
 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู  หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 

วิชา บัญชีบริษัทจํากัด (รหัสวิชา 2201-2003) 

จํานวน   3  หนวยกิต   4  คาบ / สัปดาห 

 

 

 

โดย 

อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา 

 

 

สาขางานการบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พทุธศักราช พทุธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557 )  

 



คํานํา 
 แผนการจัดการเรียนรูประกอบรายวิชา บัญชีบริษัทจํากัด  เลมน้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใน

การเรียนการสอน สําหรับอาจารยผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของที่จะสามารถนําไปใชในดานการจัดการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 ผูจัดทําขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกคนที่มีสวนรวมในการจัดแผนการจัดการเรียนรูเลมน้ี  หากมี

ขอบกพรองประการใด ขอความกรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา เพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงในการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาบัญชีบริษัทจํากัดใหดียิ่งขึ้นตอไป และหวังเปนอยางยิ่งวา แผนการจัดการเรียนรู

เลมน้ีจะเปนประโยชนตออาจารย นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

 

 

 

 

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

                                                                                                                            ( นางสาววิภาวดี  สิงสีทา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

คําอธิบายรายวิชา  จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา  

สมรรถนะรายวิชา 

ตารางวิเคราะหหลักสูตร  

ตารางวเิคราะหมาตรฐานสมรรถนะรายวชิา 

หนวยการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ 

แผนการจัดการเรียนรู          สัปดาห 

 หนวยที่  1    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและขอแตกตางของบริษัทจํากัด                     1 

                                  และบริษัทจํากัด(มหาชน) 

             หนวยที่   2   จัดทําทะเบียนผูถือหุนและบันทึกบัญชีคาใชจายในการจัดต้ังบริษัท                         2 

             หนวยที่   3   จําหนายหุนทุนและบันทึกบัญชีหุนทุน                                                                   3 - 4 

             หนวยที่   4   บันทึกบัญชีการริบหุน                                                                                             5 - 6 

             หนวยที่   5   บันทึกบัญชีการเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทจํากัด                                                7 - 8 

             หนวยที่   6   จดทะเบียนเลิกกิจการและบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด                10 - 11 

             หนวยที ่  7   แกไขขอผิดพลาดทางบัญชีและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแกไข                                12 

                                 ขอผิดพลาดทางบัญชี 

             หนวยที ่ 8    การขายหุนกูและการบันทึกบัญชีหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน)                            13 

             หนวยที่  9    จัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) ตามกฎหมาย          14 - 15   

             หนวยที่  10 จัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย สํารองอ่ืน ๆ และแสดงสํารองตาง ๆ                16 - 17 

                                ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ภาคผนวก 

 1.  ใบงาน 

 2.  ชิ้นงานนักศึกษา (ผลงาน) 

 3.   แบบทดสอบบทที่  

  - หลังเรียน  

  - กอนเรียน  

 

 

 



 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 

รหัส 2201-2103 วิชา    บัญชีบริษัทจํากัด ท-ป-น    

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี  

ทฤษฎี  72   คาบ ปฏิบัติ  -  คาบ รวม   72  คาบ 

คําอธิบายรายวิชา 

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) พอสงัเขป

การจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผูถือหุน  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุนในราคาตํ่ากวา

มูลคา สูงกวามูลคา และการจําหนายหุนทุนในราคาตํ่ากวามูลคาของบริษัทจํากัด (มหาชน) คาใชจายในการจัดต้ัง

บริษัท การริบหุน การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตามกฎหมาย  การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย และ

สํารองอ่ืน ๆ  การเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทจํากัด การเลิกกิจการและชําระบัญชีของบริษัทจํากัด  การแกไข

ขอผิดพลาดทางบัญชี การบัญชีขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

จุดประสงครายวิชา  

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการบริษัทจํากัด และบริษัท

จํากัด (มหาชน) 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการบริษัทจํากัด และบริษัท

จํากัด (มหาชน) 

3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี      

มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจในหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) 

2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน (จํากัด) 

3. จัดทํารายงานทางการเงินของกิจการของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน (จํากัด) 

4. ชําระบัญชีของกิจการบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

 



สมรรถนะรายวิชา   บัญชีบริษัทจํากัด 

เมื่อผูเรียนเรียนจบหลักสูตรในรายวิชา บัญชีบริษัทจํากัดน้ีแลว ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดังน้ีได 

1. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและขอแตกตางของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด(มหาชน) 

2. จัดทําทะเบียนผูถือหุนและบันทึกบัญชีคาใชจายในการจัดต้ังบริษัท 

3. จําหนายหุนทุนและบันทึกบัญชีหุนทุน 

4. บันทึกบัญชีการริบหุน 

5. บันทึกบัญชีการเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทจํากัด 

6. จดทะเบียนเลิกกิจการและบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

7. แกไขขอผิดพลาดทางบัญชีและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

8. ขายหุนกูและบันทึกบัญชีหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

9. จัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) ตามกฎหมาย 

10. จัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย สํารองอ่ืน ๆ และแสดงสํารองตาง ๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวัดและการประเมินผลการเรียน 

1.  วิธีการ  

 การดําเนินการวัดผลการเรียนวิชาน้ี จะแบงการประเมินออกเปน 2 สวนคอื 1.  การทดสอบกลางภาค 

กับการสอบปลายภาคเรียน  2.  การกําหนดคะแนนระหวางภาค กับ คะแนนปลายภาค ดังนี้ 

 1.1  งานที่มอบหมายในระหวางเรียนกอนสอบกลางภาค    20 คะแนน  

- ทดสอบยอยกอนกลางภาค    10   คะแนน 

- ทดสอบยอยกอนปลายภาค    10   คะแนน 

 1.2  จิตพิสัยและการรวมกิจกรรม       2 0 คะแนน 

          1.2.1  รับผิดชอบ                                    2   คะแนน     

  1.2.2  ประหยัด       2   คะแนน 

  1.2.3  ขยัน                             2    คะแนน 

  1.2.4  ซื่อสัตยสุจริต                                          2   คะแนน   

  1.2.5  จิตอาสา                  1   คะแนน  

  1.2.6   สามัคคี                                   2   คะแนน  

  1.2.7   มีวินัย                                                2   คะแนน  

        1.2.8   สะอาด                                                                   2   คะแนน  

      1.2.9   สุภาพ                            1   คะแนน  



  1.2.10  เวนอบายมุข          1    คะแนน  

  1.2.11  ความกตัญู                       2    คะแนน 

         1.2.12  ความเชื่อมั่นในตัวเอง                                          1    คะแนน 

 

 1.3  ทดสอบปฏิบัติกลางภาคเรียน             10  คะแนน  

               1.4  ทดสอบปฏิบัติปลายภาคเรียน                                           10  คะแนน 

 1.5  ทดสอบทฤษฎีกลางภาคเรียน                           20  คะแนน  

               1.6  ทดสอบปฏิบัติปลายภาคเรียน                                     20  คะแนน   

2.   เกณฑการผาน 

 ผูที่สอบผานรายวิชาน้ี จะตองผานเกณฑดังน้ี 

 2.1  มีเวลาเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ตอ 1 ภาคเรียน  

 2.2  งานที่มอบหมายจะตองผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนที่มอบหมาย  

 2.3  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ตองไมตํ่ากวารอยละ 60  

3.  เกณฑการใหเกรดตามคาระดับคะแนน  

 รอยละ 80 – 100  ไดเกรด  4.00  

 รอยละ 75 – 79  ไดเกรด  3.50  

 รอยละ 70 – 74 ไดเกรด  3.00  

 รอยละ 65 – 69 ไดเกรด 2.50  

 รอยละ 60 – 64 ไดเกรด 2.00  

 รอยละ 55 -59 ไดเกรด 1.50  

 รอยละ 50 – 54 ไดเกรด 1.00  

 รอยละ  0 – 49 ไดเกรด 0.00  

 

 

 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะหหลักสูตร 

รหัส 2201-2103 วิชา บัญชีบริษัทจํากัด 

ชั้น ปวช. 3  สาขา/กลุมวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี 

             พฤติกรรม 
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1. ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและขอแตกตาง

ของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด(มหาชน) 

1 1 1    3 2 3 3 4 

2.  จัดทําทะเบียนผูถือหุนและบันทึกบัญชีคาใชจายใน

การจัดต้ังบริษัท 

2 1 1    3 2 3 2 4 

3.จําหนายหุนทุนและบันทึกบัญชีหุนทุน 1 2 2    5 2 9 1 8 

4. บันทึกบัญชีการริบหุน 2 2 1    5 2 10 1 8 

5.บันทึกบัญชีการเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทจํากัด 1 2 1    3 2 5 2 8 

6.จดทะเบียนเลิกกิจการและบันทึกบัญชีการชําระบัญชี

ของบริษัทจํากัด 

2 1 1    5 2 9 2 8 

7.แกไขขอผิดพลาดทางบัญชีและบันทึกบัญชีเก่ียวกับ

การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

1 1 1    4 2 9 2 4 

8.ขายหุนกูและบันทึกบัญชีหุนกูของบริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

1 1 1    5 2 6 3 4 

9.จัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) ตามกฎหมาย 

2 1 1    3 2 9 3 8 

10. จัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย สํารองอ่ืน ๆ และ

แสดงสํารองตาง ๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

2 2 1       4 2 9 3 8 

สอบกลางภาค           4 

สอบปลายภาค           4 

รวม 15 14 11        40 20 100    72 

ลําดับความสําคัญ 3 2 1         



วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณชิยการ 

ตารางวิเคราะหมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา (Standard of Competency) 

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานการบญัชี 

วิชา  บัญชีบริษัทจํากัด  (ปวช)  รหสัวิชา  2201-2103   หนวยกิต  3 

ความมุงหมายหลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 

(Key Roles) 

หนาที่หลัก 

(Key Functions) 

หนวยสมรรถนะ 

(Units of Competency) 

สมรรถนะยอย 

(Elements of Competency) 

จุดประสงค 

K S A 

1. มีทักษะ มีประสบ 1.เขาใจหลักการและ 1. ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย 1.1 เขาใจหลักการและกระบวน 1.1.1 บอกความหมายของบรษิทัจาํกัดและ    

การณ กระบวนการ กระบวนการปฏิบัติงาน และขอแตกตางของบริษัทจํากัดและ การปฏิบัติงานบัญชีเก่ียวกับ บริษัทจํากัด (มหาชน)    

ในงานอาชีพตาม บัญชีที่ใชในการควบคุม บริษัทจํากัด (มหาชน)  กิจการบริษัทจํากัด และบริษัท 1.1.2. บอกขอแตกตางของบริษัทจํากัดและ    

สาขางานทีเ่ลือก และตรวจสอบงานบญัชี  จาํกัด (มหาชน) บริษัทจํากัด (มหาชน)    

 ของกิจการ   1.1.3  แยกขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและ    

    บริษัทจํากัด (มหาชน)    

    1.1.4  ใหความสําคญักับความหมายและ    

    ขอแตกตางของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด    

    (มหาชน)    

        

  2.  การจัดทําทะเบียนผูถือหุนและการ 2.1  จัดทําทะเบียนผูถือหุน 2.1.1 อธิบายวิธีการจัดทําทะเบียนผูถือหุน    

       จาํหนายหุนทนุ  2.1.2 จัดทําทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัด    

    และบริษัทจํากัด(มหาชน)    

    2.1.3  คํานึงถึงประโยชนของการจัดทําทะเบียน     

    ผูถอืหุน ดวยความละเอียด รอบคอบ และ    

    เหมาะสมกับวิชาชีพบญัชี    

        

        

 

 



วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณชิยการ 

ตารางวิเคราะหมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา (Standard of Competency) 

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานการบญัชี 

วิชา  บัญชีบริษัทจํากัด  (ปวช)  รหสัวิชา  2201-2103   หนวยกิต  3 

ความมุงหมายหลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 

(Key Roles) 

หนาที่หลัก 

(Key Functions) 

หนวยสมรรถนะ 

(Units of Competency) 

สมรรถนะยอย 

(Elements of Competency) 

จุดประสงค 

K S A 

1. มีทักษะ มีประสบ 1.เขาใจหลักการและ 3.     การจําหนายหุนทุน 3.1  จําหนายหุนทุนและบันทึกบัญชี 1.3.1 บอกวิธีการจําหนายหุนทุนและการบันทึก    

การณ กระบวนการ กระบวนการปฏิบัติงาน      การบนัทกึบญัชีเก่ียวกับ        หุนทนุของบรษิทัจาํกัด บัญชีหุนทุน    

ในงานอาชีพตาม บัญชีที่ใชในการควบคุม      หุนทนุในราคาต่าํกวามูลคา  1.3.2 การจําหนายหุนทุนและการบันทึกบัญชี    

สาขางานทีเ่ลือก และตรวจสอบงานบญัชี      และราคาสูงกวามูลคา  ของบริษัทจํากัด    

 ของกิจการ      ของบริษัท จํากัด  - จาํหนายในราคาตามมูลคา    

    - จาํหนายในราคาสูงกวามูลคา   

  4.     การจําหนายหุนทุน 4.1  จําหนายหุนทุนและบันทึกบัญชี 4.1.1 การจําหนายหุนทุนและการบันทึกบัญชี    

       การบนัทกึบญัชีเก่ียวกับ        หุนทนุของบรษิทั(มหาชน)จาํกัด ของบริษัทจํากัด (มหาชน)    

       หุนทนุในราคาต่าํกวามูลคา  - จาํหนายในราคาตามมูลคา    

       และราคาสูงกวามูลคา  - จาํหนายในราคาสูงกวามูลคา    

      ของบรษิทัจาํกัด(มหาชน )  - จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา    

    4.1.2  เปรียบเทียบการจําหนายหุนทุน    

    ของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)    

  5 .คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท 5.1 บอกคาใชจายในการจัดตั้งบริษัท 5.1.1  อธิบายคาใชจายในการจัดตั้งบริษัท    

    5.1.2  บันทึกบัญชีคาใชจายในการจัดตั้งบริษัท    

    5.1.3  ตระหนกักับการบนัทกึคาใชจายในการ    

    จัดตั้งบริษัทดวยความละเอียด รอบคอบ     

        

 

 



 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณชิยการ 

ตารางวิเคราะหมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา (Standard of Competency) 

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานการบญัชี 

วิชา  บัญชีบริษัทจํากัด  (ปวช)  รหสัวิชา  2201-2103   หนวยกิต  3 

ความมุงหมายหลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 

(Key Roles) 

หนาที่หลัก 

(Key Functions) 

หนวยสมรรถนะ 

(Units of Competency) 

สมรรถนะยอย 

(Elements of Competency) 

จุดประสงค 

K S A 

1. มีทักษะ มีประสบ 1.เขาใจหลักการและ 6.  การริบหุน 6.1  บันทึกบัญชีการริบหุน 6.1.1 บอกวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการริบหุนตาม    

การณ กระบวนการ กระบวนการปฏิบัติงาน   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    

ในงานอาชีพตาม บัญชีที่ใชในการควบคุม   6.1.2 บันทึกบัญชีริบหุนกรณี    

สาขางานทีเ่ลือก และตรวจสอบงานบญัชี   - บริษัทนําหุนที่ถูกริบขายทอดตลาด    

 ของกิจการ   - บริษัทออกใบหุนใหบางสวนเทากับ    

                 จาํนวนเงนิทีช่าํระมาแลว ทีเ่หลือคนื    

                 ใหแกผูถอืหุนเดมิ    

    - บริษัทคืนเงินใหแกผูถือหุนที่ถูกริบ    

                 ดวยเงนิทีช่าํระมาทัง้หมด    

    - บริษัทริบเงินที่ผูจองซ้ือหุนไดชําระ    

                 มาแลวทัง้หมด    

    2.4.3  เล็งเห็นประโยชนในความรูเก่ียวกับการ    

    ริบหุน เพ่ือนําไปประยุกตใชในการทํางานจริง     

    ดวยความซ่ือสัตย สุจริต เหมาะสมกับวิชาชีพ    

    บัญชี    

        

 

 

 



วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณชิยการ 

ตารางวิเคราะหมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา (Standard of Competency) 

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานการบญัชี 

วิชา  บัญชีบริษัทจํากัด  (ปวช)  รหสัวิชา  2201-2103   หนวยกิต  3 

ความมุงหมายหลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 

(Key Roles) 

หนาที่หลัก 

(Key Functions) 

หนวยสมรรถนะ 

(Units of Competency) 

สมรรถนะยอย 

(Elements of Competency) 

จุดประสงค 

K S A 

1. มีทักษะ มีประสบ 1.เขาใจหลักการและ 7. จัดทํางบเงินของ 7.1 จัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด 7.1.1  บอกความหมายของงบการเงนิ    

การณ กระบวนการ กระบวนการปฏิบัติงาน     กิจการบรษิทัจาํกัดและ และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตามกฎหมาย 7.1.2  บอกรายการทีต่องแสดงในงบการเงนิ              

ในงานอาชีพตาม บัญชีที่ใชในการควบคุม     บรษิทัจาํกัด (มหาชน)  ของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด    

สาขางานทีเ่ลือก และตรวจสอบงานบญัชี   7.1.3  จัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและ    

 ของกิจการ   บริษัทจํากัด (มหาชน)    

    7.1.4  เปรียบเทียบความแตกตางในการจัดทํา    

    งบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด    

    (มหาชน)  ดวยความขยัน อดทน และใจรกั    

    ในวิชาชีพบญัชี    

   7.2  การจดัสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย 7.2.1  บอกความหมายของการจดัสรรกําไร     

   สํารองอ่ืน ๆ  เพ่ือแสดงในงบการเงิน 7.2.2  บอกความหมายของสํารอง    

    7.2.2  จดัสรรกําไร  สํารองตามกฎหมาย    

    และสํารองอ่ืน ๆ     

    7.2.3  แสดงรายการสํารองตามกฎหมายและ    

    สํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน    

        

        

        

        

        



วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณชิยการ 

ตารางวิเคราะหมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา (Standard of Competency) 

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานการบญัชี 

วิชา  บัญชีบริษัทจํากัด  (ปวช)  รหสัวิชา  2201-2103   หนวยกิต  3 

ความมุงหมายหลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 

(Key Roles) 

หนาที่หลัก 

(Key Functions) 

หนวยสมรรถนะ 

(Units of Competency) 

สมรรถนะยอย 

(Elements of Competency) 

จุดประสงค 

K S A 

1. มีทักษะ มีประสบ 1.เขาใจหลักการและ 7. จัดทํางบการเงินของ 7.2 การจดัสรรกําไรสํารองตามกฎหมาย 7.2.4  ใหความสําคัญการจัดสรรกําไร สํารอง   

การณ กระบวนการ กระบวนการปฏิบัติงาน     กิจการบรษิทัจาํกัดและ สํารองอ่ืน ๆ  เพื่อแสดงในงบแสดง ตามกฎหมาย และสํารองอ่ืน ๆ เพ่ือสามารถ    

ในงานอาชีพตาม บัญชีที่ใชในการควบคุม     บรษิทัจาํกัด (มหาชน) ฐานะการเงนิ นาํไปใชในการทาํงานจรงิไดอยางเหมาะสม    

สาขางานทีเ่ลือก และตรวจสอบงานบญัชี   กับวิชาชีพบญัชี    

 ของกิจการ       

  8.  การเพ่ิมทุนและลดทุน 8.1  การบนัทกึบญัชีการเพ่ิมทนุและการ 8.1..1 บอกหลักเกณฑการจดทะเบียนเพิ่มทุน    

         ของบรษิทัจาํกัด        ลดทนุของบรษิทัจาํกัด และลดทุนของบริษัทจํากัด    

    8.1.2  บันทึกบัญชีการเพ่ิมทุนของบริษัทจํากัด    

    - โดยการจาํหนาย    

    - โดยการปนผล    

    8.1.3  บันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทจํากัด    

    -  เพ่ือคืนทุนแกผูถือหุน    

    -  เพ่ือลบลางผลขาดทนุ    

    -  เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม    

    8.1.4  คํานึงถึงประโยชนในความรูเรื่องการ    

    บันทึกบัญชีการเพ่ิมทุนและลดทุนของบริษัท    

    จํากัด เพ่ือนําไปใชในการทํางานจริงไดอยาง    

    ถูกตอง ตรงตามกฎหมายกําหนด และดวย    

    ความซ่ือสัตย สุจริต    



วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณชิยการ 

ตารางวิเคราะหมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา (Standard of Competency) 

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานการบญัชี 

วิชา  บัญชีบริษัทจํากัด  (ปวช)  รหสัวิชา  2201-2103   หนวยกิต  3 

ความมุงหมายหลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 

(Key Roles) 

หนาที่หลัก 

(Key Functions) 

หนวยสมรรถนะ 

(Units of Competency) 

สมรรถนะยอย 

(Elements of Competency) 

จุดประสงค 

K S A 

1. มีทักษะ มีประสบ 1.เขาใจหลักการและ 9. การเลิกกิจการและชําระ 9.1  จดทะเบียนเลิกกิจการและบันทึก 9.1.1 บอกขัน้ตอนการจดทะเบยีนเลิกกิจการ    

การณ กระบวนการ กระบวนการปฏิบัติงาน     บัญชีของบริษัท  จํากัด บัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด ของบริษัทจํากัด    

ในงานอาชีพตาม บัญชีที่ใชในการควบคุม   9.1.2  บอกช้ันตอนการชําระบัญชีของบริษัท    

สาขางานทีเ่ลือก และตรวจสอบงานบญัชี   จาํกัด    

 ของกิจการ   9.2.3 บันทึกบัญชีชําระบัญชีของบริษัทจํากัด    

    9.3.4  ใหความสําคัญกับวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ    

    เลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด    

    เพ่ือประโยชนในการประกอบวิชาชีพบัญชี    

  10.  การแกไขขอผดิพลาดทาง 10.1  แกไขขอผดิพลาดทางบญัชีและการ 10.1.1 บอกความหมาย และประเภทของขอ    

         บญัชี          บนัทกึบญัชีเก่ียวกับการแกไขขอผดิ ผดิพลาดทางบญัชี    

            พลาดทางบญัชี 10.1.2 บันทึกบัญชีขอผิดพลาดทางบัญชี    

    - ขอผิดพลาดที่ชดเชยกันได    

    - ขอผิดพลาดที่ชดเชยกันไมได    

    10.1.3  ตระหนักถึงประโยชนของการแกไข    

    ขอผดิพลาดทางบญัชี    
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ตารางวิเคราะหมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา (Standard of Competency) 

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานการบญัชี 

วิชา  บัญชีบริษัทจํากัด  (ปวช)  รหสัวิชา  2201-2103   หนวยกิต  3 

ความมุงหมายหลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 

(Key Roles) 

หนาที่หลัก 

(Key Functions) 

หนวยสมรรถนะ 

(Units of Competency) 

สมรรถนะยอย 

(Elements of Competency) 

จุดประสงค 

K S A 

1. มีทักษะ มีประสบ 1.เขาใจหลักการและ 11. การบัญชีขายหุนกูของ 11.1  การขายหุนกูและการบันทึก 11.1.1 บอกวิธีการขายหุนกูของบริษัทจํากัด    

การณ กระบวนการ กระบวนการปฏิบัติงาน       บรษิทัจาํกัด (มหาชน) บัญชีหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน)            (มหาชน)    

ในงานอาชีพตาม บัญชีที่ใชในการควบคุม   11.1.2  บันทึกบัญชีการขายหุนกูของบริษัท    

สาขางานทีเ่ลือก และตรวจสอบงานบญัชี             จาํกัด (มหาชน)     

 ของกิจการ   - ราคาตามมูลคา    

    - ราคาสูงกวามูลคา    

    - ราคาต่าํกวามูลคา    

    11.1.3  เปรียบเทียบการขายหุนกูของบริษัท    

    จาํกัด (มหาชน) ทั้ง 3 ราคาไดอยางละเอียด    

    รอบคอบ สมกับเปนนักบัญชีมืออาชีพ    

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        



หนวยการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ 

รหัส  2201-2103 วิชา  บัญชีบริษัทจํากัด 

ทฤษฎี   72  คาบ                     ปฏิบัติ   -   คาบ รวม  72   คาบ 

หนวยที่ ชือ่หนวย 
จํานวนคาบ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1 

 

 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัท 

จํากัดและบริษัทจํากัด(มหาชน) 

1. ความหมายของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

2. ขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

4  

2 

 

 

การจัดทําทะเบียนผูถือหุน 

1. การจัดทําทะเบียนผูถือหุน 

2. การนําสงทะเบียนผูถือหุน 

4  

3 

 

 

 

การจําหนายหุนทุนและการบันทึกบัญชีหุนทุน 

1.การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

2.การจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชน (จํากัด) 

3.คาใชจายในการจัดต้ังบริษัท 

8  

4 

 

 

การบันทึกบัญชีการริบหุน 

1.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

2. การบันทึกบัญชีการริบหุนกรณีตาง ๆ  

8  

5 การบันทึกบัญชีการเพิ่มทุนและการลดทุนของบริษัทจํากัด 

1.  การบันทึกบัญชีการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด 

2.  การบันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทจํากัด 

8  

6 การจดทะเบียนเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

1. ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทจํากัด 

2. ขั้นตอนการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

3. การบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

8  

7 การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

1. ความหมายและประเภทของขอผิดพลาดทางบัญชี 

2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

 

 

4  

 



2หนวยการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ 

รหัส  2201-2103 วิชา  บัญชีบริษัทจํากัด 

ทฤษฎี   72  คาบ                     ปฏิบัติ   -   คาบ รวม  72   คาบ 

หนวยที่ ชือ่หนวย 
จํานวนคาบ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

8 การขายหุนกูและการบันทึกบัญชีหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน)  4  

9 การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด(มหาชน) ตาม 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

1. การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทจํากัดและ 

บริษัทจํากัด (มหาขน) 

2.  การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

8  

10 การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย สํารองอ่ืนๆ  

 

8  

                                                              รวม 64  

                                                  สอบกลางภาคเรียน 4  

                                                 สอบปลายภาคเรียน 4  

                                                             รวม 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาหท่ี  1 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  1 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  ความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

1. เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

2. ขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

2. สาระสําคัญ 

           บริษัทจํากัด หมายถึง บริษัทซึ่งประกอบดวยบุคคลใด ๆ ต้ังแต 3 คนขึ้นไปจะเร่ิมกอการและต้ังเปน

บริษัทจํากัด โดยเขาชื่อกันจัดทําหนังสือบริคณหสนธิและกระทําการอยางอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 

           บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง  บริษัทซึ่งมีผูเร่ิมกอการต้ังแต 15 คนขึ้นไป ทําหนังสือบริคณหสนธิ 

และกระทําการอยางอ่ืนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  โดยมีวัตถุประสงคในการเสนอ

ขายหุนตอประชาชน  

            ขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) มีดังน้ี  

ขอแตกตาง บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 

1. ทุนจดทะเบียน ตองจําหนายหุนครบตามที่ขอจด

ทะเบียน ตองชําระแลวไมตํ่ากวา 

25% และไมไดระบุวัตถุประสงค

ในการเสนอขายหุนตอประชาชน 

ไมมีการกําหนดเงินทุนจด

ทะเบียน แตมีวัตถุประสงคในการ

เสนอขายหุนตอประชาชน 

2. มูลคาหุน ไมตํ่ากวา 5 บาท ไมสามารถขาย

หุนในราคาตํ่ากวามูลคาได 

ไมตํ่ากวา 5 บาท สามารถขายหุน

ในราคาตํ่ากวามูลคาได 

3. จํานวนผูถือหุน 3 คนขึ้นไปและไมถึง 100 คน ต้ังแต 15 คนขึ้นไป 

4. การชําระคาหุน คร้ังแรกไมตํ่ากวา 25% ของมูลคา

หุน และมีการริบหุนเมื่อผิดนัด

ชําระคาหุน 

ชําระคร้ังเดียวจนเต็มมูลคา และ

ไมมีการริบหุน 

5. การกระจายหุน ไมมขีอกาํหนดไว สามารถเสนอขายหุนตอ

ประชาชนและแสดงรายละเอียด

ไวในหนังสอืบริคณหสนธิ 

6. การบริหารงาน ไมมขีอกาํหนดไว คณะกรรมการอยางนอย 5 คน 

7. ผูเร่ิมกอการ ต้ังแต 3 คนขึ้นไป ต้ังแต 15 คนขึ้นไป 

8. แหลงที่มาของเงินทุน จากการขายหุนสามัญและหุน

บุริมสิทธิ ไมสามารถเสนอขาย

หุนกูได 

มีการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย 

และเปดจองหุนใหแกผูถือหุนทั้ง

รายใหญและรายยอย 

สามารถเสนอขายหุนกูได 
 



 

สัปดาหท่ี  1 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  1 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  ความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถบอกความหมายของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

2. สามารถบอกขอแตกตางของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

4. จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพื่อใหนักศึกษาทราบความหมายของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)จํากัด 

2. เพื่อใหนักศึกษาบอกขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)จํากัด 

จุดประสงคเชงิพฤตกิรรม 

1. สามารถบอกความหมายของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

2. สามารถบอกขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      5.1.1  ความมีเหตุผล 

                นักศึกษารูจักความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) ตาม 

แบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

      5.1.2  ความพอประมาณ 

                นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนเร่ืองความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัท 

จํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ไปใชในชวีติประจําวันไดอยางสมเหตุสมผล  

5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

 นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน)ไปใชเพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

5.1.4   เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

          5.1.5   เงื่อนไขคุณธรรม 

          นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน 

    5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

          5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน  

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน 

5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

นักศึกษาใหความสําคัญกับความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) ดวยความซื่อสัตย สุจริต เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 



สัปดาหท่ี  1 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  1 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  ความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

         5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                  อาจารยชี้แจงใหเห็นนักศึกษาทราบวา นักศึกษาไมจําเปนตองด่ืมเคร่ืองด่ืมชูกําลังเพื่อบรรเทาอาการ

งวงนอน เน่ืองจากเคร่ืองด่ืมดังกลาวมีสารประเภทแอมเฟตามีน มีผลทําใหเกิดการเสพติดได  อาจารยแนะนํา

ใหนักศึกษาเขานอนใหเร็ว  เพื่อสุขภาพที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารเน้ือหาทีจ่ะสอนและให

นักศึกษาเตรียมอุปกรณใหพรอมในการเรียน 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

วิชาบัญชีบริษัทจํากัด 

2. บอกเกณฑในการประเมินผลวิชา บัญชีบริษัท

จํากัด   

2.1 คะแนนเก็บกอนกลางภาค  10 คะแนน 

แบงเปน 

- งานที่ไดรับมอบหมาย แบบฝกหัดทายบท 

   และแบบฝกหัดพิเศษ   5 คะแนน 

- รายงาน ชิ้นงาน            5 คะแนน 

              รวม  10   คะแนน 

2.2 สอบปฏิบัติกอนกลางภาค 1/2559  

       10 คะแนน 

2.3.สอบทฤษฏีกลางภาค 1/2559   20   คะแนน 

2.4 คะแนนเก็บกอนปลายภาค 10 คะแนน 

แบงเปน 

- งานที่ไดรับมอบหมาย แบบฝกหัดทายบท  

  แบบฝกหัดพิเศษ  5  คะแนน 

- รายงาน ชิ้นงาน  5   คะแนน 

             รวม  10  คะแนน 

2.5 สอบปฏิบัติกอนปลายภาค 1/2559  

10   คะแนน 

2.6 สอบทฤษฏีปลายภาค 1/2559  

 20   คะแนน 

     2.7   จิตพิสัย 20   คะแนน 

             การใหคะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน จะ

ประเมินโดยใชเกณฑดังน้ี 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

2. นักศึกษารับฟงและทําความเขาใจกับเกณฑในการ

ประเมินผลวิชา บัญชีบริษัทจํากัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 



กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

      

          2.7.1    การมาสายและตรงตอเวลา              2  คะแนน 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

          2.7.2    มีหนงัสือ อุปกรณทีเ่ปนประโยชนตอการเรยีน                             

                                                                              2  คะแนน 

          2.7.3   การโตตอบระหวางผูเรียนและผูสอน  

                                                                              2  คะแนน                                

         2.7.4   ความกระตือรือรนในการทํางาน   2 คะแนน 

         2.7.5   ทาํงานเสรจ็ภายในเวลาทีก่าํหนด  2 คะแนน  

        2.7.6   การแตงกายถูกตองตามกฎระเบยีบ2 คะแนน                                                             

      2.7.7  ความสุภาพทั้งกายและวาจา  2 คะแนน 

      2.7.8   การรกัษาความสะอาดในหองเรยีน  2  คะแนน 

       2.7.9   การใหความชวยเหลือผูอืน่  2  คะแนน 

       2.7.10   ไมคดัลอกงานผูอืน่         2  คะแนน 

                                              รวม    20

 รวมคะแนนทัง้สิน้ 100   คะแนน 

  คะแนน  

3. อาจารยผูสอนเตรียมแบบทดสอบกอนเรียน 

       เรียนและหลังเรียน เร่ือง ความหมายและขอ 

       แตกตางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นักศึกษาฟงเตรียมสมุดบัญชีและหนังสือเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด เพื่อใชประกอบการเรียนวิชา 

บัญชีบริษัทจํากัด 

4. อาจารยผูสอนทักทายนักศึกษาและสนทนากับ

นักศึกษาเกี่ยวกับการกอต้ังธุรกิจ ที่นักศึกษาเคย

เรียนในระดับ ปวช..1 และปวช.2  

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

5. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียนโดยการต้ังคําถาม

ใหนักศึกษาตอบ คือ นักศึกษารูจักธุรกิจประเภท

ใดบาง  

6. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

เร่ือง บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยทบทวนถึงเร่ืองเกี่ยวกับการ

กอต้ังธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาเคยเรียนในระดับ ปวช.1 

และ ปวช. 2    

5. นักศึกษาฟงและคิดตาม และตอบคําถามของ

อาจารยผูสอน 

 

6. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง บริษัท

จํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด 

 

7. อาจารยอธิบายความหมายของบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) 

ข้ันดําเนินการสอน 

 

 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายความหมายของบริษัท

จํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)  และจดบนัทกึ

ประเด็นสําคัญ 

  

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

8. อาจารยอธิบายขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) 

ข้ันดําเนินการสอน 

 

9. อาจารยใหนักศึกษาจัดกลุม ๆ ละ 5 คน สรุปขอ

แตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) โดยสงตัวแทนกลุมออกมาสรุปหนาชั้น 

(อาจารยใหนักศึกษารวมประเมินโดยใชแบบ

ประเมนิในภาคผนวก “แบบประเมินการนําเสนอ

ผลงาน”) 

10. อาจารยใหนักศึกษารวมประเมินการเรียนแบบกลุม

โดยใชแบบประเมินในภาคผนวก “แบบประเมิน

กระบวนการกลุม” 

11. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน  

เร่ือง ความหมายและขอแตกตางบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

8. นักศึกษาฟงอาจารยบอกขอแตกตางระหวาง

บริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) ซักถาม

ขอสงสัยและจดบันทึกประเด็นสําคัญ 

9. นักศึกษาจัดกลุม ๆ ละ 5 คน สรุปขอแตกตาง

ระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

โดยสงตัวแทนกลุมมออกมาสรุปหนาชั้น 

(นักศึกษารวมประเมินโดยใช “แบบประเมินการ

นําเสนอผลงาน”) 

 

10. นักศึกษารวมประเมินการเรียนแบบกระบวนการ

กลุมโดยใช “แบบประเมินกระบวนการกลุม” 

 

11. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง 

ความหมายและขอแตกตางบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน)  

12. อาจารยสรุปเน้ือหาวิชาที่เรียนใหนักศึกษาเขาใจ

มากยิ่งขึ้น และซักถามขอสงสัยของนักศึกษา  

ข้ันสรุปและประยุกต 

13.  อาจารยตรวจความถูกตองของแบบประเมิน 

       การนําเสนอผลงานของนักศึกษา เพื่อให 

       คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  

14. อาจารยตรวจความถูกตองของแบบประเมิน 

กระบวนการเรียนแบบกลุม เพือ่ใหคะแนน 

ตามเกณฑที่กําหนดไว 

15.  อาจารยเฉลยแบบทดสอบและใหนักศึกษา 

สลบักนัตรวจแบบทดสอบทัง้กอนและหลงั 

เรียนเพือ่ใหคะแนน อาจารยประเมินความรู 

ความเขาใจของนักศึกษาโดยใชแบบประเมิน 

ในภาคผนวก ขอ 9  

16. อาจารยใหนักศึกษานําความรูท่ีไดจากบทเรียน 

 ทําแบบฝกหัดทายบท นําสงในชั่วโมง 

 

 

12. นักศึกษารับฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน พรอม

ซักถามขอสงสัย 

13. นักศึกษาสงแบบประเมินการนําเสนอผลงานตาม 

      ระยะเวลาที่อาจารยกําหนด  

 

14.นักศึกษาสงแบบประเมินกระบวนการเรียนแบบ 

กลุม  ตามระยะเวลาที่อาจารยกําหนด 

 

15.นักศึกษาฟงอาจารยเฉลยและสลับกันตรวจ 

ความถูกตองของแบบทดสอบกอนและหลัง 

เรียน  เพื่อใหคะแนน  

 

 

16.นักศึกษารับทราบ งานที่อาจารยมอบหมาย คือ  

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมง 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบทดสอบกอน-หลังเรียน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ  

   และอาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2.  

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

     9.1. แบบประเมินผล แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ือง ความหมายและขอแตกตางบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) เปนคําถามปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ขอละ  2 คะแนน) โดยมีเกณฑ

การประเมิน ดังน้ี    

        

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. อธิบายความหมายของบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) 

ขอสอบ

แบบปรนัย 

         10 5 8   

2.บอกขอแตกตางของบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) 

ขอสอบ

แบบปรนัย 

         10 5 8   

 

   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน     20  คะแนน 

   การนําเสนอหนาชั้นเรียน               10  คะแนน 

   งานกลุม                                          10 คะแนน 

   รวม                                                 50  คะแนน 

 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดทายบท   

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  1 วันที่ 1 เดือน มถินุายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

       เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

       1.1 นักศึกษาสามารถบอกความหมายของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) ไดรอยละ 90 

       1.2 นักศึกษาสามารถบอกขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) ไดรอยละ 90 

3. ผลการสอนของครู 

3.1 อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

       3.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใหนักศึกษาอยูรวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ปญหาที่พบ 

4.1.  - 
5. แนวทางการแกไข 

5.1.  -                                                                           
 

 

        ลงชื่อ อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา   (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 

 

 



ใบแนบ   แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ประเมินตัวแทนกลุมที่  .....................  ระดับช้ัน ……….. 

รายช่ือสมาชิกกลุม 

1………………………………เลขท่ี ……..         2……………………………………เลขท่ี …….. 

3………………………………เลขท่ี ……..         4……………………………………เลขท่ี …….. 

5………………………………เลขท่ี ……..         6……………………………………เลขท่ี …….. 

         ลําดับที่          รายการประเมิน  คะแนน  ขอเสนอแนะ 

 
 

      3       2      1 

            1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน

(ความรูเก่ียวกับเน้ือหาความ

ถูกตอง ปฏิภาณในการตอบ และ

การแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

            2 รูปแบบการนําเสนอ     

            3 การมีสวนรวมของสมาชกิในกลุม     

            4  บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางใน

การพูด ความม่ันใจ นํ้าเสียง ซึ่งทํา

ใหผูฟงมีความสนใจ 

    

    รวมคะแนน     

                   

  เกณฑการใหคะแนน                                                           ลงชื่อผูประเมิน …………………………… 

                      1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค 

 2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค 

 1 คะแนน = สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2. รูปแบบการนําเสนอ 

 3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี 

                           ประกอบการนําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

 2 คะแนน =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสนใจ 

                            แตขาดการประยุกตใชวัสดุในทองถิ่น 

       1 คะแนน =  เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสมและไมนาสนใจ 

3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

3  คะแนน = สมาชิกทุคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

                                    2        คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

                                    1        คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

     4.ความสนใจของผูฟง 

 3      คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจและใหความรวมมือ 

 2     คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจและใหความรวมมือ  

        1    คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจและใหความรวมมือ 

 

 

 



ใบแนบ  แบบประเมินกระบวนการกลุม 

กลุมที ............. ระดับช้ัน ............... 

รายช่ือสมาชิกกลุม 

1………………………………เลขท่ี ……..         2……………………………………เลขท่ี …….. 

3………………………………เลขท่ี ……..         4……………………………………เลขท่ี …….. 

5………………………………เลขท่ี ……..         6……………………………………เลขท่ี …….. 

เกณฑการใหคะแนน มีดงัน้ี คะแนนเต็ม 12 คะแนน ถานักศึกษาไดคะแนน 10 คะแนน ผานเกณฑรอยละ 80  

 

เกณฑการใหคะแนน                                                                         ลงชื่อผูประเมิน ……………………… 

1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

2. การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

 3 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ  

                          อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง ยึดหลักความประหยัด 

 2 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง  แตขาดการ 

                          จัดเตรียมสถานที่ และไมยึดหลักความประหยัด 

 1 คะแนน = กระจายงานไมทั่วถึง  และสื่อ อุปกรณไมเพียงพอ และไมยึดหลักความประหยัด 

3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 3 คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย  และตามเวลาที่กําหนด  มีความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง 

 2 คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวา เวลาที่กําหนด  ไมมีความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง 

 1 คะแนน = ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย และไมมีความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง 

4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 3 คะแนน = สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ  และปรับปรุงงานเปนระยะ มีความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง 

 2 คะแนน = สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ  แตไมปรับปรุงงาน  ไมมีความรอบรู   รอบคอบ และระมัดระวัง 

     1 คะแนน = สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ  ปรับปรุงงาน ไมมีความรอบรูรอบคอบ และระมัดระวัง 

         ลําดับท่ี             รายการประเมิน คะแนน                  ขอเสนอแนะ 

      3        2     1 

              1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

              2 การแบงหนาท่ีรับผิดชอบและ

การเตรียมความพรอม 

    

             3 การปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

    

            4 การประเมินผลและปรับปรุง

งาน 

    

                                           คะแนนรวม     



 

แบบทดสอบกอน/หลังเรียน (สัปดาหที่ 1) 
เรือ่ง                ความหมายและขอแตกตางของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

ขอสอบเปนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

คําแนะนํา        อานคําถามแตละขอ  แลวทําเครื่องหมายกากบาท  “ X “ ลงบนตัวเลือกท่ีถูกท่ีสุด 

1. บริษัทจํากัดแบงออกเปนกี่ประเภท   

ก. 2 

ข. 3 

ค. 4 

ง. 5 

 

2. ขอใดคือลักษณะของบริษัทจํากัด 

ก. มูลคาหุนข้ันตํ่า 5 บาท 

ข. มูลคาหุนข้ันตํ่า 10 บาท 

ค. ไมมีการกําหนดมูลคาหุนข้ันต่ํา 

ง. กูยืมเงินโดยออกหุนกูได 

3. ขอใดไมใชคุณสมบัติของผูเริ่มกอการ 

ก. มีอายุ 10 ปข้ึนไป 

ข. เปนบุคคลธรรมดา 

ค. ตองจองหุนอยางนอยคนละ 1 หุน 

ง. ถูกทุกขอ 

4. กิจการในขอใดท่ีไมตองจัดทํางบการเงินตาม 

ประกาศกรมทะเบียนการคา 

ก. หางหุนสวนจดทะเบียน 

ข. หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน 

ค. บรษิทัจาํกดัตามกฎหมายไทย 

ง. ทุกขอตองจัดทํางบการเงินตามประกาศ 

กรมทะเบียนการคา 

5.  ผูเริ่มกอการวมกัน 3 คน จะจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทจํากัดไดหรือไม เพราะเหตุใด 

ก.  ได เพราะ มากกวา 1 คน จัดตั้งบริษัทได 

ข.  ได เพราะตั้งแต 3 คนข้ึนไปจัดตั้งบริษัทได 

ค.  ไมได เพราะไมถึง 7 คน 

ง.   ไมได เพราะไมถึง 15 คน 

 

6. เอกสารขอใดไมใชเอกสารท่ีใชในการจด

ทะเบียนจัดต้ังบริษัทจํากัด คือ 

ก. บอจ.1                 

ข. บอจ.3 

ค. บอจ.5 

ง. บมจ.006 

7. ขอใดคือขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) 

      ก.  ตองแบงเปนหุน มูลคาหุนละเทา ๆ กัน 

        ข.  มีคําวาบริษัทนําหนาเสมอ 

        ค.  จํานวนผูเริ่มกอการ จัดต้ังบริษัท 

        ง.  บริษัทจํากัดไมตองจัดทํางบการเงิน       

8. หุนชนิดใดไมพบในบริษัท สินทวี จํากัด 

ก. หุนสามัญ 

ข. หุนบุริมสิทธิ 

ค. หุนกู 

ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 

9. นายดําและเพื่อนอีก 11 คน สามารถจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทจํากัด (มหาชน) ไดหรือไม เพราะ

เหตุใด 

ก. ได เพราะครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด 

     ข. ได เพราะกฎหมายไมไดกําหนดจํานวนไว 

     ค. ไมได เพราะไมครบผูเริ่มกอการ 15 คน 

     ง. ไมได เพราะต่ํากวา 20 คน 

10. บริษัท สุงสิง จํากัด (มหาชน)กําหนดมูลคาหุน

ข้ันต่ําไมต่ํากวากี่บาท 

       ก.  5  บาท 

     ข. 10 บาท 

     ค. 15 บาท 

      ง. ไมมีการกําหนดไว      



เฉลยแบบทดสอบกอน/หลังเรียน  
  ขอ  1     ก 

ขอ  2 ก 

 ขอ  3 ก 

 ขอ  4 ง 

 ขอ  5 ก 

 ขอ  6 ง 

 ขอ  7 ค 

 ขอ  8 ข 

 ขอ  9 ก 

 ขอ 10  ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาหท่ี  2 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  2 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผูถือหุน 

1. เน้ือหาสาระ 

1. การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

2. การจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 

3. การจัดทําทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัด 

4. ขั้นตอนการนําสงสําเนาบัญชีผูถือหุน 

2. สาระสําคัญ 

เมื่อผูเร่ิมกอการจัดต้ังบริษัท และดําเนินการตามขั้นตอนเรียบรอยแลว ก็จะเรียกชําระคาหุนตามราคา   

ที่ออกจําหนายตามกฎหมาย คือ การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1105  และการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

2. สามารถจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดได 

3. สามารถจัดทําทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัดได 

4. สามารถบอกขั้นตอนการนําสงสําเนาทะเบียนผูถือหุนได 

4. จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

2. เพื่อใหจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดได 

3. เพื่อใหจัดทําทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัดได 

4. เพื่อใหบอกขั้นตอนการนําสงสําเนาทะเบียนผูถือหุนได 

จุดประสงคท่ัวไป 

1. สามารถจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

2. สามารถจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดได 

3. สามารถจัดทําทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัดได 

4. สามารถบอกขั้นตอนการนําสงสําเนาทะเบียนผูถือหุนได 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาหท่ี  2 แผนการสอนทฤษฎี หนวยท่ี  2 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 

5.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      5.1.1  ความมีเหตุผล 

                นักศึกษารูจักการจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด ตามแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

      5.1.2  ความพอประมาณ 

                นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนเร่ืองการจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผูถือ

หุนของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน จํากัด ไปใชในชวีติประจําวันไดอยางสมเหตุสมผล  

5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

 นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผูถือหุนของ

บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด ไปใชเพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

5.1.4   เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

          5.1.5   เงื่อนไขคุณธรรม 

          นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน 

    5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

          5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน 

         เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน 

         5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผูถือหุนของบริษัท

จํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด ดวยความซื่อสัตย สุจริต เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

         5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                  อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นโทษของสุราและเคร่ืองด่ืมมึนเมา เชน การทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุ

จากการขับขี่ยานพาหนะ  แนะนําใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการออกกําลังกายอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดผลดีตอรางกายและเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย  โดยการยกตัวอยางการ

ออกกําลังกาย เชน การว่ิงหรือเดินในสวนสาธารณะ  การวายนํ้า  การเลนแบดมินตัน  เปนตน 

   

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. กระตุนใหนักศึกษาสนใจในเน้ือหาที่จะสอน

และใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการเรียน 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

วิชาบัญชีบริษัทจํากัด 

2. แนะนําวิธกีารเรียนรูจากการเรียนโดยให

นักศึกษาคิดตามถึงเนื้อหาใน วิชาบัญชีหาง

หุนสวน เพือ่ความตอเน่ืองในการเรียน 

3. แจงนักศึกษาเร่ืองการทําใบงาน เร่ือง การ

จําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด 

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

2. นักศึกษาฟงและคิดตาม พรอมเตรียมตัวตอบคําถาม

ของอาจารยผูสอน 

 

3. นักศึกษารับฟงสิ่งที่อาจารยผูสอนแจงและตอบ

รับทราบดวยความพรอมเพรียง 

4. อาจารยผูสอนกลาวถึงเน้ือหาที่เรียนในสัปดาห

ที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด  เพื่อใหนักศึกษาไดคิดทบทวน  

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

5. อาจารยใหนักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การจําหนาย

หุนทุนบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

 

4. นักศึกษาฟงและติดทบทวน ในสิ่งที่อาจารยแนะนํา

เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น 

 

5. นักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การจําหนายหุนทุนบริษัท

จํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

6. อาจารยบอกการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด  

ข้ันดําเนินการสอน 

- จําหนายในราคาตามมูลคา 

-จําหนายในราคาสูงกวามูลคา     

7. อาจารยบอกการจําหนายหุนทุนของบริษัท

มหาชนจํากัด 

-จําหนายในราคาตามมูลคา 

-จําหนายในราคาสูงกวามูลคา 

-จําหนายในราคาตํ่ากวามูลคา 

8. อาจารยอธิบายการจัดทําทะเบียนผูถือหุนบริษัท

จํากัด 

9. อาจารยใหนักศึกษาจัดกลุม ๆ ละ 4 คน เพื่อ

จัดทําทะเบียนผูถือหุนบริษัทจํากัด  เพื่อนําสง

อาจารยภายในชั่วโมง 

 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยบอกการจําหนายหุนทุนของ

บริษัทจํากัด ทําความเขาใจ คิดตาม และจดบันทึก

ประเด็นสําคัญ 

7. นักศึกษาฟงอาจารยบอกการจําหนายหุนทุนของ

บริษัทมหาชน จํากัด คิดตาม ซักถามขอสงสัยและ

จดบันทึกประเด็นสําคัญ 

 

 

8. นักศึกษารับฟงอาจารยอธิบายการจัดทําทะเบียนผู

ถือหุบริษัทจํากัด 

9. นักศึกษาแตละกลุมจัดทําทะเบียนผูถือหุนบริษัท

จํากัด เพื่อนําสงอาจารยภายในชั่วโมง 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

10. อาจารยบอกขั้นตอนการนําสงสําเนาทะเบียนผูถือ

หุน ของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

ข้ันดําเนินการสอน 

 

 

10. นักศึกษาฟงอาจารยบอกขั้นตอนการนําสงสําเนา 

      ทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัดและบริษัท 

      มหาชนจํากัด  ทําความเขาใจและจดบันทึก 

 

 

11. อาจารยใหนักศึกษาจัดกลุม ๆ ละ 4  คน สรุป

ขั้นตอนการนําสงสําเนาทะเบียนผูถือหุนบริษัท

จํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด โดยสงตัวแทนกลุม

ออกมาสรุปหนาชั้น 

ข้ันสรุป 

12. อาจารยสรุปการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด

และบริษัทมหาชนจํากัด  

13. อาจารยใหนักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การจําหนายหุน

ทุนของ บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

14.  อาจารยเฉลยใบงานโดยใหนักศึกษาสลับกันตรวจ

ใบงานทั้งกอนและหลังเรียน 

15. อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากบทเรียน ทํา

แบบฝกหัดทายบท นําสงในชั่วโมงถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

11. นักศึกษาจัดกลุม ๆ ละ 4 คน สรุปขั้นตอน 

การนําสงสําเนาทะเบียนผูถือหุนบริษัทจํากัดและ

บริษัทมหาชน  จํากัด โดยสงตัวแทนกลุมแตละ

กลุมออกมาสรุปหนาชั้น 

12. นักศึกษาฟงอาจารยสรุปการจําหนายหุนทุนของ 

     บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  

13. นักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การจําหนายหุนทุนของ 

บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  

14. นักศึกษาสลับใบงานกันตรวจ ทั้งกอนเรียน 

และหลงัเรียน 

15. นักศึกษารับทราบ งานที่อาจารยมอบหมาย 

      คือ  แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมงถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบทดสอบกอน-หลังเรียน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ  

   และอาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2.  

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

     9.1. แบบประเมินผล แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ือง ความหมายและขอแตกตางบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) เปนคําถามปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ขอละ  2 คะแนน) โดยมีเกณฑ

การประเมิน ดังน้ี    

        

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. อธิบายการจําหนายหุนได ขอสอบ

แบบ

บรรยาย 

         10 5 8   

2.สามารถบอกขัน้ตอนการนาํสง

สําเนาทะเบียนผูถือหุนได 

 

ขอสอบ

แบบ

ปรนัย 

         10 5 8   

 

   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน     20  คะแนน 

   การนําเสนอหนาชั้นเรียน               10  คะแนน 

   งานกลุม                                          10 คะแนน 

   รวม                                                 50  คะแนน 

 

 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดทายบท   

 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  2 วันที่  6 เดือน มถินุายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาวิภาวดี  สิงสีทา 

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรู ทําใหสอนทันครบตามเน้ือหาทีไ่ดกาํหนดไว ตรงตามจุดประสงคของ

รายวิชา  และนักศึกษาใหความรวมมือในการเรียนเปนอยางดี มีความต้ังใจเรียนและการทํางานกลุม  

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

       1.1 นักศึกษาสามารถจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดได 

       1.2 นักศึกษาสามารถจัดทําทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัดได 

       1.3 นักศึกษาสามารถบอกขั้นการนําสงสําเนาทะเบียนรายชื่อผูถือหุนของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 

              จํากัดได 

3. ผลการสอนของครู 

อาจารยมีการเตรียมตัวในการสรุปเนื้อหาบทเรียนใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

นักศึกษาเกนิ 80% สามารถทําใบงานหลังเรียนไดคะแนนอยูในเกณฑดีมาก   นักศึกษาสามารถทํา

แบบฝกหัดไดดวยตัวเอง 

4. ปญหาที่พบ 

4.1.  นักศึกษาบางคนคุย สงเสียงดัง รบกวนอาจารย 

5. แนวทางการแกไข 

5.1.  อาจารยตักเตือนและใหนักศึกษาทํางานที่มอบหมายพิเศษ เพื่อนําสงภายในชั่วโมง 

 

                                                                                  ลงชื่อ อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา   (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3D

และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 



ใบงาน 

หนวยท่ี  2          การจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผูถือหุนด 

วัตถุประสงค     เพื่อประเมินความรูเดิมของผูเรียนและวัดผลสัมฤทธ์ิของการเรียน  

คําส่ัง             ใหนกัศกึษาตอบคําถามดังตอไปนี้  ขอละ 2 คะแนน 

 

1. บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สามารถจําหนายหุนไดกี่ราคา อะไรบาง 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. บริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด สามารถจําหนายหุนไดกี่ราคา อะไรบาง 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. บริษัทมหาชนจํากัด สามารถจําหนายหุนในราคาต่ํากวามูลคาไดหรือไม ถาไดตองมีเง่ือนไขใดบาง  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. ทะเบียนผูถือหุนบริษัทจํากัด คือ แบบ บอจ.อะไร ?  มีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบาง  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. จงบอกข้ันตอนการนําสงสําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด พอสังเขป 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

    



สัปดาหท่ี  3 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  3 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4    คาบ 

ชื่อเร่ือง  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน 

1. เน้ือหาสาระ 

1. อธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

2. อธิบายการจําหนายหุนกูของบริษัทมหาชนจํากัด 

3. บันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

4. บันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 

2. สาระสําคัญ 

      การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด มีความแตกตางกันคือ บริษัทมหาชนสามารถ

จําหนายหุนในราคาตํ่ากวามูลคาได หากมีการดําเนินงานมาแลวอยางนอย 1 ป มีผลขาดทุน และตองไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน   การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจําหนายหุนสามารถบันทึกแบบรับชําระคร้ังเดียว

และรับชําระเปนงวด ๆ จากการจองซื้อหุนทุน  

 3.  มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

2. สามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนได 

3. สามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

4. สามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดได 

4. จุดประสงคการเรียนรู 

จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพือ่ใหสามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด  

2. เพื่อใหสามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 

3. เพื่อใหสามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

4. เพื่อใหสามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

2. สามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดได 

3. สามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

4. สามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดได 

 

 

 

 

 

 



สัปดาหท่ี  3 แผนการสอนทฤษฎี หนวยท่ี  3 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน 

5.   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน และสามารถ

นําไปประยุกตใชในการทํางานจริงไดอยางเหมาะสม 

     5.1.2  ความพอประมาณ 

นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดเหมาะสม 

     5.1.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการการบันทึกรายการเกี่ยวกับการบันทึกรายการแยวกับ

การจําหนายหุนทุน เพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผลและถูกตอง 

     5.1.4  เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

           5.1.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

นักศึกษารูจักความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนทํางานใหเสร็จทันเวลา ไมแอบอางเอางานของผูอ่ืนมา

เปนของตน 

  5.2  การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D 

          5.2.1 ดานประชาธิปไตย 

                   นักศึกษารับฟงและปฏิบัติตามระเบียบของการเขาเรียนตามที่อาจารยผูสอนกําหนดไวและมีนํ้าใจ

เปนประชาธปิไตยยอมรับฟงความคดิเห็นผูอ่ืนและห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

         5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

นักศึกษาตระหนักถึงความถูกตองในการแสดงรายการเงินสด เพื่อนําไปเปดเผยขอมูล ในงบ

การเงิน ดวยความเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

         5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด 

       กลาวถึงโทษและปญหาสังคมที่เกิดจากสุรา และแนะนําใหนักศึกษารูจักการใชเวลาวางใหเกิด 

ประโยชนดวย การศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมและเลนกีฬาอยางเสมอ    เพื่อใหรางแข็งแรงซึ่งสงผลทําให

หางไกลจากสุรา 

 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. การเตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยการ

กระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจที่อยากจะ

เรียนในเน้ือหาที่จะสอน 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

2. อาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว เกี่ยวกับ

การจัดจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผู

ถือหุน  

3. อาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง การบันทึก

รายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน 

 

 

1. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวเกี่ยวกับการเตรียมความ

พรอมที่จะเรียน 

 

2. นักศึกษาฟงอาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว

เกี่ยวกับการจัดจําหนายหุนทุนและการจัดทํา

ทะเบียนผูถือหุน 

3. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง  

การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน 

 

4. อาจารยผูสอนต้ังคําถามใหนักศึกษาตอบพรอม

กัน เพื่อนําเขาสูเน้ือหาเร่ืองการบันทึกรายการ

เกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน เชน หุนทุน ไดแก

หุนอะไรบาง เปรียบเทียบลักษณะของหุนแตละ

ชนิดวามีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

5. อาจารยเรียกนักศึกษาตอบเปนรายบุคคลถึง การ

จําหนายหุนทุนของบริษัท 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยถามคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน 

และตอบคําถามอาจารยโดยพรอมเพรียงกัน 

 

 

 

5. นักศึกษานําประสบการณสวนตัวมาตอบอาจารย

เปนรายบุคคล 

 

ข้ันดําเนินการสอน 

6. อาจารยผูสอนอธิบายการจําหนายหุนทุนของ

บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  

7. อาจารยยกตัวอยางเพิ่มเติมสําหรับการจําหนาย

หุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  

 

8. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบเร่ือง การ

จําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด  

9. อาจารยใหนักศึกษาสลับแบบทดสอบกัน และ

เฉลยแบบทดสอบ  

 

 

 

6. นักศึกษาต้ังใจฟงอาจารยอธิบายการจําหนายหุนทุน

ของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายตัวอยางเพิ่มเติม สําหรับ 

การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด 

8. นักศึกษาทําแบบทดสอบ เร่ือง การจําหนายหุนทุน

ของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

 

9. นักศึกษาสลับกันตรวจแบบทดสอบ และฟงอาจารย

เฉลยแบบทดสอบ 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

10. อาจารยและนักศึกษาชวยกันสรุปในหัวขอที่เรียน       

ข้ันสรุป 

เร่ือง การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด 

 

11. อาจารยสั่งใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเพื่อ

นําสงชั่วโมงตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. นักศึกษาชวยกันสรุปหัวขอที่เรียน เร่ืองการ

จําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด นักศึกษาระดมความคิด ซักถามขอ

สงสัยพรอมจดบันทึก 

11. นักศึกษารับทราบงานที่ไดรับมอบหมาย คือ 

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมงตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบทดสอบกอน-หลังเรียน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ  

   และอาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2.  

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

     9.1. แบบประเมินผล แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ือง ความหมายและขอแตกตางบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) เปนคําถามปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ขอละ  2 คะแนน) โดยมีเกณฑ

การประเมิน ดังน้ี    

        

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1.สามารถบันทึกบัญชีการ

จําหนายหุนทุนของบริษัท

จํากดัได 

ขอสอบ

แบบ

ปรนัย 

         10 5 8   

2.สามารถบันทึกบัญชีการ

จําหนายหุนทุนของบริษัท

มหาชนจํากดัได 

ขอสอบ

แบบ

ปรนัย 

         10 5 8   

 

   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน     20  คะแนน 

   การนําเสนอหนาชั้นเรียน               10  คะแนน 

   งานกลุม                                          10 คะแนน 

   รวม                                                 50  คะแนน 

 

 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดทายบท   

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  3   วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด  จํานวน 4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววราภรณ  แกวศิริรัตน 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรู ทําใหอาจารยสามารถสอนเนื้อหาไดตรงตามจุดประสงครายวิชา  สามารถ

สอนไดทนัตามเวลาทีก่าํหนดในแผน  สามารถจัดกจิกรรมทีก่าํหนดไวในแผนใหมคีวามสอดคลองกบั

เน้ือหาที่เรียน ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระที่เรียนมากยิ่งขึ้น   

2. ผลการเรียนของนักศึกษา              

ในสัปดาหน้ีใชวิธีการประเมินผลนักศึกษาโดยการใหทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการจําหนายหุนทุน

ของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน จํากัด จํานวน 10 ขอ  

2.1 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 1 และ 2 

2.2 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 1 จํานวน 98 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรูครบทุกคน (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก) ถอืเปนรอยละ 100   

2.3 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 2 จํานวน 98 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรู 91 คน (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก) ไมผานจํานวน 7 คน (คะแนนอยูในเกณฑดีจํานวน 5 

คน และพอใชจํานวน 2 คน) 

3. ผลการสอนของครู 

อาจารยสอนโดยวิธีการบรรยายและใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน อาจารยมีความมั่นใจมากใน

การสอน อาจารยแทรกแงคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตยในการทํางานดานบัญชี  

4. ปญหาที่พบ 

4.1.  นักศึกษาบางคนแอบดูคําตอบในแบบทดสอบจากเพื่อนที่น่ังถัดไป 

5. แนวทางการแกไข 

     5.1 อาจารยผูสอนตําเตือนและกําชับใหนักศึกษาเขาเรียนตรงตามเวลา และใหใสใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

ลงชื่อ  อาจารยวราภรณ  แกวศิริรัตน   (อาจารยผูสอน) 

 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามตารางการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3D 

และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 



บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ืองการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

 

       คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว โดยกาเคร่ืองหมาย X ในขอที่เลือก 

 

1. บริษัทจํากัด สามารถจําหนายหุนไดกี่ราคา ไดแกอะไรบาง 

ก.  3 ราคา คือ ราคาตามมูลคา ราคาสูงกวามูลคา และราคาตํ่ากวามูลคา 

ข.  2 ราคา คือ ราคาตามมูลคา ราคาสูงกวามูลคา 

ค.  1 ราคา คือ ราคาสูงกวามูลคา 

ง.   1 ราคา คือ ราคาตามมูลคา 

        2.  ขอใดหมายถึงหุนทุน 

ก.  หุนสามัญ 

ข.  หุนกู 

ค.  หุนบุริมสิทธิ 

ง.  ขอ ก. และ ค. ถูกตอง 

         3. มูลคาหุนขั้นตํ่าของบริษัทจํากัด คือเทาใด  

             ก.    3 บาท 

 ข.   5 บาท 

 ค.  10 บาท 

              ง.   ไมมีกําหนดขั้นตํ่า 

           4. การจําหนายหุนทุนแบบชําระคร้ังเดียว บันทึกบัญชีอยางไร 

              ก.  เดบิตลูกหน้ี  เครดิต ทุน-หุนสามัญ/ทุน-หุนบุริมสิทธิ 

              ข.  เดบิตลูกหน้ี เครดิตขาย 

              ค. เดบิตเงินสด  เครดิต ทุน-หุนสามัญ/ทุน-หุนบุริมสิทธิ 

              ง. เดบิตเงินสด  เครดิตขาย   

            5. บริษัท ก จํากัด จําหนายหุนสามัญ 100 หุน ราคาตามมูลคา 10 บาท จําหนายในราคาหุนละ 

               15 บาท บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนหรือสวนตํ่ากวามูลคาหุนเปนเทาใด 

               ก. สวนเกินมูลคาหุนสามัญหุนละ 10 บาท 

               ข. สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญหุนละ 10 บาท 

   ค. สวนเกินมูลคาหุนสามัญหุนละ 5 บาท 

              ง. สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญหุนละ 5 บาท 

 

 

 

 



             6. บริษัท ข จํากัด จําหนายหุนบุริมสิทธิ 100 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท จําหนายในราคา 

              หุนละ 8 บาท บันทึกบัญชีโดย 

                ก. เดบติเงนิสด  เครดิตทุน-หุนบุริมสิทธิ  เครดิตสวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 

                ข. เดบติเงนิสด  เครดิตทุน-หุนบุริมสิทธิ  เครดิตสวนตํ่ากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ 

                ค. เดบติเงนิสด  เดบิตสวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ เครดิตทุน-หุนบุริมสิทธิ   

                ง. เดบติเงนิสด  เดบิตสวนตํ่ากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ เครดิตทุน-หุนบุริมสิทธิ  

            7.  การจําหนายหุนทุนโดยแบงชําระเปนงวด ๆ บริษัทจํากัดจะตองเรียกชําระคาหุนคร้ังแรกไมตํ่า              

                กวารอยละเทาใด 

                ก. รอยละ 10 

                ข. รอยละ15  

                ค. รอยละ 25 

                ง. รอยละ 30 

            8. หากมสีวนเกนิมลูคาหุน จากการจําหนายหุนทนุ จะนําไปรวมชาํระในงวดใด 

                ก. งวดแรก 

                ข. งวดที ่2 

                ค. งวดที ่3 

                ง. งวดสดุทาย 

             9. บัญชีลูกหน้ีคาหุนสามัญ/บุริมสิทธิ จะบันทึกลูกหน้ีดวยราคาใด 

                ก. ราคาตามมูลคาของหุน 

                ข. ราคาตลาดของหุน 

                ค. ราคาขายของหุน 

                ง. ราคาตามบัญชีของหุน 

           10. ในการจําหนายหุนทุนโดยรับชําระคาหุนเปนงวด ๆ เมื่อไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว บริษัท  

                  จะตอง 

                ก. นําหุนขายทอดตลาด 

                ข. นําหุนออกจําหนาย 

                ค. ออกใบหุนใหกับผูถือหุน 

                ง. ออกสิทธิในการซื้อหุนใหผูถือหุน 

 

 

 

 

 

 

 



 

      เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

 

1. ข 

2. ง 

3. ข 

4. ค 

5. ค 

6. ง 

7. ค 

8. ก 

9. ค 

10. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  



 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ืองการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 

 

       คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว โดยกาเคร่ืองหมาย X ในขอที่เลือก 

 

1. บริษัทมหาชนจํากัด สามารถจําหนายหุนไดกี่ราคา ไดแกอะไรบาง 

ก.  3 ราคา คือ ราคาตามมูลคา ราคาสูงกวามูลคา และราคาตํ่ากวามูลคา 

ข.  2 ราคา คือ ราคาตามมูลคา ราคาสูงกวามูลคา 

ค.  1 ราคา คือ ราคาสูงกวามูลคา 

ง.   1 ราคา คือ ราคาตามมูลคา 

        2. มูลคาหุนขั้นตํ่าของบริษัทมหาชนจํากัด คือเทาใด  

             ก.    3 บาท 

 ข.   5 บาท 

 ค.  10 บาท 

              ง.  ไมมีกําหนดขั้นตํ่า 

          3. บริษัทมหาชนจํากัด มีการรับชําระคาหุนแบบใด 

              ก.  แบบรับชําระคร้ังเดียว 

              ข.  แบบแบงชําระเปนงวด ๆ  

              ค. แบบผอนชําระรายป 

              ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข    

            4. บริษัท ฟ จํากัด (มหาชน) จําหนายหุนสามัญ 100 หุน ราคาตามมูลคา 10 บาท จําหนายในราคาหุน 

              ละ  5 บาท บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนหรือสวนตํ่ากวามูลคาหุนเปนเทาใด 

               ก. สวนเกินมูลคาหุนสามัญหุนละ 10 บาท 

               ข. สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญหุนละ 10 บาท 

   ค. สวนเกินมูลคาหุนสามัญหุนละ 5 บาท 

              ง. สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญหุนละ 5 บาท 

          5. บริษัท ข จํากัด จําหนายหุนบุริมสิทธิ 100 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท จําหนายในราคา 

              หุนละ 8 บาท บันทึกบัญชีโดย 

                ก. เดบติเงนิสด  เครดิตทุน-หุนบุริมสิทธิ  เครดิตสวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 

                ข. เดบติเงนิสด  เครดิตทุน-หุนบุริมสิทธิ  เครดิตสวนตํ่ากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ 

                ค. เดบติเงนิสด  เดบิตสวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ เครดิตทุน-หุนบุริมสิทธิ   

                ง. เดบติเงนิสด  เดบิตสวนตํ่ากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ เครดิตทุน-หุนบุริมสิทธิ  

 

 



 

            6.  บริษัทมหาชน จํากัด สามารถจําหนายหุนในราคาตํ่ากวามูลคาได ตองตรงตามเงื่อนไขใด             

                ก.  บริษัทดําเนินงานมาไมตํ่ากวา 1 ป 

                ข.  บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน 

                ค.  ตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

                ง.  ถูกทุกขอ 

             7.  บริษัทมหาชน จํากัด ตรงกับภาษาอังกฤษคือขอใด 

                ก. Company Limited 

                ข. Corporation Limited 

                ค. Public Company Limited 

                ง. Private Company Limited 

            8. บัญชีลูกหน้ีคาหุนสามัญหรือลูกหน้ีคาหุนบุริมสิทธิ แสดงอยูในงบการเงินใด 

                ก. งบกําไรขาดทุน 

                ข. งบแสดงฐานะการเงิน 

                ค. งบกําไรสะสม 

                ง. งบกระแสเงินสด 

             9. บัญชีสวนเกินมูลคาหุนสามัญหรือสวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ แสดงอยูในงบการเงินใด  

                ก. งบกําไรขาดทุน 

                ข. งบแสดงฐานะการเงิน 

                ค. งบกําไรสะสม 

                ง. งบกระแสเงินสด 

          10. บริษัทมหาชนจํากัด จําหนายหุน ภายใตการควบคุมขององคกรใด 

                ก. ตลาดหลกัทรัพย 

                ข. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

                ค. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

                ง.  ขอ ก และขอ ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ืองการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 

 

1. ก 

2. ง 

3. ก 

4. ง 

5. ง 

6. ง 

7. ค 

8. ข 

9. ข 

10. ง 

 

 

 



สัปดาหท่ี  4 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  3 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4    คาบ 

ชื่อเร่ือง  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน 

1. เน้ือหาสาระ 

1. อธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

2. อธิบายการจําหนายหุนกูของบริษัทมหาชนจํากัด 

3. บันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

4. บันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 

2. สาระสําคัญ 

      การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด มีความแตกตางกันคือ บริษัทมหาชนสามารถ

จําหนายหุนในราคาตํ่ากวามูลคาได หากมีการดําเนินงานมาแลวอยางนอย 1 ป มีผลขาดทุน และตองไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน   การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจําหนายหุนสามารถบันทึกแบบรับชําระคร้ังเดียว

และรับชําระเปนงวด ๆ จากการจองซื้อหุนทุน  

 3.  มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

2. สามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนได 

3. สามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

4. สามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดได 

4. จุดประสงคการเรียนรู 

จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพือ่ใหสามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด  

2. เพื่อใหสามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 

3. เพื่อใหสามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

4. เพื่อใหสามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

2. สามารถอธิบายการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดได 

3. สามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดได 

4. สามารถบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดได 

 

 

 

 

 

 



สัปดาหท่ี  4 แผนการสอนทฤษฎี หนวยท่ี  3 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน 

5.   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน และสามารถ

นําไปประยุกตใชในการทํางานจริงไดอยางเหมาะสม 

     5.1.2  ความพอประมาณ 

นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดเหมาะสม 

     5.1.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการการบันทึกรายการเกี่ยวกับการบันทึกรายการแยวกับ

การจําหนายหุนทุน เพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผลและถูกตอง 

     5.1.4  เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

           5.1.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

นักศึกษารูจักความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนทํางานใหเสร็จทันเวลา ไมแอบอางเอางานของผูอ่ืนมา

เปนของตน 

  5.2  การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D 

          5.2.1 ดานประชาธิปไตย 

                   นักศึกษารับฟงและปฏิบัติตามระเบียบของการเขาเรียนตามที่อาจารยผูสอนกําหนดไวและมีนํ้าใจ

เปนประชาธปิไตยยอมรับฟงความคดิเห็นผูอ่ืนและห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

         5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

นักศึกษาตระหนักถึงความถูกตองในการแสดงรายการเงินสด เพื่อนําไปเปดเผยขอมูล ในงบ

การเงิน ดวยความเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

         5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด 

       กลาวถึงโทษและปญหาสังคมที่เกิดจากสุรา และแนะนําใหนักศึกษารูจักการใชเวลาวางใหเกิด 

ประโยชนดวย การศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมและเลนกีฬาอยางเสมอ    เพื่อใหรางแข็งแรงซึ่งสงผลทําให

หางไกลจากสุรา 

 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. การเตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยการ

กระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจที่อยากจะ

เรียนในเน้ือหาที่จะสอน 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

2. อาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว เกี่ยวกับ

การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด  

3. อาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง การบันทึก

รายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน 

 

 

1. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวเกี่ยวกับการเตรียมความ

พรอมที่จะเรียน 

 

2. นักศึกษาฟงอาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว

เกี่ยวกับการจัดจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและ

บริษัทมหาชนจํากัด 

3. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง  

การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุน 

 

4. อาจารยผูสอนต้ังคําถามใหนักศึกษาตอบพรอม

กัน เพื่อนําเขาสูเน้ือหาเร่ืองการบันทึกรายการ

เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจําหนายหุน

ทุน เชน การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด มี

การชําระ 2 แบบ คืออะไร 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

5. อาจารยเรียกนักศึกษาตอบเปนรายบุคคลถึง การ

บันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยถามคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน 

และตอบคําถามอาจารยโดยพรอมเพรียงกัน 

 

 

 

5. นักศึกษานําประสบการณสวนตัวมาตอบอาจารย

เปนรายบุคคล 

 

ข้ันดําเนินการสอน 

6. อาจารยผูสอนอธิบายการบันทึกบัญชีการ

จําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด  

7. อาจารยยกตัวอยางเพิ่มเติมสําหรับการบันทึก

บัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและ

บริษัทมหาชนจํากัด  

8. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบเร่ือง การ

บันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด

และบริษัทมหาชนจํากัด  

9. อาจารยใหนักศึกษาสลับแบบทดสอบกัน และ

เฉลยแบบทดสอบ  

 

 

6. นักศึกษาต้ังใจฟงอาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีการ

จําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน

จํากัด 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายตัวอยางเพิ่มเติม สําหรับ 

การบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด

และบริษัทมหาชนจํากัด 

8. นักศึกษาทําแบบทดสอบ เร่ือง การบันทึกบัญชีการ

จําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน

จํากัด 

9. นักศึกษาสลับกันตรวจแบบทดสอบ และฟงอาจารย

เฉลยแบบทดสอบ 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

10. อาจารยและนักศึกษาชวยกันสรุปในหัวขอที่เรียน       

ข้ันสรุป 

เร่ือง การบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัท

จํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

 

11. อาจารยสั่งใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเพื่อ

นําสงชั่วโมงตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. นักศึกษาชวยกันสรุปหัวขอที่เรียน เร่ืองการ

บันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด

และบริษัทมหาชนจํากัด นักศึกษาระดมความคิด 

ซักถามขอสงสัยพรอมจดบันทึก 

11. นักศึกษารับทราบงานที่ไดรับมอบหมาย คือ 

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมงตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบทดสอบกอน-หลังเรียน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ  

   และอาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2.  

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

     9.1. แบบประเมินผล แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ือง ความหมายและขอแตกตางบริษัทจํากัดและ

บริษัทจํากัด (มหาชน) เปนคําถามปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ขอละ  2 คะแนน) โดยมีเกณฑ

การประเมิน ดังน้ี    

        

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1.สามารถบันทึกบัญชีการ

จําหนายหุนทุนของบริษัท

จํากดัได 

ขอสอบ

แบบ 

อัตนยั 

         10 5 8   

2.สามารถบันทึกบัญชีการ

จําหนายหุนทุนของบริษัท

มหาชนจํากดัได 

ขอสอบ

แบบ

อัตนัย 

         10 5 8   

 

   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน     20  คะแนน 

   การนําเสนอหนาชั้นเรียน               10  คะแนน 

   งานกลุม                                          10 คะแนน 

   รวม                                                 50  คะแนน 

 

 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดทายบท   

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  3   วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด  จํานวน 4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรู ทําใหอาจารยสามารถสอนไดตรงตามจุดประสงครายวิชา  สามารถสอนได

ทันตามเวลาที่กําหนด  สามารถจัดกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนใหมีความสอดคลองกับเน้ือหาที่เรียน 

ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระที่เรียนมากยิ่งขึ้น   

2. ผลการเรียนของนักศึกษา              

ในสัปดาหน้ีใชวิธีการประเมินผลนักศึกษาโดยการใหทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการจําหนายหุนทุน

ของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน จํากัด จํานวน 10 ขอ  

2.1 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 3 และ 4 

2.2 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 3 จํานวน 98 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรู 78 คน (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก 43 คน คะแนนอยูในเกณฑดี 28 คน คะแนนอยูในเกณฑ

พอใช 7 คน ถือเปนรอยละ 80  ไมผานจุดประสงคขอที่ 3 จํานวน 20 คน   

2.3 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 4 จํานวน 98 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรู 68 คน (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก 43 คน คะแนนอยูในเกณฑดี 18 คน และคะแนนอยูใน

เกณฑพอใชจํานวน 7 คน) ไมผานจุดประสงคขอที่ 4 จํานวน 30 คน  

3. ผลการสอนของครู 

อาจารยสอนใชโดยวิธีการสอนแบบบรรยายและยกตัวอยางประกอบ และใหนักศึกษาทําแบบทดสอบ

หลังเรียน อาจารยมีความมั่นใจมากในการสอน อาจารยไดแทรกและเตือนภัยยาเสพติดใหกับนักศึกษา 

4. ปญหาที่พบ 

4.1.  นักศึกษาบางคนไมนําหนังสือเรียนมา 

5. แนวทางการแกไข 

     5.1 อาจารยผูสอนตําเตือนและกําชับใหนักศึกษานําหนังสือเรียนมาทุกคร้ัง 

ลงชื่อ  นางสาววิภาวดี  สิงสีทา (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามตารางการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3D 

และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ืองการบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด 

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

บริษัทจันทรดี จํากัด ออกจําหนายหุนสามัญ มูลคาหุนละ 100 บาท ในราคา 120 บาท จํานวน 10,000 หุน 

และออกจําหนายหุนบุริมสิทธิ มูลคาหุนละ 100 บาท ในราคา 110 บาท จํานวน 20.000 หุน 

ใหบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 



(5 คะแนน) 

แบบทดสอบหลังเรียน 

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

เร่ืองการบันทึกบัญชีการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด  

บริษัทจันทรแรม จํากัด (มหาชน)  ออกจําหนายหุนสามัญ มูลคาหุนละ 80 บาท ในราคา 100 บาท จํานวน 

5,000 หุน และออกจําหนายหุนบุริมสิทธิ มูลคาหุนละ 100 บาท ในราคา 70 บาท จํานวน 7,000 หุน 

ใหบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

(5 คะแนน)    

 



 

 

 

 

 

 

 

สัปดาหท่ี  5 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  4 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4    คาบ 

ชื่อเร่ือง  การริบหุน 

1. เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของการริบหุน 

2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

3. การบันทึกบัญชีการริบหุนกรณีผูจองซื้อหุนผิดนัดชําระคาหุน  

2. สาระสําคัญ 

      การริบหุนเปนการยกเลิกสิทธิในการเปนเจาของบริษัทจํากัด โดยบริษัทสงจดหมายลงทะเบียน สงคําบอก

กลาวใหผูจองหุนมาชําระคาหุน  ถาผูถือหุนผิดนัดไมชําระคาหุน บริษัทก็จะสงจดหมายลงทะเบียนเตือนให

ชําระคาหุนพรอมดอกเบี้ยดวยเงื่อนไข ถาไมชําระตามกําหนดจะทําการริบหุน หากผูถือหุนไมสามารถนําเงิน

มาชําระตามที่แจงได บริษัทก็จะทําการริบหุน สวนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุนไดก็ตอเมื่อตองมีการนํา

หุนออกใหจองและมีการชําระคาหุนบางสวน  

 3.  มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถบอกความหมายของการริบหุน 

2. สามารถอธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได 

3. สามารถบันทึกบัญชีการริบหุนกรณีผูจองซื้อหุนผิดนัดชําระหุนได  

4. จุดประสงคการเรียนรู 

จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพื่อใหสามารถบอกความหมายของการริบหุน 

2. เพื่อใหสามารถอธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

3. เพื่อใหสามารถบันทึกบัญชีการริบหุนกรณีผูจองซื้อหุนผิดนัดชําระคาหุน  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. สามารถบอกความหมายของการริบหุน 

2. สามารถอธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

3. สามารถบันทึกบัญชีการริบหุนกรณีผูจองซื้อหุนผิดนัดชําระคาหุน  

 

 



 

 

สัปดาหท่ี  5 แผนการสอนทฤษฎี หนวยท่ี  4 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การริบหุน 

5.   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย วิธีปฏิบัติ และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบ

หุน และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานจริงไดอยางเหมาะสม 

     5.1.2  ความพอประมาณ 

นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดเหมาะสม 

     5.1.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการริบหุน เพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล

และถูกตอง 

     5.1.4  เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

           5.1.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

นักศึกษารูจักความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนทํางานใหเสร็จทันเวลา ไมแอบอางเอางานของผูอ่ืนมา

เปนของตน 

  5.2  การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D 

          5.2.1 ดานประชาธิปไตย 

                   นักศึกษารับฟงและปฏิบัติตามระเบียบของการเขาเรียนตามที่อาจารยผูสอนกําหนดไวและมีนํ้าใจ

เปนประชาธปิไตยยอมรับฟงความคดิเห็นผูอ่ืนและห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

         5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

นักศึกษาตระหนักถึงความถูกตองในการปฏิบัติ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุน ดวยความ

เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

         5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด 

       กลาวถึงโทษของการหลงผิดติดสิ่งเสพติด และปญหาที่เกิดจากการติดยาเสพติด ปญหาทางดาน 

เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตักเตือนนักศึกษาใหหางไกลจากสิ่งเสพติดใหโทษ  และใหใชเวลาวางในการ

ชวยเหลือคุณพอคุณแม เชน ทํางานบาน ชวยรดนํ้าตนไม เปนตน เพื่อใหรางแข็งแรงซึ่งสงผลทําใหหางไกล

จากสุรา 

 

 



 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. การเตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยการ

กระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจที่อยากจะ

เรียนในเน้ือหาที่จะสอน 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

2. อาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว เกี่ยวกับ

การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด  

3. อาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง การริบหุน 

 

4. อาจารยแจงนักศึกษาใหทําแบบทดสอบกอน

เรียนเร่ือง การริบหุนของบริษัทจํากัด 

 

 

1. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวเกี่ยวกับการเตรียมความ

พรอมที่จะเรียน 

 

2. นักศึกษาฟงอาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว

เกี่ยวกับการจัดจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดและ

บริษัทมหาชนจํากัด 

3. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง  

การริบหุน 

4. นักศึกษารับทราบเร่ืองการทําแบบทดสอบกอนเรียน

เร่ือง การริบหุนของบริษัทจํากัด 

5. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน

เร่ือง การริบหุนของบริษัทจํากัด 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

6. อาจารยผูสอนต้ังคําถามใหนักศึกษาตอบพรอม

กัน เพื่อนําเขาสูเน้ือหาเร่ืองการริบหุน เชน 

นักศึกษาเขาใจความหมายของคําวา “ริบหุน” วา

อยางไร ทําไมจึงเกิดการริบหุนขึ้น 

7. อาจารยเรียกนักศึกษาตอบเปนรายบุคคลถึง 

ความหมาย และเหตุผลของการริบหุน 

 

5. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง การริบหุน

ของบริษัทจํากัด 

6. นักศึกษาฟงอาจารยถามคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน 

และตอบคําถามอาจารยโดยพรอมเพรียงกัน 

 

 

7. นักศึกษานําประสบการณสวนตัวมาตอบอาจารย

เปนรายบุคคล 

ข้ันดําเนินการสอน 

8. อาจารยผูสอนอธิบายความหมายของการริบหุน

ของบริษัทจํากัด   

9. อาจารยอธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนของ

บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  

10. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบเร่ือง การริบ

หุนของบริษัทจํากัด  

11. อาจารยใหนักศึกษาสลับแบบทดสอบกัน และ

เฉลยแบบทดสอบ  

 

8. นักศึกษาต้ังใจฟงอาจารยอธิบายความหมายของการ

ริบหุนของบริษัทจัด 

9. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบ

หุนของบริษัทจํากัด ตามประมวลกฏหมายแพงและ

พาณิชย 

10. นักศึกษาทําแบบทดสอบ เร่ือง การริบหุนของบริษัท

จํากัด 

11. นักศึกษาสลับกันตรวจแบบทดสอบ และฟงอาจารย

เฉลยแบบทดสอบ 



 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

12. อาจารยและนักศึกษาชวยกันสรุปในหัวขอที่เรียน       

ข้ันสรุป 

เร่ือง ความหมายของการริบหุนและวิธีการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการริบหุนของบริษัทจํากัด 

 

13. อาจารยสั่งใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเพื่อ

นําสงชั่วโมงตอไป 

 

 

12. นักศึกษาชวยกันสรุปหัวขอที่เรียน เร่ือง

ความหมายของการริบหุนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การริบหุนของบริษัทจํากัด นักศึกษาระดม

ความคิด ซักถามขอสงสัยพรอมจดบันทึก 

13. นักศึกษารับทราบงานที่ไดรับมอบหมาย คือ 

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมงตอไป 

 



7. งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบทดสอบในชั้นเรียน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1.   หนังสือวิชาการบัญชีชั้นกลาง1 ของอาจารยนภวรรณ  ธรมธัช 

2.   แบบทดสอบหลังเรียน 

       สื่อโสตทัศน 

1.   - 
2.   - 

 

9.  การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

      -แบบประเมินผลแบบทดสอบของนักศึกษา แบบทดสอบเปนแบบอัตนัย 2 ขอ ขอละ 10 คะแนน (คะแนน

เต็ม 20 คะแนน) 

        

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1.สามารถบอกความหมายของ

การริบหุนได 

ขอสอบ

แบบ 

ปรนัย 

         10 1 8   

2.สามารถบันทึกบัญชีการการ

ริบหุนได 

ขอสอบ

แบบ

อัตนัย 

         10 1 8   

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.   แบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่   5   วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด  จํานวน 4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

************************************************************************************ 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรู ทําใหอาจารยสามารถสอนไดตรงตามจุดประสงครายวิชา  สามารถสอน

เน้ือหาไดครบดวนและทนัตามเวลาทีก่าํหนด  ทาํใหอาจารยสามารถจัดกจิกรรมทีก่าํหนดไวในแผนใหมี

ความสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่

เรียนมากยิ่งขึ้น   

2. ผลการเรียนของนักศึกษา              

ในสัปดาหน้ีใชวิธีการประเมินผลนักศึกษาโดยการใหทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการความหมาย

และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนของบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน 10 ขอ  

2.1 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 1 และ 2 

2.2 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 1 จํานวน 98 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรู 98 คน (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก 98 คน) คิดเปนรอยละ 100   

2.3 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 2 จํานวน 98 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรู 82 คน คิดเปนรอยละ 84 (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก 82 คน คะแนนอยูในเกณฑดี 10 คน 

และคะแนนอยูในเกณฑพอใชจํานวน 6 คน) ไมผานจุดประสงคขอที่ 2 จํานวน 16 คน คิดเปนรอย

ละ 16  

3. ผลการสอนของครู 

อาจารยสอนใชโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน อาจารยมี

ความมั่นใจมากในการสอน อาจารยไดแทรกและเตือนเร่ืองการพนันบอลในชวงที่มีฟุตบอลโลก 

4. ปญหาที่พบ 

4.1 จากการเรียนยังมีนักศึกษาประมาณ  3  คนยังไมเขาใจเกี่ยวกับการริบหุน  ซึ่งอาจารยจะมาอธิบาย

ใหมในชัว่โมงหนา 

5. แนวทางการแกไข 

5.1 อาจารยผูสอนไดนําขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน  เร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์มางการเรียนวิชาการบัญชี

ตนทนุ 2  ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 2  สาขาวิชาการบัญชี  ของ

อาจารยตติยาภรณ  นิลเหม มาใชในการแกปญหาในคร้ังน้ี 

 

ลงชื่อ  นางสาววิภาวดี  สิงสีทา (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามตารางการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3D 

และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 



 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



สัปดาหท่ี  6 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  4 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4    คาบ 

ชื่อเร่ือง  การริบหุน 

1. เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของการริบหุน 

2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

3. การบันทึกบัญชีการริบหุนกรณีผูจองซื้อหุนผิดนัดชําระคาหุน  

2. สาระสําคัญ 

      การริบหุนเปนการยกเลิกสิทธิในการเปนเจาของบริษัทจํากัด โดยบริษัทสงจดหมายลงทะเบียน สงคําบอก

กลาวใหผูจองหุนมาชําระคาหุน  ถาผูถือหุนผิดนัดไมชําระคาหุน บริษัทก็จะสงจดหมายลงทะเบียนเตือนให

ชําระคาหุนพรอมดอกเบี้ยดวยเงื่อนไข ถาไมชําระตามกําหนดจะทําการริบหุน หากผูถือหุนไมสามารถนําเงิน

มาชําระตามที่แจงได บริษัทก็จะทําการริบหุน สวนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุนไดก็ตอเมื่อตองมีการนํา

หุนออกใหจองและมีการชําระคาหุนบางสวน  

 3.  มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถบอกความหมายของการริบหุน 

2. สามารถอธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได 

3. สามารถบันทึกบัญชีการริบหุนกรณีผูจองซื้อหุนผิดนัดชําระหุนได  

4. จุดประสงคการเรียนรู 

จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพื่อใหสามารถบอกความหมายของการริบหุน 

2. เพื่อใหสามารถอธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

3. เพื่อใหสามารถบันทึกบัญชีการริบหุนกรณีผูจองซื้อหุนผิดนัดชําระคาหุน  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. สามารถบอกความหมายของการริบหุน 

2. สามารถอธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

3. สามารถบันทึกบัญชีการริบหุนกรณีผูจองซื้อหุนผิดนัดชําระคาหุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาหท่ี  6 แผนการสอนทฤษฎี หนวยท่ี  4 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การริบหุน 

5.   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย วิธีปฏิบัติ และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบ

หุน และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานจริงไดอยางเหมาะสม 

     5.1.2  ความพอประมาณ 

นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดเหมาะสม 

     5.1.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการริบหุน เพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล

และถูกตอง 

     5.1.4  เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

           5.1.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

นักศึกษารูจักความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนทํางานใหเสร็จทันเวลา ไมแอบอางเอางานของผูอ่ืนมา

เปนของตน 

  5.2  การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D 

          5.2.1 ดานประชาธิปไตย 

                   นักศึกษารับฟงและปฏิบัติตามระเบียบของการเขาเรียนตามที่อาจารยผูสอนกําหนดไวและมีนํ้าใจ

เปนประชาธปิไตยยอมรับฟงความคดิเห็นผูอ่ืนและห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

         5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

นักศึกษาตระหนักถึงความถูกตองในการปฏิบัติ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุน ดวยความ

เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

         5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด 

      อาจารยยกตัวอยางนักศึกษาด่ืมสุราตามสถานที่จําหนายสุราซึ่งเปนตัวอยางที่ไมดี ไมเหมาะสม 

ทําใหเสียชื่อวิทยาลัยและผูปกครอง  ควรหันมาทบทวนการเรียน เลนกีฬา ดีกวาไปมั่วสุมด่ืมสุราตามราน

จําหนายสุราเปนเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท  

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. การเตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยการ

กระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจที่อยากจะ

เรียนในเน้ือหาที่จะสอน 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

2. อาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว เกี่ยวกับ

การริบหุนของบริษัทจํากัด  

3. อาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง ขั้นตอน

การริบหุน และการบันทึกบัญชีการริบหุน 

4. อาจารยแจงนักศึกษาใหทําแบบทดสอบกอน

เรียนเร่ือง ขั้นตอนการริบหุนและการบันทึก

บัญชีเกี่ยวกับการริบหุน ของบริษัทจํากัด 

 

 

1. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวเกี่ยวกับการเตรียมความ

พรอมที่จะเรียน 

 

2. นักศึกษาฟงอาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว

เกี่ยวกับการริบหุนของบริษัทจํากัด 

3. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง  

การชั้นตอนการริบหุนและบันทึกบัญชีการริบหุน 

4. นักศึกษารับทราบเร่ืองการทําแบบทดสอบกอนเรียน

เร่ือง ขั้นตอนการริบหุนและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ

การริบหุน ของบริษัทจํากัด 

5. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน

เร่ือง ขั้นตอนการริบหุนของบริษัทจํากัด  

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

6. อาจารยผูสอนต้ังคําถามใหนักศึกษาตอบพรอม

กัน เพื่อนําเขาสูเน้ือหาเร่ืองขั้นตอนการริบหุน 

เชน ขั้นตอนแรกของการริบหุนคืออะไร ใคร

เปนผูทําการริบหุน  

7. อาจารยเรียกนักศึกษาตอบเปนรายบุคคลถึง 

ขั้นตอนการริบหุน  

 

5. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง ขั้นตอนการ

ริบหุนของบริษัทจํากัด 

6. นักศึกษาฟงอาจารยถามคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน 

และตอบคําถามอาจารยโดยพรอมเพรียงกัน 

 

 

7. นักศึกษานําประสบการณสวนตัวมาตอบอาจารย

เปนรายบุคคล 

ข้ันดําเนินการสอน 

8. อาจารยผูสอนอธิบายขั้นตอนของการริบหุน

ของบริษัทจํากัด   

9. อาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบ

หุน ของบริษัทจํากัดตามหลักการบัญชีที่รับรอง 

โดยทัว่ไป  

10. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบเร่ือง 

ขั้นตอนการริบหุนและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ

การริบหุนของบริษัทจํากัด  

11. อาจารยใหนักศึกษาสลับแบบทดสอบกัน และ

เฉลยแบบทดสอบ  

 

 

8. นักศึกษาต้ังใจฟงอาจารยอธิบายขั้นตอนของการริบ

หุนของบริษัทจัด 

9. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ

การริบหุน ของบริษัทจํากัด ตามหลักการบัญชีที่

รับรองโดยทัว่ไป 

10. นักศึกษาทําแบบทดสอบ เร่ือง ขั้นตอนการริบหุน

และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุนของบริษัท

จํากัด 

11. นักศึกษาสลับกันตรวจแบบทดสอบ และฟงอาจารย

เฉลยแบบทดสอบ 

 



 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

12. อาจารยและนักศึกษาชวยกันสรุปในหัวขอที่เรียน       

ข้ันสรุป 

เร่ือง ขั้นตอนการริบหุนและการบันทึกบัญชีการริบ

หุนของบริษัทจํากัด ตามกฎหมายไทย 

 

13. อาจารยสั่งใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเพื่อ

นําสงชั่วโมงตอไป 

 

 

12. นักศึกษาชวยกันสรุปหัวขอที่เรียน เร่ืองขั้นตอน

การริบหุนและการบันทึกบัญชีการริบหุนของ

บริษัทจํากัด ตามกฎหมายไทย นักศึกษาระดม

ความคิด ซักถามขอสงสัยพรอมจดบันทึก 

13. นักศึกษารับทราบงานที่ไดรับมอบหมาย คือ 

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมงตอไป 

 



7. งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบทดสอบในชั้นเรียน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1.   หนังสือวิชาการบัญชีชั้นกลาง1 ของอาจารยนภวรรณ  ธรมธัช 

2.   แบบทดสอบหลังเรียน 

       สื่อโสตทัศน 

1.   - 
2.   - 

 

9.  การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

      -แบบประเมินผลแบบทดสอบของนักศึกษา แบบทดสอบเปนแบบอัตนัย 2 ขอ ขอละ 10 คะแนน (คะแนน

เต็ม 20 คะแนน) 

        

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1.ใหนักศึกษาอธิบายวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการริบหุนตาม

ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 

 

ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 1 8   

2.สามารถบันทึกบัญชีการริบ

หุนกรณีผูจองซื้อหุนผิดนัด

ชําระคาหุนได 

 

ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 1 8   

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.   แบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่   6   วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่  8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด  จํานวน 4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

************************************************************************************ 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรู ทําใหอาจารยสามารถสอนไดตรงตามจุดประสงครายวิชา  สามารถสอน

เน้ือหาไดครบดวนและทนัตามเวลาทีก่าํหนด  ทาํใหอาจารยสามารถจัดกจิกรรมทีก่าํหนดไวในแผนใหมี

ความสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่

เรียนมากยิ่งขึ้น   

2. ผลการเรียนของนักศึกษา              

ในสัปดาหน้ีใชวิธีการประเมินผลนักศึกษาโดยการใหทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองขั้นตอนการริบหุน

และการบันทึกบัญชีการริบหุนของบริษัทจํากัด ตามกฎหมายไทย  จํานวน 10 ขอ  

2.1 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และประเมินผลตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอ 3 

2.2 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 3 จํานวน 96 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรู 96 คน (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก 96 คน) คิดเปนรอยละ 99 ไมผานจุดประสงคการเรียนรู 

2 คน (คะแนนอยูในเกณฑดี 2 คน)  

3. ผลการสอนของครู 

อาจารยสอนใชโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน อาจารยมี

ความมั่นใจมากในการเรียนการสอนมากขึ้น อาจารยไดแทรกและเตือนเร่ืองการเสพสุราและเสริม

แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  

4. ปญหาที่พบ 

4.1 จากการเรียนสัปดาหที่ผานมาที่มียังมีนักศึกษาประมาณ  3  คนยังไมเขาใจเกี่ยวกับการริบหุน   

5. แนวทางการแกไข 

5.1.  ตามที่อาจารยผูสอนไดนําขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน  เร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์มางการเรียน

วิชาการบัญชีตนทุน 2  ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 2  สาขาวิชา

การบัญชี  ของอาจารยตติยาภรณ  นิลเหม มาใชดวยวิธีทดสอบยอยทุกสัปดาหกับการทดสอบเมื่อ

จบหนวยเรียนนํามาใชกับนักศึกษาที่ไมเขาใจการเรียน  3  คน ผลปรากฏวานักศึกษามีความเขาใน

ในเร่ืองการริบหุนโดยดูจากคะแนนทดสอบ 

 

ลงชื่อ  อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา  (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามตารางการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3D 

และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 



บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

แบบทดสอบกอนและหลงัเรียน  

เร่ืองการริบหุน ของบริษัทจํากัด 

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

1. การริบหุน หมายถึง ............................................................................................................................... ....... 

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

(1 คะแนน) 

2. การเรียกชําระคาหุนแตละคร้ัง ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา........ วัน  (1 คะแนน) 

3. การขายทอดตลาด คือ ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

(2 คะแนน) 

4. กรณีมีการริบหุน ผูถูกริบหุนตองรับผิดชอบคาใชจายในการขายทอดตลาด บริษัทจะตองจายคาใชจายน้ี

ไปกอนและบันทึกบัญชีโดย ……………..................................................................................................... 

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

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

(3 คะแนน) 

5. กรณีมีการริบหุน ตองมีการริบหุนและนําออกขายทอดตลาด ทําใหบริษัทไดรับชําระคาหุนลาชา บริษัทมี

สิทธิคิดดอกเบี้ยคาหุนคางชําระกับผูถูกริบหุน บริษัทบันทึกบัญชี โดย......................................................... 

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

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

(3 คะแนน) 

 



สัปดาหท่ี  7 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  5 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4    คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตามกฎหมาย 

1. เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของงบการเงิน 

2. การกําหนดรายการยอในงบการเงิน 

3. ความหมายและสวนประกอบหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

2. สาระสําคัญ 

      การจัดทํางบการเงิน เปนการแสดงรายการทางการเงิน เพื่อนําเสนอขอมูลทางการเงินอยางมีแบบแผน เพื่อ

แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี  ควรจัดอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ซึ่งในปจจุบัน

งบการเงินที่สมบูรณตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยสภาวิชาชีพบัญชีประกอบดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสด และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดวยสรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญและคําอธิบายอ่ืน  

 3.  มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถบอกความหมายของงบการเงิน 

2. สามารถบอกการกําหนดรายการยอในงบการเงิน 

3. สามารถบอกความหมายและสวนประกอบของงบการเงิน 

 4. จุดประสงคการเรียนรู 

จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพื่อใหสามารถบอกความหมายของงบการเงิน 

2. เพื่อใหสามารถบอกการกําหนดรายการยอในงบการเงิน 

3. เพื่อใหสามารถบอกความหมายและสวนประกอบของงบการเงิน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. สามารถบอกความหมายของงบการเงิน 

2. สามารถบอกการกําหนดรายการยอในงบการเงิน 

3. สามารถบอกความหมายและสวนประกอบของงบการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาหท่ี  7 แผนการสอนทฤษฎี หนวยท่ี  5 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ  4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตามกฎหมาย 

5.   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายงบการเงิน การกําหนดรายการยอในงบการเงิน 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานจริงไดอยางเหมาะสม 

     5.1.2  ความพอประมาณ 

นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดเหมาะสม 

     5.1.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับงบการเงิน เพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล

และถูกตอง 

     5.1.4  เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

           5.1.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

นักศึกษารูจักความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนทํางานใหเสร็จทันเวลา ไมแอบอางเอางานของผูอ่ืนมา

เปนของตน 

  5.2  การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D 

          5.2.1 ดานประชาธิปไตย 

                   นักศึกษารับฟงและปฏิบัติตามระเบียบของการเขาเรียนตามที่อาจารยผูสอนกําหนดไวและมีนํ้าใจ

เปนประชาธปิไตยยอมรับฟงความคดิเห็นผูอ่ืนและห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

         5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

นักศึกษาตระหนักถึงความถูกตองเกี่ยวกับความหมายของงบการเงิน การกําหนดรายการยอในงบ

การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยความเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

         5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด 

      อาจารยยกตัวอยางโทษและพิษภัยของบุหร่ี ซึ่งเปนตัวอยางที่ไมดี ไมเหมาะสม ทําใหเสียสุขภาพ  

เสียบุคลิก สิ้นเปลืองเงินทอง และเปนสิ่งเสพติดใหโทษ   ตักเตือนนักศึกษาที่เคยสูบบุหร่ีใหเลิก เพื่อสุขภาพที่ดี  

ควรจะหันมาสนใจกลุมเพื่อน ทํากิจกรรมในโรงเรียนที่มีประโยชน เพื่อหางไกลจากบุหร่ีและสิ่งเสพติดให

โทษ ตักเตือนใหเร่ิมตนลด ละ เลิก เสียแตตอนน้ีดีกวาติดเร้ือรัง เปนโรคราย และเสียบุคลิก ตัวเหม็นและฟนดํา 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. การเตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยการ

กระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจที่อยากจะ

เรียนในเน้ือหาที่จะสอน 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

2. อาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว เกี่ยวกับ

การริบหุนของบริษัทจํากัด  

3. อาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง การจัดทํา

งบการเงินของบริษัทจํากัด ตามกฎหมาย 

4. อาจารยแจงนักศึกษาใหทําแบบทดสอบกอน

และหลังเรียนเร่ือง การจัดทํางบการเงินของ

บริษัทจํากัด 

 

1. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวเกี่ยวกับการเตรียมความ

พรอมที่จะเรียน 

 

2. นักศึกษาฟงอาจารยทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว

เกี่ยวกับการริบหุนของบริษัทจํากัด 

3. นักศึกษาฟงอาจารยกลาวถึงหัวขอที่จะเรียน เร่ือง  

การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด ตามกฎหมาย 

4. นักศึกษารับทราบเร่ืองการทําแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน เร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัท

จํากัด ตามกฎหมาย  

5. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน

เร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด ตาม

กฎหมาย 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

6. อาจารยผูสอนต้ังคําถามใหนักศึกษาตอบพรอม

กัน เพื่อนําเขาสูเน้ือหาเร่ือง เชน งบการเงินของ

บริษัทจํากัด ตามกฎหมายมีงบอะไรบาง 

7. อาจารยเรียกนักศึกษาตอบเปนรายบุคคลถึง 

สวนประกอบของงบแสดงฐานการเงิน และงบ

กําไรขาดทุน  

 

5. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง การจัดทํา

งบการเงินของบริษัทจํากัด ตามกฎหมาย 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยถามคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน 

และตอบคําถามอาจารยโดยพรอมเพรียงกัน 

 

7. นักศึกษานําประสบการณสวนตัวมาตอบอาจารย

เปนรายบุคคล 

8. อาจารยผูสอนอธิบายความหมายของงบการเงิน

การกําหนดรายการยอในงบการเงิน    

ข้ันดําเนินการสอน 

9. อาจารยอธิบายความหมายของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  ยกตัวอยางในหนังสือ

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้น 

10. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน

เร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด  

11. อาจารยใหนักศึกษาสลับกันตรวจแบบทดสอบ

หลังเรียน เร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัท

จํากัด ตามกฎหมาย เพื่อประเมินและวัดผล

ความรูความเขาใจในการเรียนการสอน  

 

8. นักศึกษาต้ังใจฟงอาจารยอธิบายความหมายของงบ

การเงิน การกําหนดรายการยอในงบการเงิน 

9. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการความหมายของหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ทําความเขาใจตัวอยางใน

หนังสือ จดบันทึกตามที่อาจารยแนะนํา 

10. นักศึกษาทําแบบทดสอบเร่ือง การจัดทํางบการเงิน

ของบริษัทจํากัด  

11. นักศึกษาสลับกันตรวจแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง 

      การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด ตามกฎหมาย 

       เพื่อประเมินและวัดผลความรูความเขาใจใน 

      การเรียน 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

12. อาจารยและนักศึกษาชวยกันสรุปในหัวขอที่เรียน       

ข้ันสรุปและประยุกต 

เร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด ตาม

กฎหมาย 

 

13. อาจารยสั่งใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเพื่อ

นําสงชั่วโมงตอไป 

 

 

12. นักศึกษาชวยกันสรุปหัวขอที่เรียน เร่ืองการ

จัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด ตามกฎหมาย 

นักศึกษาระดมความคิด ซักถามขอสงสัยพรอม

จดบนัทกึ 

13. นักศึกษารับทราบงานที่ไดรับมอบหมาย คือ 

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมงตอไป 

 



7. งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบทดสอบกอนและหลงัเรียน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1.   หนังสือวิชาการบัญชีชั้นกลาง1 ของอาจารยนภวรรณ  ธรมธัช 

2.   แบบทดสอบหลังเรียน 

       สื่อโสตทัศน 

1.   - 
2.   - 

 

9.  การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

      -แบบประเมินผลแบบทดสอบของนักศึกษา แบบทดสอบเปนแบบอัตนัย 1 ขอ ขอละ 10 คะแนน (คะแนน

เต็ม 10 คะแนน) 

     

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1.สามารถบอกความหมายของ

งบการเงินได 

 

ขอสอบ

แบบ 

ปรนัย 

         10 1 8   

 

    

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.   แบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่   7   วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด  จํานวน 4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

************************************************************************************ 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

เมื่อสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ทําใหอาจารยสามารถสอนไดตรงตามจุดประสงครายวิชา  สามารถ

สอนเน้ือหาไดครบถวนและทนัตามเวลาทีก่าํหนด  กจิกรรมทีก่าํหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูมคีวาม

สอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเน้ือหาที่เรียน

เพิ่มมากขึ้น   

2. ผลการเรียนของนักศึกษา              

ในสัปดาหน้ีใชวิธีการประเมินผลนักศึกษาโดยการใหทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ืองการจัดทํา

งบการเงินของบริษัทจํากัด ตามกฎหมาย เปนแบบอัตนัย  จํานวน 5 ขอ  

2.1 ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน และประเมินผลตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอ 1 - 3 

2.2 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 1 จํานวน 96 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรู 96 คน (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก 96 คน) คิดเปนรอยละ 100  

2.3 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 2 จํานวน 96 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรู 90 คน (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก 90 คน) คิดเปนรอยละ 94 ไมผานจุดประสงคการเรียนรู 

6 คน (คะแนนอยูในเกณฑดี 4 คน พอใช 2 คน) คิดเปนรอยละ 6 

2.4 ผูเรียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูขอ 3 จํานวน 96 คน ผานจุดประสงคการ

เรียนรู 88 คน (คะแนนอยูในเกณฑดีมาก 88 คน) คิดเปนรอยละ 92 ไมผานจุดประสงคการเรียนรู 

8 คน (คะแนนอยูในเกณฑดี 5 คน พอใช 3 คน) คิดเปนรอยละ 8 

3. ผลการสอนของครู 

อาจารยสอนใชโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย กําหนดกิจกรรมใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนและหลัง

เรียน อาจารยมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น อาจารยไดแทรกและเตือนเร่ืองการสูบบุหร่ี โทษของ

บุหร่ี และเสริมจริยธรรมในการประกอบอาชีพดานบัญชี  

4. ปญหาที่พบ 

4.1.  นักศึกษาบางคนไมนําสมุดจดบันทึกมา 

5. แนวทางการแกไข 

     5.1 อาจารยผูสอนใหนักศึกษาจดบันทึกในกระดาษและใหนํามาสงในคาบตอไป 

 

 

  ลงชื่อ  นางสาว วิภาวดี  สิงสีทา (อาจารยผูสอน) 

 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 



แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามตารางการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3D 

และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบกอนและหลงัเรียน  

เร่ืองการจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด ตามกฎหมาย

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

1. งบการเงิน หมายถึง ............................................................................................................................... ....... 

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

(2 คะแนน) 

2. งบการเงินของบริษัทจํากัด ตามกฎหมาย ประกอบดวยงบอะไรบาง (2 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

3. กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดกําหนดรายการยอในงบการเงิน พ.ศ.2552 มีอะไรบาง (2 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายถึง …..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

 (2 คะแนน) 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มีกี่

สวน อะไรบาง .............................................................................................................................................. 

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

……………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

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

(2 คะแนน) 

 



สัปดาหท่ี  8 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  5 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การบันทึกบัญชีการเพิ่มทุนและการลดทุนของบริษัทจํากัด (ตอ) 

1. เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายและหลักการลดทุนของบริษัทจํากัด 

2. การบันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทจํากัด 

2. สาระสําคัญ 

การลดทุน หมายถึง การที่บริษัทมีเงินทุนมากเกินไปไมไดนําไปใชประโยชน หรือบริษัทประสบ 

ภาวะขาดทุนจนไมสามารถลบลางผลขาดทุนได จึงตองลดจํานวนทุนจดทะเบียนลง 

              หลักการลดทุน 

1. จัดประชุมผูถือหุน ตองมีเสียงขางมาก 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดเพื่อลงมติการลดทุนของ

บริษัท 

2. การลดทนุจะลดโดยการลดมลูคาหุนหรือจํานวนหุนกไ็ด  

3. ตองบอกกลาวเจาหน้ี เมื่อมีมติพิเศษเสนอใหลดทุน  

4. ยืน่ขอจดทะเบยีนภายใน 14 วันนับจากวันมีมติพิเศษใหลดทุน 

การบันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทจํากัด 

กรณีที่ 1 เพื่อคืนทุนใหแกผูถือหุน

เดบติ  ทุนเรือนหุน   XX 

 บันทึกบัญชีโดย 

           เครดิต เงินสด             XX 

              กรณีที่ 2 เพื่อลบลางผลขาดทุน 

2.1  ยกเลิกทุนเกาบันทึกทุนใหม 

บันทึกบัญชีโดย 

       เดบิต  ทุนเรือนหุน (ยกเลิกหุนเดิม)  XX 

                  สวนเกินมูลคาหุน (สวนเกนิหุนเดิม) XX 

                   เครดิต ทุนเรือนหุน (ทุนใหมที่ลดแลว)      XX               

                               กําไรสะสม (ผลตางการลดทุน)      XX 

2.2 ยกเลิกสํารองตามกฎหมาย ใหเหลือรอยละ 10 ของทุนใหม 

เดบิต  สํารองตามกฎหมาย   XX 

           เครดิต กําไรสะสม              XX 

                 กรณีที่ 3 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

                            3.1 ยกเลกิทนุและบนัทกึสวนเกนิทนุจากการลดทนุ 

  บันทึกบัญชีโดย 

                                  เดบิต  ทุนเรือนหุน                 XX 

                                             เครดิต สวนเกินทุนจากการลดทุน    XX 

                             3.2 นําสวนเกนิทนุไปลดขาดทนุสะสม 

                                 เดบิต สวนเกินทุนจากการลดทุน   XX 

                                           เครดิต กําไรสะสม                            XX 



 

สัปดาหท่ี  8 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  5 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  การบันทึกบัญชีการเพิ่มทุนและการลดทุนของบริษัทจํากัด (ตอ) 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถบอกความหมายและหลักการลดทุนของบริษัทจํากัดได 

2. สามารถบันทึกบัญชีการลดทุนทุนของบริษัทจํากัดได 

        4. จุดประสงคการเรียนรู 

             จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพือ่ใหนักศึกษาทราบความหมายและหลักการลดทุนของบริษัทจํากัดได 

2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจการบันทึกบัญชีลดทุนของบริษัทจํากัดได 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาทราบความหมายและหลักการลดทุนของบริษัทจํากัด 

2. นักศึกษาเขาใจการบันทึกบัญชีลดทุนของบริษัทจํากัด 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      5.1.1  ความมีเหตุผล 

                นักศึกษารูจักหลักการและการบันทึกบัญชีลดทุนของบริษัทจํากัด ตามแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

      5.1.2  ความพอประมาณ 

                 นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนเร่ืองการลดทุนของบริษัทจํากัดไปใชในชวีติ 

ประจําวันไดอยางสมเหตุสมผล  

5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

 นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการลดทุนของบริษัทจํากัด ไปใชเพื่อแกโจทยปญหาที่

กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

5.1.4   เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

            5.1.5   เงื่อนไขคุณธรรม 

          นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน  

       5.2  การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

          5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน    

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน        

         5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการลดทุนของบริษัทจํากัด ดวยความซื่อสัตย สุจริต เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี   



สัปดาหท่ี  8 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  5 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  การบันทึกบัญชีการเพิ่มทุนและการลดทุนของบริษัทจํากัด (ตอ) 

             5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                  อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นเร่ืองการเที่ยวกลางคือ จะนําพานักศึกษาไปในทางที่ผิด แนะนําให

นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดผลดีตอรางกายและเปน 

การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารและเนื้อหาวิชา และ

อุปกรณการสอนในการสอนวิชาการบัญชี

บริษัทจํากัด  และใหนักศึกษาเตรียมอุปกรณ 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

การเรียนใหพรอม 

2. อาจารยผูสอนเตรียมเอกสารเน้ือหาวิชา เร่ือง 

การลดทุนของบริษัทจํากัด 

3. อาจารยผูสอนเตรียมใบงาน  เร่ือง การลดทุน

ของบริษัทจํากัด 

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

 

2. นักศึกษาเตรียมสมุดจดบันทึก เพื่อเตรียมตัวจด

บันทึกประเด็นสําคัญ  

3. นักศึกษาเตรียมตัวทําใบงาน เร่ือง การลดทุนของ

บริษัทจํากัด 

4. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ ถาบริษัทมีเงินทุน

หมุนเวียนในบริษัทมากเกินไป บริษัทควรทํา

อยางไร   

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

5. อาจารยผูสอนต้ังคําถามถาบริษัทมีผลขาดทุน

สะสมมาเปนเวลานานจนไมสามารถจะลบลาง

ได ควรจะทําอยางไร 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ ถาบริษัทมีเงินทุน

หมุนเวียนในบริษัทมากเกินไป บริษัทควรทํา

อยางไร   

5. นักศึกษาตอบคําถามอาจารยเกี่ยวกับบริษัทมีผล

ขาดทุนสะสมเปนเวลานาน ไมสามารถจะลบลางได 

ควรจะทําอยางไร 

6. อาจารยอธิบายความหมายและหลักการลดทุน

ของบริษัทจํากัด 

ข้ันดําเนินการสอน 

7. อาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ 

ลดทนุ แบงเปน 3 กรณี  

- กรณีที่ 1  เพื่อคืนทุนแกผูถือหุน 

       - กรณีที่ 2  เพื่อลบลางผลขาดทุน 

       - กรณีที่ 3 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายความหมายและหลักการ

เพิ่มทุนของบริษัทจํากัด 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ

การลดทุน แบงเปน 3 กรณี  

- กรณีที่ 1  เพื่อคืนทุนแกผูถือหุน 

       - กรณีที่ 2  เพื่อลบลางผลขาดทุน 

       - กรณีที่ 3 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 

 

 

 

 

 



 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

8. อาจารยยกตัวอยางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ 

ข้ันดําเนินการสอน 

การลดทุนทั้ง 3 กรณี 

9. อาจารยใหนักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การลดทุน 

ของบริษัทจํากัด 

 

8. นักศึกษาฟงอาจารยยกตัวอยางการบันทึกบัญชี 

เกี่ยวกับการลดทุน ทั้ง 3 กรณี 

9. นักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การเลดของบริษัทจํากัด 

 

 

10. อาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อใหนักศึกษา 

ข้ันสรุปและประยุกต 

      เขาใจมากยิ่งขึ้น และใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 

11. อาจารยใหนักศึกษาสงใบงาน อาจารยใหนักศึกษา

สลับกันตรวจความถูกตองของใบงาน 

12. อาจารยเฉลยใบงาน เร่ือง การลดทุนของบริษัท

จํากัด และใชแบบประเมินผลในขอ 9 เพื่อวัด

ความรูความเขาใจของนักศึกษา 

13. อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากบทเรียน  

ฝกทําแบบฝกหัดทายบท นําสงในชั่วโมงถัดไป 

 

10..  นักศึกษาฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อให 

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้นและซักถามขอสงสัย    

11. นักศึกษาสงใบงานและสลับกันตรวจความถูก 

ตองของใบงาน 

12. นักศึกษาฟงอาจารยเฉลยใบงาน เร่ือง การลดทุน 

       ของบริษัทจํากัด และตรวจความถูกตองของใบ  

       งานและใหคะแนนใบงาน 

13. นักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียนฝกทํา   

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมงถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. ใบงาน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ และ 

อาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2. - 

 

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

        9.1. แบบประเมินผล ใบงาน เร่ือง การลดทุนของบริษัทจํากัด เปนคําถามอัตนัย จํานวน 5 ขอ คะแนนเต็ม 

10 คะแนน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี    

        9.1. แบบประเมินผล แบบทดสอบยอยเก็บคะแนนในชั้นเรียน เร่ือง การเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด เปนคําถาม

อัตนัย จํานวน 5 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. บอกความหมายและหลักการลดทุน ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 2 8   

2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลดทุน ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 3 8   

 

   แบบทดสอบยอยเก็บคะแนนในชั้นเรียน    20  คะแนน 

   การตอบคําถาม                                           10  คะแนน 

   รวม                                                             30  คะแนน 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

  

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  8  วันที่  18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่  22  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา 

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

      เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาบอกความหมายและหลักการลดทุนของบริษัทจํากัดไดรอยละ 80 

1.2 นักศึกษาเขาใจการบันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทจํากัดไดรอยละ 80 

3. ผลการสอนของครู 

3.1. อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

       3.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ประโยชนของการลดทุน และบันทึกบัญชีสะอาดเรียบรอย  

             และรอบคอบ สมกับวิชาชีพบัญชี 

4. ปญหาที่พบ 

4.1.  นักศึกษาบางสวนไมเขาใจการบันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทจํากัด ไมผานเกณฑการประเมิน 

5. แนวทางการแกไข 

5.1   อาจารยผูสอนใหนักศึกษาที่ไมผานเกณฑการประเมินมาพบหลังเลิกเรียน ซักถามขอสงสัย  

อาจารยอธิบายขอสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการลดทุน  และใหนักศึกษาทําใบ

งานซ้ํา พบวา นักศึกษาสามารถทําคะแนนใบงานไดผานเกณฑที่อาจารยกําหนด 

 

 

  

ลงชื่อ นางสาววิภาวดี  สิงสีทา(อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 



ใบงาน (สัปดาหที่ 8) 

เร่ือง การลดทุนของบริษัทจํากัด 

ขอสอบเปนแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

1.  การลดทุนหมายถึง (2 คะแนน) ………………………………………………………………………..  

         ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… …… 

2.  จงบอกหลักการลดทุนของบริษัทจํากัด (3 คะแนน)         

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลดทุน กรณีเพื่อคืนทุนแกผูถือหุน (5 คะแนน)    

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

 4. ใหนักศึกษาแสดงการบันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทจํากัด กรณีเพื่อลบลางผลขาดทุน (5 คะแนน) 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

         ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

5. ใหนักศึกษาแสดงการบันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทจํากัด กรณีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม (5 คะแนน)           

          ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 



สัปดาหท่ี  9 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  6 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจดทะเบียนเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

1. เน้ือหาสาระ 

1. การจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทจํากัด 

2. การชําระบัญชีของบริษัทจํากัด                                               

2. สาระสําคัญ 

ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทจํากัด มีดังน้ี 

1. ตองมีมติพิเศษใหเลิกกิจการบริษัท ระบุเหตุผลดังตอไปน้ี 

- เลิกโดยผลของกฎหมาย 

- ตามความประสงคของผูถือหุน 

- เลิกโดยคําสั่งศาล 

2. ผูชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นจดทะเบียนบริษัท ภายใน 14 วันนับแตวันเลิกบริษัท 

3. ประกาศโฆษณาลงหนังสือพิมพทองที่ 1 คร้ังเปนอยางนอย ภายใน 14 วันนับแตวันเลิกบริษัท 

4. สงคําบอกกลาวเปนจดหมายลงทะเบียนไปรษณียไปยังเจาหนี้ (ถามี) ภายใน 14 วัน นับแตวนัเลกิ

บริษัท 

5. สําเนาใบมรณบัตร (กรณกีรรมการถงึแกกรรม) 

6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชีที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน  

7. สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) 

8. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูขอจดทะเบียนเลิกกิจการไมไดไปดําเนินการจดทะเบียนดวยตนเอง  

              ขั้นตอนการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด มีดังน้ี  

1. จดทะเบียนเลิกบริษัทแลว 

2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่ 1 คร้ังเปนอยางนอย 

3. สงจดหมายลงทะเบียนไปรษณียไปยังเจาหนี้ (ถามี) ภายใน 14 วันนับจากวันเลิกบริษัท 

4. จัดทํางบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท 

5. สงงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองวาถูกตอง  

6. ออกหนังสือนัดประชุมผูถือหุนเพื่อยืนยันตัวผูชําระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท  

7. ประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติยืนยันตัวผูชําระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท  

8. ผูชําระบัญชีชําระสะสางทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท  

9. เมื่อมีเงินคงเหลือใหคืนทุนแกผูถือหุนตามสัดสวนที่ถือหุนหรือตามกําหนดไวในขอบังคับ  

10. ออกหนังสือนัดประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการชําระบัญชี  

11. ประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติอนุมัติการชําระบัญชี 

12. ผูชําระบัญชีจัดทําคําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีและยื่นจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 

14 วัน นับแตวันที่ประชุมผูอนุมัติการชําระบัญชี 

 



สัปดาหท่ี  9 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  6 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจดทะเบียนเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถบอกการขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทจํากัดได 

2. สามารถเขาใจขั้นตอนการจดทะเบียนการชําระบัญชีของบริษัทจํากัดได  

        4. จุดประสงคการเรียนรู 

             จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพือ่ใหนักศึกษาทราบขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทจํากัดได  

2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจขั้นตอนการจดทะเบียนการชําระบัญชีของบริษัทจํากัดได  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทจํากัด 

2. เขาใจขั้นตอนการจดทะเบียนการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      5.1.1  ความมีเหตุผล 

                นักศึกษารูจักขั้นตอนการเลิกบริษัทและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด ตามแบบเศรษฐกิจ 

พอเพยีง 

      5.1.2  ความพอประมาณ 

                นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนเร่ืองขั้นตอนการเลิกบริษัทและการชําระบัญชีของ  

บริษัทจํากัดนําไปใชในชวีติประจําวันไดอยางสมเหตุสมผล  

5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

 นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการเลิกกิจการและชําระบัญชีของบริษัทจํากัด ไปใชเพื่อ

แกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

5.1.4   เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

            5.1.5   เงื่อนไขคุณธรรม 

          นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน  

5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

          5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน    

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน        

   

 

 

 



สัปดาหท่ี  9 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  6 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจดทะเบียนเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

         5.2.2  ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการเลิกกิจการและชําระบัญชีของบริษัทจํากัด ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

         5.2.3  ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                    อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นเร่ืองการเที่ยวกลางคือ จะนําพานักศึกษาไปในทางที่ผิด แนะนําให

นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดผลดีตอรางกายและเปน 

การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารและเนื้อหาวิชา และ

อุปกรณการสอนในการสอนวิชาการบัญชี

บริษัทจํากัด  และใหนักศึกษาเตรียมอุปกรณ 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

การเรียนใหพรอม 

2. อาจารยผูสอนเตรียมเอกสารเน้ือหาวิชา เร่ือง 

ขั้นตอนการเลิกกิจการและการชําระบัญชีของ

บริษัทจํากัด 

3. อาจารยผูสอนเตรียมใบงาน  เร่ือง การเลิก

กิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

 

2. นักศึกษาเตรียมสมุดจดบันทึก เพื่อเตรียมตัวจด

บันทึกประเด็นสําคัญ  

 

3. นักศึกษาเตรียมตัวทําใบงาน เร่ือง การเลิกกิจการ

และการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

4. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ หากบริษัทมีความ 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

ประสงคจะเลิกกิจการ เพราะเหตุใดบาง   

5. อาจารยผูสอนต้ังคําถามใหนักศึกษาตอบ คือ 

ถาบริษัทตองการเลิกกิจการ จะตองดําเนินการ

อยางไร 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ หากบริษัทมีความ 

ประสงคจะเลิกกิจการ เพราะเหตุใดบาง 

5. นักศึกษาตอบคําถามอาจารย คือ ถาบริษัทตองการ

เลิกกิจการ จะตองดําเนินการอยางไร 

6. อาจารยอธิบายขัน้ตอนการจดทะเบยีนเลกิ

กิจการของบริษัทจํากัด 

ข้ันดําเนินการสอน 

7. อาจารยอธิบายขั้นตอนการชําระบัญชีของ 

บริษัทจํากัด  

8. อาจารยจําลองสถานการณใหนกัศกึษาแสดง

บทบาทสมมติเปนกรรมการบริษัท  เพื่อฝกให

นักศึกษาบอกขั้นตอนการเลิกกิจการและชําระ

บัญชีของบริษัทจํากัด  

9. อาจารยประเมินผลความเขาใจของนักศึกษา 

โดยการสงัเกตนักศึกษาการบอกขั้นตอน 

การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัท

จํากัด 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายขั้นตอนการจดทะเบียน

เลิกกิจการของบริษัทจํากัด 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายขั้นตอนการชําระบัญชี

ของบริษัทจํากัด 

8. นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติเปนกรรมการบริษัท 

เพื่อฝกบอกขั้นตอนการเลิกกิจการและชําระบัญชี 

ของบริษัทจํากัด 

 

9. นักศึกษารับการประเมินผลจากการสังเกตของ

อาจารยผูสอนเพื่อประเมินความรูของนักศึกษา 

ในการบอกขั้นตอนการเลิกกิจการและการชําระ 

บัญชีของบริษัทจํากัด 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

10. อาจารยใหนักศึกษาทําใบงาน  เร่ือง การเลิก 

ข้ันดําเนินการสอน 

กิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

 

10. นักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การเลิกกิจการและ 

การชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

11. อาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อใหนักศึกษา 

ข้ันสรุปและประยุกต 

      เขาใจมากยิ่งขึ้น และใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 

12. อาจารยใหนักศึกษาสงใบงาน อาจารยใหนักศึกษา

สลับกันตรวจความถูกตองของใบงาน 

13. อาจารยเฉลยใบงาน เร่ือง การเลิกกิจการและการ

ชําระบัญชีของบริษัทจํากัด และใชแบบประเมิน 

ผลในขอ 9 เพื่อวัดความรูความเขาใจของนักศึกษา 

 

13. อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากบทเรียน  

ฝกทําแบบฝกหัดทายบท นําสงในชั่วโมงถัดไป 

 

10..  นักศึกษาฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อให 

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้นและซักถามขอสงสัย    

11. นักศึกษาสงใบงานและสลับกันตรวจความถูก 

ตองของใบงาน 

11. นักศึกษาฟงอาจารยเฉลยใบงาน เร่ือง การเลิก 

กิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด  

และตรวจความถูกตองของใบงานและให 

คะแนนใบงาน 

14. นักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียนฝกทํา   

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมงถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. ใบงาน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ และ 

อาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2. - 

 

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

              9.1. แบบประเมินผล ใบงาน เร่ือง การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด เปนคําถามอัตนัย 

จํานวน 3 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. บอกขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกกิจการ ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 2 8   

2. บอกขั้นตอนการชําระบัญชีของกิจการ ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 3 8   

 

   ใบงาน                                                         20  คะแนน 

   การตอบคําถาม                                           10  คะแนน 

   รวม                                                             30  คะแนน 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

 

 

 

  

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  9  วันที่  25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559  ถึง วันที่  29  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี   สิงสีทา 

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

      เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาบอกขั้นตอนการเลิกกิจการของบริษัทจํากัดไดรอยละ 85 

1.2 นักศึกษาบอกขั้นตอนการชําระบัญชีของบริษัทจํากัดไดรอยละ 80 

3. ผลการสอนของครู 

3.1. อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

       3.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ชี้ใหเห็นความสําคัญในความรูเกี่ยวกับการเลิกกิจการและ  

             การชําระบัญชีของบริษัทจํากัด เพื่อประโยชนในการทํางานในสายวิชาชีพบัญชีในอนาคต  

4. ปญหาที่พบ 

4.1. นักศึกษาแอบเลนโทรศัพทมือถือในเวลาเรียน 

5. แนวทางการแกไข 

5.1  อาจารยตักเตือนและใหมารับโทรศัพทมือถือคืนหลังเลิกเรียน 

 

 

  

ลงชื่อ อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา(อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 

 



ใบงาน (สัปดาหที่ 10) 

เร่ือง การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

 

ขอสอบเปนแบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

1.  จงบอกเหตุผลของการเลิกบริษัท มีอะไรบาง (5 คะแนน) ……………………………………………..  

         ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… …… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… 

2.  ถาบริษัทจํากัดตองการเลิกกิจการตองมีขั้นตอนอยางไรบาง (5 คะแนน)         

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

3.  สมมติวานักศึกษาเปนผูชําระบัญชีของบริษัท ใหนักศึกษาบอกหลักการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด (10 

คะแนน)       

         ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …….. 

          ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………... 



          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

 



 

สัปดาหท่ี  10 แผนการสอนทฤษฎี หนวยท่ี   

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   คาบ 

ชื่อเร่ือง                          สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 

1.เน้ือหาสาระ 

 

 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 

 

 

2.สาระสําคัญ 

 

 

 

 

3.มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

 

 

 

 

4.จุดประสงคการเรียนรู 

จุดประสงคท่ัวไป 

 

 

 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

      สัปดาหที่  10  วันที่  1  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2559  ถึง วันที่  5 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด   จํานวน  4  คาบ   อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

************************************************************************************* 

1.ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 

2.ผลการเรียนของนักศึกษา 

 

3.ผลการสอนของครู 

 

4.ปญหาที่พบ 

4.1- 

5.แนวทางการแกไข 

5.1- 

 

                                                                                    ลงชื่อ  นางสาววิภาวดี  สิงสีทา  (อาจารยผูสอน) 

 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

เปนสัปดาหสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 

 

                                                                                   ลงชื่อ   อาจารยบุญผอง   สายเพ็ชร   (หัวหนาสาขาวิชา)                                  

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

 

                                                                   ลงชื่อ.........................................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

ลงชื่อ..............................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 



สัปดาหท่ี  11 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  6 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจดทะเบียนเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด (ตอ) 

1. เน้ือหาสาระ 

1. การบันทึกบัญชีชําระกิจการของบริษัทจํากัด 

2. สาระสําคัญ 

เมื่อมีการเลิกบริษัทใหคณะกรรมการสงมอบทรัพยสิน บัญชีและเอกสารตาง ๆ ทั้งหมดของบริษัท  

ใหแกผูชําระบัญชี เพื่อใชในการบันทึกบัญชีการชําระบัญชี โดยมีหลักการบันทึกบัญชีดังน้ี  

1. จําหนายสินทรัพยตาง ๆ และบันทึกผลกําไรขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย  

เดบิต เงินสด              XX 

          เครดิต  สินทรัพยตาง ๆ                                        XX 

                       ภาษีขาย                                                   XX 

                       กําไรขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย   XX 

2. จายคาใชจายในการชําระบัญชีหรือคาใชจายอ่ืน ๆ  

เดบิต คาใชจายในการชําระบัญชี/คาใชจายอ่ืน ๆ     XX 

          เครดิต  เงินสด                                                          XX 

3. จายชําระหน้ี 

เดบิต  เจาหน้ี             XX 

           เครดิต    เงินสด                      XX 

4. ปดบัญชีกําไรขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย คาใชจายในการชําระบัญชี  

เดบิต  กําไรขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย      XX 

           กําไรสะสม                                                 XX 

           เครดิต คาใชจายในการชําระบัญชี                            XX 

                      คาใชจายอ่ืน ๆ                                               XX 

5. ปดบัญชีภาษีขาย 

เดบิต  ภาษีขาย            XX 

           เครดิต  เจาหน้ี – กรมสรรพากร         XX 

6. ชําระภาษีมูลคาเพิ่มแกสรรพากร 

เดบิต  เจาหน้ี – กรมสรรพากร     XX 

           เครดิต  เงินสด                                   XX 

7. จายคืนทุนผูถือหุน 

เดบิต  ทุนเรือนหุน          XX 

           เครดิต    กําไรสะสม                        XX 

                          เงินสด                               XX 

 



สัปดาหท่ี  11 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  6 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจดทะเบียนเลิกกิจการและการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถการบันทึกบัญชีชําระกิจการของบริษัทจํากัดได 

        4. จุดประสงคการเรียนรู 

             จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพือ่ใหนักศึกษาสามารถบันทึกบัญชีชําระกิจการของบริษัทจํากัดได 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบันทึกบัญชีชําระกิจการของบริษัทจํากัด 

5. การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      5.1.1  ความมีเหตุผล 

                นักศึกษาสามารถนําความรูการบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด ไปใชตามแบบ 

เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางสมเหตุสมผล 

      5.1.2  ความพอประมาณ 

                นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทําแบบฝกหัดเพื่อสงงานไดทันตามเวลาที่กําหนด  

5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

 นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีชําระบัญชีของบริษัทจํากัด ไปใชเพื่อแก

โจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

5.1.4   เงื่อนไขความรู 

นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

            5.1.5   เงื่อนไขคุณธรรม 

          นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน  

5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

          5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน    

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน        

         5.2.2  ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

                     นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด ดวยความซื่อสัตย 

สุจริต เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

          5.2.3  ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                    อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นเร่ืองการยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จะนําพานักศึกษาไปในทางที่ผิด แนะนํา

ใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ หรือเลนดนตรี เปนตน 

  

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 



กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารและเนื้อหาวิชา และ

อุปกรณการสอนในการสอนวิชาการบัญชี

บริษัทจํากัด  และใหนักศึกษาเตรียมอุปกรณ 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

การเรียนใหพรอม 

2. อาจารยผูสอนเตรียมเอกสารเน้ือหาวิชา เร่ือง 

การบันทึกบัญชีการชําระกิจการของบริษัท 

จํากัด 

3. อาจารยผูสอนเตรียมแบบฝกหัดเพิ่มเติม  เร่ือง 

การบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

 

2. นักศึกษาเตรียมสมุดจดบันทึก เพื่อเตรียมตัวจด

บันทึกประเด็นสําคัญ  

 

3. นักศึกษาเตรียมตัวทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม เร่ือง การ

บันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

4. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยทบทวน

เน้ือหาที่เรียนในสัปดาหที่ 10 เร่ือง ขั้นตอน 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

การเลิกบริษัทและการชําระบัญชีของบริษัท

จํากัด    

5. อาจารยผูสอนต้ังคําถามใหนักศึกษาตอบ คือ 

เมื่อบริษัทกิจการและชําระบัญชีแลวจะตอง 

มีการบันทึกบัญชีการชําระบัญชีหรือไม 

อยางไร 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยนําเขาสูบทเรียน โดยการ

ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในสัปดาหที่ 10 เร่ือง 

ขั้นตอนการเลิกบริษัทและการชําระบัญชีของ 

บริษัทจํากัด 

5. นักศึกษาตอบคําถามอาจารย คือ เมื่อบริษัทเลิก

กิจการแลว จะตองมีการบันทึกบัญชีการชําระ 

บัญชีหรือไมอยางไร  

6. อาจารยอธิบายขั้นตอนการบันทึกบัญชี 

ข้ันดําเนินการสอน 

การชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

7. อาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีการชําระบัญชี

ของบริษัทจํากัด  

8. อาจารยยกตัวอยางการบันทึกบัญชีการชําระ

บัญชีของบริษัทจํากัด เพื่อใหนักศึกษาเขาใจมาก 

ยิ่งขึ้น  

9. อาจารยใหแบบฝกหัดเพิ่มเติม การบันทึกบัญชี 

การชําระบัญชีของบริษัทจํากัด ใหนักศึกษาฝก

ทําและนําสงอาจารยภายในชั่วโมง 

 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายขั้นตอนการบันทึก 

บัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีการ 

ชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

8. นักศึกษาฟงอาจารยยกตัวอยางการบันทึกบัญชีการ

ชําระบัญชีของบริษัทจํากัด เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ

มากยิ่งขึ้น 

9. นักศึกษาฝกทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม การบันทึกบัญชี 

การชําระบัญชีของบริษัทจํากัด และนําสงอาจารย

ภายในชั่วโมง  

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 



กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

10. อาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อใหนักศึกษา 

ข้ันสรุปและประยุกต 

      เขาใจมากยิ่งขึ้น และใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 

11. อาจารยใหนักศึกษาสงแบบฝกหัดเพิ่มเติม อาจารย

ตรวจความถูกตองของแบบฝกหัดและประเมิน

ความเขาใจของนักศึกษา  จากการฝกทําแบบฝก 

หัดเพิ่มเติม  เร่ือง การบันทึกบัญชีการชําระบัญชี

ของบริษัทจํากัด และใชแบบประเมิน 

ผลในขอ 9  

 

 

 

10..  นักศึกษาฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อให 

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้นและซักถามขอสงสัย    

10. นักศึกษาสงแบบฝกหัดเพิ่มเติมใหอาจารยตรวจ 

ความถูกตองของแบบฝกหัด  เปนการประเมิน

ความเขาใจของนักศึกษา เร่ือง การบันทึกบัญชี 

การชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบฝกหัดเพิ่มเติม 

2.  

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ และ 

อาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2. - 

 

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

        9.1. แบบประเมินผล แบบฝกหัดเพิ่มเติม เร่ือง การบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด เปนคําถาม

แบบอัตนัย (วิธีทํา) จํานวน 2 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. บอกขั้นตอนการบันทึกบัญชีการชําระ

กิจการ 

ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 1 8   

2. บันทึกบัญชีการชําระบัญชีของกิจการ ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 1 8   

 

   ใบงาน                                                         20  คะแนน 

   การตอบคําถาม                                           10  คะแนน 

   รวม                                                             30  คะแนน 

  

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  11  วันที่  8  ดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559   ถึง วันที่  12  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

      เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาเขาใจการบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัดไดรอยละ 80 

3. ผลการสอนของครู 

3.1. อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

       3.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ชี้ใหเห็นความสําคัญในความรูเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  

             การชําระบัญชีของบริษัทจํากัด เพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางานในสายวิชาชีพบัญชี  

4. ปญหาที่พบ 

4.1. - 
5. แนวทางการแกไข 

5.1  - 
 

  

ลงชื่อ นางสาววิภาวดี  สิงสีทา  (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 

 

 

 



แบบฝกหัดเพิ่มเติม (สัปดาหที่ 11) 

เร่ือง การบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

 

ขอสอบเปนแบบอัตนัย จํานวน  2 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ขอ 1. ใหบอกขั้นตอนในการบันทึกบัญชีการชําระบัญชีของกิจการ (10 คะแนน) 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

 

 

 

 



ขอ 2. 

บริษัท ยนิดี จํากัด 

งบดุล 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 

 

รายละเอียดที่ผูชําระบัญชีไดดําเนินการในระหวางวันที่ 1–31 มีนาคม  2555 มีดังน้ี 

2555 

มี.ค.  3  เก็บเงินจากลูกหน้ีที่คาง 300 หุน ๆ ละ 250 บาท และไดออกใบหุนให 

         7  เก็บเงินจากลูกหน้ีได 95% และขายสินคาได 150,000 บาท 

        12  ขายวัสดุสิ้นเปลืองได 4,375  บาท 

        16  ขายอุปกรณสํานักงานได 262,500 บาท 

        18 ขายเคร่ืองตกแตงได 20,000 บาท 

        20  จายคาใชจายในการชําระบัญชี 5,000 บาท 

        23  ชําระเงินเบิกเกินบัญชี 

        25  ชําระหน้ีเจาหน้ี ไดสวนลด 2% 

       27  ชําระต๋ัวเงินจายพรอมดอกเบี้ย 10% ตอป ระยะเวลา 4 เดือน 

       30  จายคืนทุนผูถือหุน 

ใหทาํ  1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  (10 คะแนน) 

สนิทรัพย 

 

เงินสด                                                               12,5000 

ลกูหน้ี                                       625,000 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ          35,000          590,000 

สินคา                                                               100,000                                                                  

วัสดุสิ้นเปลือง                                                     6,000 

อุปกรณสํานักงาน                    500,000 

หักคาเสื่อมราคาสะสม             300,000          200,000 

เคร่ืองตกแตง                             62,500 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม              37,500            25,000 

                                                                    1,046,000 

หน้ีสินและสวนของเจาของ 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชี                                            25,000 

เจาหน้ี                                                           300,000 

ต๋ัวเงินจาย                                                       27,500 

ทุนเรือนหุน  1,000 หุน 

มูลคาหุนละ  525 บาท           525,000 

หัก ลูกหน้ีคาหุน                      75,000          450,000 

สวนเกินมูลคาหุน                                           37,500 

สํารองตามกฎหมาย                                        62,500 

กําไรสะสม                                                   143,500 

                                                                  1,046,000 
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รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การบันทึกบัญชีการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

1. เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของขอผิดพลาดทางบัญชี 

2. การบันทึกบัญชีขอผิดพลาดทางบัญชี 

2. สาระสําคัญ 

ขอผิดพลาดทางบัญชี หมายถึง ขอผิดพลาดที่เกิดในงวดกอน ที่ไดละเวนการแสดงรายการในงบการ  

เงินงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความลมเหลวในการใชขอมูลที่นาเชื่อถือหรือการใชขอมูล

ที่นาเชื่อถือในทางที่ผิด 

               ประเภทของขอผิดพลาดทางบัญชีมี 2 ประเภท คือ 

1. ขอผิดพลาดที่ชดเชยกันได หมายถึง ขอผิดพลาดที่ทําใหกําไรสุทธิปแรกสูงหรือตํ่าไป จึงทําให 

กําไรสุทธิในปที่ 2 สูงหรือตํ่าไปดวย ฉะน้ันขอผิดพลาดจะถูกชดเชยหมดไปในสองป เพราะกําไรสะสมจะ

แสดงยอดที่ถูกตองในปที่ 2   

                      ขอผิดพลาดทางบัญชีที่ชดเชยกันได  มีดังน้ี 

1.1 ไมไดปรับปรุงคาใชจายคางจาย 

1.2  ไมไดปรับปรุงรายไดคางรับ 

                      

                      1.1 ไมไดปรับปรุงคาใชจายคางจาย บันทึกบัญชีโดย 

หลักการบันทึกบัญชีแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี                  

                               เดบิต กําไรสะสม      XX 

                                      เครดิต  คาใชจายคางจาย  XX 

                        1.2 ไมไดปรับปรุงรายไดคางรับ  บันทึกบัญชีโดย 

                               เดบิต รายไดคางรับ   XX 

                                      เครดิต  กําไรสะสม        XX 

2. ขอผิดพลาดที่ชดเชยกันไมได หมายถึง ขอผิดพลาดที่ทําใหกําไรสุทธิและสินทรัพยผิดไปจาก 

ความเปนจริง ตองมีการแกไขปรับปรุงขอผิดพลาดเพื่อใหกําไรสะสมแสดงยอดที่ถูกตองตามความเปนจริง  

                      ขอผิดพลาดทางบัญชีที่ชดเชยกันไมได  มีดังน้ี 

2.1 จายคาใชจายแลวไมไดบันทึกบัญชี 

2.2  รับรายไดแลวไมไดบันทึกบัญชี 

                      

2.1 จายคาใชจายแลวไมไดบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีโดย          

หลักการบันทึกบัญชีแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี       

ณ วันสิ้นงวด  เดบิต คาใชจาย  XX 

                                 เครดิต  เงินสด     XX 
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ณ วันตนงวดรอบระยะเวลาบญัชใีหม 

                        เดบิต กําไรสะสม  XX 

                                  เครดิต เงินสด      XX 

2.2  รับรายไดแลวไมไดบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีโดย          

ณ วันสิ้นงวด  เดบิต เงินสด  XX 

                                 เครดิต  รายได     XX 

ณ วันตนงวดรอบระยะเวลาบญัชใีหม 

                        เดบิต เงินสด  XX 

                                  เครดิต กําไรสะสม      XX 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถบอกความหมายและประเภทของขอผิดพลาดทางบัญชีได 

2. สามารถบันทึกบัญชีขอผิดพลาดทางบัญชีได 

       4.  จุดประสงคการเรียนรู 

            จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพือ่ใหนักศึกษาสามารถบอกความหมายและประเภทของขอผิดพลาดทางบัญชี 

2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบันทึกบัญชีขอผิดพลาดทางบัญชี 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาบอกความหมายและประเภทของขอผิดพลาดทางบัญชีได 

2. นักศึกษาเขาใจการบันทึกบัญชีขอผิดพลาดทางบัญชีได 

5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              5.1.1  ความมีเหตุผล 

              นักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี ไปใชตามแบบเศรษฐกจิ 

พอเพยีงไดอยางสมเหตุสมผล 

              5.1.2  ความพอประมาณ 

              นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทําแบบฝกหัดเพื่อสงงานไดทันตามเวลาที่กําหนด  

         5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

                     นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี ไปใชเพื่อแกโจทยปญหาที่

กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

5.1.4   เงื่อนไขความรู 

                นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 
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            5.1.5   เงื่อนไขคุณธรรม 

          นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน  

5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

          5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน    

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน        

         5.2.2  ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

                     นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

          5.2.3  ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                    อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นเร่ืองการยุงเกี่ยวกับสารเสพติด จะนําพานักศึกษาไปในทางที่ผิด แนะนํา

ใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ หรือเลนดนตรี เปนตน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารและเนื้อหาวิชา และ

อุปกรณการสอนในการสอนวิชาการบัญชี

บริษัทจํากัด  และใหนักศึกษาเตรียมอุปกรณ 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

การเรียนใหพรอม 

2. อาจารยผูสอนเตรียมเอกสารเน้ือหาวิชา เร่ือง 

การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

3. อาจารยผูสอนเตรียมใบงาน  เร่ือง การแกไข

ขอผิดพลาดทางบัญชี 

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

 

2. นักศึกษาเตรียมสมุดจดบันทึก เพื่อเตรียมตัวจด

บันทึกประเด็นสําคัญ  

3. นักศึกษาเตรียมตัวทําใบงาน เร่ือง การแกไข

ขอผิดพลาดทางบัญชี 

4. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ ขอผิดพลาดทาง

บัญชี หมายถึงอะไร    

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

5. อาจารยผูสอนใหนักศึกษายกตัวอยาง

ขอผิดพลาดทางบัญชี ไดแกอะไรบาง 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ ขอผิดพลาดทางบัญชี

หมายถึงอะไร 

5. นักศึกษายกตัวอยางขอผิดพลาดทางบัญชี   

6. อาจารยอธิบายความหมายและประเภทของ

ขอผิดพลาดทางบัญชี 

ข้ันดําเนินการสอน 

7. อาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีการแกไข

ขอผิดพลาดทางบัญชี  

8. อาจารยยกตัวอยางการบันทึกบัญชีการแกไข

ขอผิดพลาดทางบัญชี เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ 

มากยิ่งขึ้น  

9. อาจารยใหนักศึกษาทําใบงาน การแกไข

ขอผิดพลาดทางบัญชี ใหนักศึกษาฝกบันทึก

บัญชีและนําสงอาจารยภายในชั่วโมง 

10. อาจารยชี้แนะใหนักศึกษาตระหนักถึงประโยชน 

ของการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

 

 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายความหมายและประเภท

ของขอผิดพลาดทางบัญชี 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีการ

แกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

8. นักศึกษาฟงอาจารยยกตัวอยางการบันทึกบัญชีการ

แกไขขอผิดพลาดทางบัญชี เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ

มากยิ่งขึ้น 

9. นักศึกษาทําใบงาน การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

ใหนักศึกษาฝกบันทึกบัญชี และนําสงอาจารยภายใน

ชั่วโมง  

10. นักศึกษาฟงอาจารยชี้แนะใหตระหนักถึงประโยชน 

ของการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

11. อาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อใหนักศึกษา 

ข้ันสรุปและประยุกต 

      เขาใจมากยิ่งขึ้น และใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 

12. อาจารยใหนักศึกษาสลับกันตรวจความถูกตองของ

ใบงานและใหคะแนน อาจารยประเมินความเขาใจ

ของนักศึกษา  จากการฝกทําใบงาน  เร่ือง การ

แกไขขอผิดพลาดทางบัญชี โดยใชแบบประเมิน 

ผลในขอ 9  

13.  อาจารยใหนักศึกษานําความรูทําแบบฝกหัด

เพิ่มเติมสงทายในชั่วโมง 

 

 

 

11..  นักศึกษาฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อให 

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้นและซักถามขอสงสัย    

12. นักศึกษาสลับกันตรวจใบงานเพื่อตรวจความ 

ความถูกตองของใบงานและใหคะแนน เพื่อ 

 เปนการประเมินความเขาใจของนักศึกษา 

 เร่ือง การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

 

13. นักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียน  

ทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมนําสงอาจารยทายชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. ใบงาน 

2. แบบฝกหัดเพิ่มเติม 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ และ 

อาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2. - 

 

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

        9.1. แบบประเมินผล ใบงาน เร่ือง การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี เปนคําถามอัตนัย จํานวน 3 ขอ คะแนน

เต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี    

        

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. บอกความหมายและประเภทของ

ขอผิดพลาดทางบัญชี 

ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 1 8   

2. บันทึกบัญชีขอผิดพลาดทางบัญช ี ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 2 8   

 

   ใบงาน                                                         20  คะแนน 

   การตอบคําถาม                                           10  คะแนน 

   รวม                                                             30  คะแนน 

 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดเพิ่มเติม 

 

 

 

 

  

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  12  วันที่  15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่  19  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

      เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาทราบความหมายและประเภทของขอผิดพลาดทางบัญชีไดรอยละ 85 

1.2 นักศึกษาเขาใจการบันทึกบัญชีแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีไดรอยละ 80 

3. ผลการสอนของครู 

3.1. อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

       3.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และใหนักศึกษาตระหนักถึงประโยชนของการแกไข  

             ขอผิดพลาดทางบัญชี              

4. ปญหาที่พบ 

4.1. - 
5. แนวทางการแกไข 

5.1  - 
 

 

 

  

ลงชื่อ นางสาววิภาวดี  สิงสีทา(อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 



ใบงาน (สัปดาหที่ 12) 

เร่ือง บันทึกบัญชีแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

 

ขอสอบเปนแบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

1. จงใหความหมายขอผิดพลาดทางบัญชีและยกตัวอยางขอผิดพลาดทางบัญชี (10 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

2. ถากิจการตีราคาสินคาปลายปตํ่าไปและตรวจพบในปที่ 2 บริษัทตองปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร  

( 5 คะแนน) ………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

3. ถากิจการมีคาใชจายคางจายที่ยังไมไดบันทึกในปกอน จะมีผลตอกําไรสุทธิและกําไรสะสม 

อยางไร (5 คะแนน) 

……………..……………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 



สัปดาหท่ี  13 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  8 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การขายหุนกูและการบันทึกบัญชีหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

1. เน้ือหาสาระ 

1. การขายหุนกูของบริษัทมหาชน (จํากัด) 

2. การบันทึกบัญชีการขายหุนกูของบริษัทมหาชน (จํากัด) 

2. สาระสําคัญ 

การขายหุนกูของบริษัทมหาชน (จํากัด) เปนการระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปมาใช 

ในการดําเนินกิจการ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการเงินทุนและความสามารถในการจายคืนเงินตนของบริษัทผูออกหุนกู และเปนการดึงดูดใจนักลงทุน 

              การขายหุนกูของบริษัทมหาชน (จํากัด) สามารถขายได 3 ราคา คือ 

1. การขายหุนกูในราคาตามมูลคา 

2. การขายหุนกูในราคาสูงกวามูลคา 

3. การขายหุนกูในราคาตํ่ากวามูลคา 

               หลักการบันทึกบัญชีการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) มีดังน้ี 

1. การขายหุนกูในราคาตามมูลคา บันทึกบัญชีโดย 

เดบิต เงินสด       XX 

          เครดิต หุนกู          XX 

2. การขายหุนกูในราคาสูงกวามูลคา บันทึกบัญชีโดย 

เดบิต เงินสด       XX 

          เครดิต หุนกู                            XX 

                     สวนเกินมูลคาหุนกู     XX 

3. การขายหุนกูในราคาตํ่ากวามูลคา บันทึกบัญชีโดย 

เดบิต เงินสด                           XX 

          สวนตํ่ากวามูลคาหุนกู   XX 

           เครดิต   หุนกู                        XX 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถอธิบายการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) ได 

2. สามารถบันทึกบัญชีการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) ได 

       4.  จุดประสงคการเรียนรู 

            จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพือ่ใหนักศึกษาสามารถอธิบายการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบันทึกบัญชีการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน)  

 

 



สัปดาหท่ี  13 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  8 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  การขายหุนกูและการบันทึกบัญชีหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

              จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) ได 

2. บันทึกบัญชีการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              5.1.1  ความมีเหตุผล 

              นักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน)ไปใชตามแบบ 

เศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางสมเหตุสมผล 

              5.1.2  ความพอประมาณ 

              นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถสงงานไดทันตามเวลา 

ทีก่าํหนด  

         5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

                     นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) ไปใชเพื่อแกโจทย

ปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

         5.1.4   เงื่อนไขความรู 

              นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

                      5.1.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

        นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน 

               5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

                      5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน    

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน        

                     5.2.2  ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

                     นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

                     5.2.3  ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                    อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นเร่ืองการยุงเกี่ยวกับสุรา จะนําพานักศึกษาไปในทางที่ผิด แนะนําให

นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ หรือเลนดนตรี เปนตน 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารและเนื้อหาวิชา และ

อุปกรณการสอนในการสอนวิชาการบัญชี

บริษัทจํากัด  และใหนักศึกษาเตรียมอุปกรณ 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

การเรียนใหพรอม 

2. อาจารยผูสอนเตรียมเอกสารเน้ือหาวิชา เร่ือง 

การขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

3. อาจารยผูสอนเตรียมแบบทดสอบกอนและ 

หลังเรียน  เร่ือง การขายหุนกูของบริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

 

2. นักศึกษาเตรียมสมุดจดบันทึก เพื่อเตรียมตัวจด

บันทึกประเด็นสําคัญ  

3. นักศึกษาเตรียมตัวทําแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน เร่ือง การขายหุนกูของบริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

4. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ หุนกูตางกับ 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

หุนทุนหรือไม อยางไร    

5. อาจารยผูสอนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียนเร่ือง การขายหุนกูของบริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยนําเขาสูบทเรียน และตอบ

คําถามอาจารย คือ หุนกูตางกับหุนทุนอยางไร  

 

5. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง การขายหุน

กูของบริษัทมหาชน (จํากัด)   

6. อาจารยอธิบายการขายหุนกู ของบริษัทจํากัด 

(มหาชน)  

ข้ันดําเนินการสอน 

7. อาจารยอธิบายการบันทึกการขายหุนกูของ

บริษัทจํากัด (มหาชน)  

- ราคาตามมูลคา 

- ราคาสูงกวามูลคา 

- ราคาตํ่ากวามูลคา 

8. อาจารยยกตัวอยางการบันทึกบัญชีการขายหุนกู

ของบริษัทจํากัด (มหาชน)   

9. อาจารยเปรียบเทียบการขายหุนกูของบริษัท

จํากัด (มหาชน) ทั้ง 3 ราคา เพื่อใหนักศึกษามี

ความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

10. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน

เร่ือง การขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายความหมายและประเภท

ของขอผิดพลาดทางบัญชี 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการบันทึกบัญชีการขาย

หุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

- ราคาตามมูลคา 

- ราคาสูงกวามูลคา 

- ราคาตํ่ากวามูลคา 

8. นักศึกษาฟงอาจารยยกตัวอยางการบันทึกบัญชีการ

ขายหุนกูจํากัด (มหาชน)  

9. นักศึกษาฟงอาจารยเปรียบเทียบการขายหุนกูของ 

บริษัทจํากัด (มหาชน) ทั้ง 3 ราคา เพื่อใหเขาใจมาก

ยิ่งขึ้น 

10. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การขายหุน

กูของบริษัทจํากัด (มหาชน)  

 



 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

11. อาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อใหนักศึกษา 

ข้ันสรุปและประยุกต 

เขาใจมากยิ่งขึ้น ใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 

12. อาจารยใหนักศึกษาสลับกันตรวจความถูกตอง 

ของแบบทดสอบหลงัเรียนและใหคะแนน  

อาจารยประเมินความเขาใจของนักศึกษา  จาก

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การขายหุนกูของ

บริษัทจํากัด (มหาชน) โดยใชแบบประเมิน 

ผลในขอ 9  

13. อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียน 

ทําแบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงอาจารยชั่วโมง

ถดัไป 

 

 

 

11..  นักศึกษาฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อให 

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้นและซักถามขอสงสัย    

12.นักศึกษาสลับกันตรวจแบบทดสอบเพื่อตรวจ 

      ความความถูกตองของแบบทดสอบหลังเรียน 

      และใหคะแนน เพื่อเปนการประเมินความเขาใจ   

      ของนักศึกษา  เร่ือง การขายหุนกูของบริษัทจํากัด  

      (มหาชน) 

 

13.นักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียน ทํา

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงอาจารยชั่วโมงถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ และ 

อาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2. - 

 

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

        9.1. แบบประเมินผล แบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 เปนคําถามอัตนัย จํานวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. อธิบายการขายหุนกู ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 2 8   

2. บันทึกบัญชีการขายหุนกู ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 2 8   

 

   แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน         20  คะแนน 

   การตอบคําถาม                                           10  คะแนน 

   รวม                                                             30  คะแนน 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  - 
 

 

 

 

 

 

  



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  13  วันที่  22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึง วันที่  25  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

      เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาอธิบายการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) ไดรอยละ 85 

1.2 นักศึกษาเขาใจการบันทึกบัญชีการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) ไดรอยละ 80 

3. ผลการสอนของครู 

3.1. อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

       3.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และใหนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบการขายหุนกูของ

บริษัทจํากัด (มหาชน) ในราคาตาง ๆ ไดอยางละเอียด รอบคอบ สมกับงานทางดานวิชาชีพบัญชี              

4. ปญหาที่พบ 

4.1. - 
5. แนวทางการแกไข 

5.1  - 
 

 

 

  

ลงชื่อ นางสาววิภาวดี  สิงสีทา(อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 



 

แบบทดสอบกอนและหลงัเรียน (สัปดาหที่ 13) 

เร่ือง การขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

ขอสอบเปนแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

1. การขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อ  (5 คะแนน)  ...………………………... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

2. การขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) สามารถขายไดกี่ราคา อะไรบาง (5 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

3. จงบันทึกบัญชีการขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) กรณีขายในราคาทั้ง 3 ราคา ( 5 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………….....        

……………………………………………………………………………………………………..... 

              ……………………………………………………………………………………………………..... 

4. บริษัท AA จํากัด (มหาชน) ออกขายหุนกูมูลคาหุนละ 1,000 บาท ในราคาหุนละ 1,500 บาท  ออก

ขายทั้งสิ้น  120,000 หุน  จงบันทึกบัญชีการขายหุนกูดังกลาวของบริษัท AA จํากัด (มหาชน)  

(5 คะแนน) 

             ……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 



สัปดาหท่ี  14 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  9 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

1. เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของงบการเงิน 

2. การแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน (จํากัด) 

2. สาระสําคัญ 

              งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่นําเสนอขอมูลเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ โดยแสดง

ขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรก็ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอยางเหมาะสม รวมทั้งการเปดเผย

ขอมูลที่จําเปน 

              

1. สินทรัพยหมุนเวียน  ไดแก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา -

สุทธิ เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ

กิจการอ่ืน สินคาคงเหลือ และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

งบการเงินของบริษัทจํากัดแสดงรายการดังตอไปนี้ 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน ไดแก  เงินลงทุนในบริษัทรวม /บริษัทยอยและกิจการรวมคา เงินลงทุน

ระยะยาวอ่ืน เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินใหกูยืมระยะยาวแก

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ที่ดินอาคารและอุปกรณ -สุทธิ สินทรัพยไมมีตัวตน -สุทธิ และสินทรัพยไม

หมนุเวียนอ่ืน  

3. หน้ีสินหมุนเวียน ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น และหน้ีสิน

หมนุเวียนอ่ืน 

4. หน้ีสินไมหมุนเวียน ไดแก เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะ

ยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน ประมาณการหน้ีสินระยะยาว และหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน  

5. สวนของผูถือหุน ไดแก  

- ทุนเรือนหุน ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลว 

- สวนเกินมูลคาหุน ประกอบดวย สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 

- ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 

- กาํไร (ขาดทุน) สะสม ประกอบดวย กําไรสะสมจัดสรรแลว และกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร 

              

1. สินทรัพยหมุนเวียน  ไดแก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา -

สุทธิ เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ

กิจการอ่ืน สินคาคงเหลือ และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

งบการเงินของบริษัทจํากัด (มหาชน) แสดงรายการดังตอไปนี้ 

 



สัปดาหท่ี  14 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  9 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน ไดแก  เงินลงทุนในบริษัทรวม /บริษัทยอยและกิจการรวมคา เงินลงทุน

ระยะยาวอ่ืน เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินใหกูยืมระยะยาวแก

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ที่ดินอาคารและอุปกรณ -สุทธิ สินทรัพยไมมีตัวตน -สุทธิ และสินทรัพยไม

หมนุเวียนอ่ืน  

3. หน้ีสินหมุนเวียน ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น และหน้ีสิน

หมนุเวียนอ่ืน 

4. หน้ีสินไมหมุนเวียน ไดแก เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะ

ยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน ประมาณการหน้ีสินระยะยาว และหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน  

5. สวนของผูถือหุน ไดแก  

- ทุนเรือนหุน ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลว 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

- สวนเกินมูลคาหุน ประกอบดวย สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 

- สวนต่ํากวามูลคาหุน ประกอบดวย สวนต่ํากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ สวนต่ํากวามุลคาหุนสามัญ 

- ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 

- ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 

- กาํไร (ขาดทุน) สะสม ประกอบดวย กําไรสะสมจัดสรรแลว และกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร 

- สวนของผูถือหุนสวนนอย   

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถบอกความหมายของงบการเงินได 

2. สามารถจัดทํารายการในงบการเงินบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

4. จุดประสงค 

จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพื่อใหนักศึกษาบอกความหมายของงบการเงิน 

2. เพื่อใหนักศึกษาจัดทํารายการในงบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของงบการเงินได 

2. จัดทํารายการในงบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

 

 

 



 

สัปดาหท่ี  14 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  9 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

    

5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              5.1.1  ความมีเหตุผล 

              นักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด  

(มหาชน) ไปใชตามแบบเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางสมเหตุสมผล 

              5.1.2  ความพอประมาณ 

              นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถสงงานไดทันตามเวลา 

ทีก่าํหนด  

         5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

                     นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการจัดงบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) ไปใชเพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

         5.1.4   เงื่อนไขความรู 

              นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

                      5.1.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

        นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน  

               5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

                      5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน    

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน        

                     5.2.2  ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

                     นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

ดวยความซื่อสัตย สุจริต เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

                     5.2.3  ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                    อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นเร่ืองการยุงเกี่ยวกับสารเสพติด จะนําพานักศึกษาไปในทางที่ผิด แนะนํา

ใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ หรือเลนดนตรี เปนตน 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารและเนื้อหาวิชา และ

อุปกรณการสอนในการสอนวิชาการบัญชี

บริษัทจํากัด  และใหนักศึกษาเตรียมอุปกรณ 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

การเรียนใหพรอม 

2. อาจารยผูสอนเตรียมเอกสารเน้ือหาวิชา เร่ือง 

การขายหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน) 

3. อาจารยผูสอนเตรียมแบบทดสอบกอนและ 

หลังเรียน  เร่ือง การแสดงรายการในงบการเงิน

ของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

 

2. นักศึกษาเตรียมสมุดจดบันทึก เพื่อเตรียมตัวจด

บันทึกประเด็นสําคัญ  

3. นักศึกษาเตรียมตัวทําแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน เร่ือง การแสดงรายการในงบการเงินของ

บริษัทและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

4. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ งบการเงินคืออะไร    

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

5. อาจารยผูสอนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียนเร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด

และบริษัทจํากัด(มหาชน) 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยนําเขาสูบทเรียน และตอบ

คําถามอาจารย คือ งบการเงินคืออะไร  

5. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ือง การจัดทํา

งบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 

(จํากัด)   

6. อาจารยอธิบายความหมายของงบการเงิน 

ข้ันดําเนินการสอน 

 

7. อาจารยอธิบายการแสดงรายการในงบการเงิน

ของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)  

 

8. อาจารยยกตัวอยางการแสดงรายการในงบ

การเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจมาก

ยิ่งขึ้น 

9. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน

เร่ือง การแสดงรายการในงบการเงินของบริษัท

จํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายความหมายของงบ

การเงิน 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการแสดงรายการในงบ

การเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

8. นักศึกษาฟงอาจารยยกตัวอยางการแสดงรายการใน

งบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน)  

 

9. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การแสดง

รายการในงบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัท

จํากัด (มหาชน)  

 

 



 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

10. อาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อใหนักศึกษา 

ข้ันสรุปและประยุกต 

เขาใจมากยิ่งขึ้น ใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 

11. อาจารยใหนักศึกษาสลับกันตรวจความถูกตอง 

ของแบบทดสอบหลงัเรียนและใหคะแนน  

อาจารยประเมินความเขาใจของนักศึกษา  จาก

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การแสดงรายการใน

งบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) โดยใชแบบประเมินผลในขอ 9  

12. อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียน 

ทําแบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงอาจารยชั่วโมง

ถดัไป 

 

 

 

10..  นักศึกษาฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อให 

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้นและซักถามขอสงสัย    

11.นักศึกษาสลับกันตรวจแบบทดสอบเพื่อตรวจ 

      ความความถูกตองของแบบทดสอบหลังเรียน 

      และใหคะแนน เพื่อเปนการประเมินความเขาใจ   

      ของนักศึกษา  เร่ือง การแสดงรายการในงบ 

      การเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด  

      (มหาชน) 

12.นักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียน ทํา

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงอาจารยชั่วโมงถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบฝกหัด 

2.  

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ และ 

อาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2. - 

 

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

             9.1. แบบประเมินผล แบบทดสอบกอนและหลงัเรียน เร่ือง การแสดงรายการในงบการเงินของบริษัท

จํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)  เปนคําถามอัตนัย จาํนวน 3 ขอ คะแนนเตม็ 20 คะแนน โดยมีเกณฑการ

ประเมิน ดังน้ี  

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. บอกความหมายของงบการเงิน ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 1 8   

2. แสดงรายการในงบการเงินของบริษัท

จํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 2 8   

 

   แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน         20  คะแนน 

   การตอบคําถาม                                           10  คะแนน 

   รวม                                                             30

1.  แบบฝกหัด 

  คะแนน 

  

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

 

 

 

 

  



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  14  วันที่ 29  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึง วันที่  2  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

      เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาอธิบายความหมายของงบการเงิน ไดรอยละ 80 

1.2 นักศึกษาเขาใจการแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด(มหาชน)  

ไดรอยละ 80 

3. ผลการสอนของครู 

3.1. อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

       3.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และใหนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบการแสดงรายการใน  

             งบการเงินของบริษัทจํากัด (มหาชน) ไดอยางละเอียด รอบคอบ สมกับงานทางดานวิชาชีพบัญชี              

4. ปญหาที่พบ 

4.1. - 
5. แนวทางการแกไข 

5.1  - 
 

 

 

  

ลงชื่อ อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา   (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 



แบบทดสอบกอนและหลงัเรียน (สัปดาหที่ 14) 

เร่ือง การแสดงรายการในงบการเงิน 

 

ขอสอบเปนแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1. งบการเงิน หมายถึงอะไร ประกอบดวยงบอะไรบาง จงบอกรายละเอียดของงบการเงินแตละงบ  

(10 คะแนน)………………………………………......……………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

2. จงแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทจํากัด  ( 5 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 



……………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………….....        

……………………………………………………………………………………………………..... 

              ……………………………………………………………………………………………………..... 

             ……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 



……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

3. จงแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทจํากัด (มหาชน)  ( 5 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………….....        

……………………………………………………………………………………………………..... 

              ……………………………………………………………………………………………………..... 

             ……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 



……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 



……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 
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รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) (ตอ) 

1. เน้ือหาสาระ 

1. การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

2. สาระสําคัญ 

              การจัดทํางบการเงิน หมายถึง การรายงานผลการดําเนินงานโดยแสดงขอมูลที่นําเสนอขอมูลเพื่อแสดง

ฐานะการเงินของกิจการ  

              

1. สินทรัพยหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยที่มีสภาพคลอง หรือสินทรัพยที่มีอายุการใชงานไมเกิน

กวา หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ 

การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด ประกอบดวย 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยที่มีอายุการใชงานเกินกวาหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 

3. หน้ีสินหมุนเวียน หมายถึง หน้ีสินที่มีกําหนดชําระไมเกินหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ 

4. หน้ีสินไมหมุนเวียน หมายถึง หน้ีสินที่มีกําหนดชําระเกินหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ 

5. สวนของผูถือหุน หมายถึง ทุนของผูเปนหุนสวนซึ่งนําทรัพยสินมาลงทุน และกําไรสะสม 

ที่ทํามาหาไดของกิจการ 

              

6. สินทรัพยหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยที่มีสภาพคลอง หรือสินทรัพยที่มีอายุการใชงานไมเกิน

กวา หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ 

การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 

7. สินทรัพยไมหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยที่มีอายุการใชงานเกินกวาหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีของ

กิจการ 

8. หน้ีสินหมุนเวียน หมายถึง หน้ีสินที่มีกําหนดชําระไมเกินหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ 

9. หน้ีสินไมหมุนเวียน หมายถึง หน้ีสินที่มีกําหนดชําระเกินหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ 

10. สวนของผูถือหุน หมายถึง ทุนของผูเปนหุนสวนซึ่งนําทรัพยสินมาลงทุน กําไรสะสมที่ทํามา 

หาไดของกิจการ ใบสําคัญแสดงสิทธิตาง ๆ  และสวนของผูถือหุนสวนนอย ซึ่งเปนสวนที่ไมใช 

สวนของกิจการ 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถจัดทํางบการเงินบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

4. จุดประสงค 

จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพื่อใหนักศึกษาจัดทํางบการเงินบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

 

 

 



สัปดาหท่ี  15 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  9 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) (ตอ) 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. สามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)ได 

5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              5.1.1  ความมีเหตุผล 

              นักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) ไปใชตามแบบเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางสมเหตุสมผล 

              5.1.2  ความพอประมาณ 

              นักศึกษาสามารถกําหนดเวลาในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถสงงานไดทัน 

ตามเวลาที่กําหนด  

         5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

                     นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการจัดงบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัท 

        จํากัด (มหาชน) ไปใชเพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

         5.1.4   เงื่อนไขความรู 

        นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

                     5.1.5  เงื่อนไขคุณธรรม 

        นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน 

               5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

                      5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน    

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน        

                      5.2.2  ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

                     นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

ดวยความซื่อสัตย สุจริต เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

                     5.2.3  ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                    อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นเร่ืองการยุงเกี่ยวกับสุราและการพนัน จะนําพานักศึกษาไปในทางที่ผิด 

แนะนําใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ หรือเลนกีฬา เปนตน 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารและเนื้อหาวิชา และ

อุปกรณการสอนในการสอนวิชาการบัญชี

บริษัทจํากัด  และใหนักศึกษาเตรียมอุปกรณ 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

การเรียนใหพรอม 

2. อาจารยผูสอนเตรียมเอกสารเน้ือหาวิชา เร่ือง 

การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด และ 

บริษัทจํากัด (มหาชน) 

3. อาจารยผูสอนเตรียมใบงาน  เร่ือง การจัดทํา 

งบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

 

2. นักศึกษาเตรียมสมุดจดบันทึก เพื่อเตรียมตัวจด

บันทึกประเด็นสําคัญ  

 

3. นักศึกษาเตรียมตัวทําใบงาน เร่ือง การจัดทํา 

งบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

4. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียน  โดยการทบ 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

ทวนเน้ือหาในสปัดาหที ่14 เกี่ยวกับการแสดง

รายการตาง ๆ ในงบการเงิน  

5. อาจารยผูสอนใหนักศึกษายกตัวอยางรายการ 

ตาง ๆ ในงบการเงิน 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยนําเขาสูบทเรียน โดยการ

ทบทวนเน้ือหาในสปัดาหที ่14 เกี่ยวกับการ 

แสดงรายการตาง ๆ ในงบการเงิน 

5. นักศึกษายกตัวอยางรายการในงบการเงิน 

6. อาจารยอธิบายการจัดทํางบการเงินของ 

ข้ันดําเนินการสอน 

บริษัทจํากัด 

7. อาจารยยกตัวอยางการจัดทํางบการเงินของ

บริษัทจํากัด  

8. อาจารยอธิบายการจัดทํางบการเงินของบริษัท

จํากัด (มหาชน) 

9. อาจารยยกตัวอยางการจัดทํางบการเงินของ

บริษัทจํากัด (มหาชน) 

10. อาจารยใหนักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การจัดทํางบ

การเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการจัดทํางบการเงิน 

ของบริษัทจํากัด 

7. นักศึกษาฟงอาจารยยกตัวอยางการจัดทํางบการเงิน

ของบริษัทจํากัด 

8. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการจัดทํางบการเงินของ

บริษัทจํากัด (มหาชน) 

9. นักศึกษาฟงอาจารยยกตัวอยางการจัดทํางบการเงิน

ของบริษัทจํากัด (มหาชน)  

10. นักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การจัดทํางบการเงินของ 

บริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

11. อาจารยสรุปเนื้อหาที่เรียน และเปรียบเทียบความ

แตกตางของการจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด

และบริษัทจํากัด (มหาชน)   เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ

มากยิ่งขึ้น ใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 

ข้ันสรุปและประยุกต 

 

12. อาจารยเฉลยใบงานใหนักศึกษาสลับกัน 

ตรวจความถูกตองของใบงาน และใหคะแนน

อาจารยประเมินความเขาใจของนักศึกษา   เร่ือง 

จัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 

(มหาชน) โดยใชแบบประเมินผลในขอ 9  

13. อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียน 

ทําแบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงอาจารยชั่วโมง

ถดัไป 

 

 

 

14. นักศึกษาฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน 

และเปรียบเทียบการจัดทํางบการเงินของ 

บริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้นและ 

ซักถามขอสงสัย    

13. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายและสลับกันตรวจ 

      ความความถูกตองของใบงาน และใหคะแนน  

      เพื่อเปนการประเมินความเขาใจของนักศึกษา   

      เร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและ 

     บริษัทจํากัด (มหาชน) 

13. นักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียน ทําแบบ 

       แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงอาจารยชั่วโมง 

       ถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. ใบงาน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ และ 

อาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2. - 

 

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

        9.1. แบบประเมินผล ใบงาน เร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 

 เปนคําถามอัตนัย จํานวน 2 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี    

                     

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. จัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 1 8   

2. จัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 1 8   

 

   ใบงาน                                                        20  คะแนน 

   การตอบคําถาม                                           10  คะแนน 

   รวม                                                             30  คะแนน 

  

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัด 

 

 

 

  

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  15  วันที่  5  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559  ถึง วันที่  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

      เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาเขาใจการจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด(มหาชน) ไดรอยละ 80 

3. ผลการสอนของครู 

3.1. อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

       3.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และใหนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบการจัดทํางบการเงิน        

             ของบริษัทจํากัด (มหาชน) ไดอยางละเอียด รอบคอบ สมกับงานทางดานวิชาชีพบัญชี              

4. ปญหาที่พบ 

4.1. - 
5. แนวทางการแกไข 

5.1  - 
 

 

 

  

ลงชื่อ อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 

 



ใบงาน (สัปดาหที่ 15) 

เร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)  

 

ขอสอบเปนแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

1. บริษัท AAA จํากัด มีบัญชีคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 

1) เงินสด    10,000  บาท 

2) เงินฝากธนาคาร  20,000 บาท 

3) ลูกหน้ี  5,000 บาท 

4) สินคาคงเหลือ  10,000 บาท 

5) เงินกูระยะยาว   50,000 บาท 

6) เจาหน้ี    10,000 บาท 

7) ทุนเรือนหุน  100,000 บาท 

8) กําไรสะสม  5,000 บาท 

           ใหนักศึกษาจัดทํางบการเงินของบริษัท AAA จํากัด (10 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………….....        

……………………………………………………………………………………………………..... 

              ……………………………………………………………………………………………………..... 

             ……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 



 

2. บริษัท BBBจํากัด (มหาชน) มีบัญชีคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 

1)  เงินสด    18,000  บาท 

              2)  เงินฝากธนาคาร  20,000 บาท 

3) ลูกหน้ี  5,000 บาท 

4) สินคาคงเหลือ  10,000 บาท 

5) เงินกูระยะยาว   50,000 บาท 

6) เจาหน้ี    10,000 บาท 

7) ทุนเรือนหุน  100,000 บาท 

8) กําไรสะสม  5,000 บาท 

9) สวนของผูถือหุนสวนนอย  5,000 บาท 

10) ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญมูลคา  3,000 บาท 

           ใหนักศึกษาจัดทํางบการเงินของบริษัท AAA จํากัด (10 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 



……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………….....        

……………………………………………………………………………………………………..... 

              ……………………………………………………………………………………………………..... 

             ……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………..... 



……………………………………………………………………………………………………..... 



สัปดาหท่ี  16 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  10 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ๆ เพื่อแสดงในงบการเงิน 

1. เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของการจัดสรรกําไร   

2. ความหมายของสํารอง 

3. การต้ังสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ  

2. สาระสําคัญ 

การจัดสรรกําไร หมายถึง การแบงกําไรสะสมใหแกผูถือหุนในรูปแบบของเงินปนผล และต้ังสํารอง 

ตามที่กฎหมายกําหนด ถามีเหลือก็จะต้ังเปนสํารองตาง ๆ กําไรสะสมที่เหลือก็จะเก็บไวปตอไป บริษัทจะ

จัดสรรกําไรไดจะตองมียอดเครดิตในบัญชีกําไรสะสม แมวาบริษัทจะมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานในป

ปจจุบันก็ตาม บริษัทอาจจายเงินปนผลได ถาบริษัทมีกําไรสะสมยกมาจากปกอนเปนจํานวนเพียงพอ               

               สํารอง หมายถึง จํานวนเงินที่กันออกจากบัญชีกําไร เพื่อต้ังเปนสํารองตาง ๆ  

               การจัดสรรกําไร เพื่อ 

1) จายเงินปนผล 

2) ต้ังสํารองตาง ๆ  

               การต้ังสํารองจําแนกตามวัตถุประสงคได 3 ประเภท ดังน้ี 

- สํารองตามกฎหมาย

- 

  กฎหมายจะกําหนดใหทุกคร้ังที่มีการประกาศจายปนผลจะตองจัดสรรเปน

สํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จนกวาทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนถึงรอยละ 

10 ของทุนของบริษัทหรือมากกวาหากมีการกําหนดไวในขอบังคับของบริษัท 

สํารองตามขอผูกพัน 

- 

 ตามมติของกรรมการบริษัทใหจัดสรรกําไรสวนหนึ่งไวเปนสํารองตาม

ขอตกลงของเจาหน้ี เชน สํารองเพื่อไถถอนหุนกู สํารองเพื่อไถถอนหุนบุริมสิทธิ  

สํารองตามนโยบาย 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

 เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ใหจัดสรรกําไรสวนหนึ่งเพื่อ

วัตถุประสงคในการดําเนินงาน เชน สํารองเพื่อรับผลขาดทุนในภายหนา  สํารองเพื่อการขยาย

งาน สํารองเพื่อรักษาระดับเงินปนผล  

1. สามารถบอกความหมายของการจัดสรรกําไรได 

2. สามารถต้ังสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ได 

4. จุดประสงคการเรียนรู 

             จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพือ่ใหนักศึกษาทราบความหมายของการจัดสรรกําไร 

2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจการต้ังสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ได 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. สามารถบอกความหมายของการจัดสรรกาํไรได 

2.    สามารถเขาใจการต้ังสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ได 



 

 

สัปดาหท่ี  16 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  10 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ๆ เพื่อแสดงในงบการเงิน 

                5.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                  5.1.1  ความมีเหตุผล 

                 นักศึกษารูจักหลักการและการจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ตามแบบ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

                  5.1.2  ความพอประมาณ 

                 นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียน เร่ืองการจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมายและ

สํารองอ่ืนๆ ไปใชในชวีติประจําวันไดอยางสมเหตุสมผล  

            5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

 นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืนๆ  

         ไปใชเพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

            5.1.4   เงื่อนไขความรู 

 นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

                         5.1.5   เงื่อนไขคุณธรรม 

           นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน 

                   5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

                         5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

  เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน    

         เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน               

                        5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

   นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ  ดวย 

         ความซื่อสัตย สุจริต เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

                        5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                         อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นเร่ืองการคบเพื่อนในทางที่ผิด จะนําพานักศึกษาไปในทางที่ผิด 

แนะนําใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดผลดีตอ

รางกายและเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย  โดยการยกตัวอยางการออกกําลังกาย เชน การวิ่งหรือ

เดินในสวนสาธารณะ  การวายนํ้า  การเลนแบดมินตัน  เปนตน 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารและเนื้อหาวิชา และ

อุปกรณการสอนในการสอนวิชาการบัญชี

บริษัทจํากัด  และใหนักศึกษาเตรียมอุปกรณ 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

การเรียนใหพรอม 

2. อาจารยผูสอนเตรียมเอกสารเน้ือหาวิชา เร่ือง 

การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมายและสํารอง

อ่ืน ๆ  

3. อาจารยผูสอนเตรียมแบบทดสอบยอยเก็บ

คะแนนในชัน้เรียน  เร่ือง การจัดสรรกําไร  

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

 

2. นักศึกษาเตรียมสมุดจดบันทึก เพื่อเตรียมตัวจด

บันทึกประเด็นสําคัญ  

 

3. นักศึกษาเตรียมตัวทําแบบทดสอบยอยเก็บคะแนน

ในชั้นเรียน เร่ือง การจัดสรรกําไร  

4. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ ถาบริษัทมีผล

ขาดทุนสุทธิ แตมีกําไรสะสมยกมา สามารถ

จายเงินปนผลไดหรือไม   

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

5. อาจารยผูสอนต้ังคําถามเกี่ยวกับการจายปนผล

ใหกับผูถือหุน สามารถจายเปนอะไรไดบาง 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยนําเขาสูบทเรียน โดยการต้ัง

คําถามใหนักศึกษาตอบ คือ ถาบริษัทมีผลขาดทุน

สุทธิ แตมีกําไรสะสมยกมา สามารถจายเงินปน

ผลไดหรือไม   

5.  นักศึกษาตอบคําถามอาจารยเกี่ยวกับการจายปนผล

ใหกับผูถือหุน สามารถจายเปนอะไรไดบาง 

6. อาจารยอธิบายความหมายของการจัดสรรกําไร 

ข้ันดําเนินการสอน 

 

7. อาจารยอธิบายความหมายของสํารอง 

8. อาจารยอธิบายการจัดสรรกาํไร 

- สํารองตามกฎหมาย 

- สํารองอ่ืน ๆ 

9. อาจารยยกตัวอยางการจัดสรรกําไร เพื่อให 

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายความหมายของการ

จัดสรรกาํไร 

7. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายความหมายของสํารอ 

8. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการจัดสรรกําไร 

- สํารองตามกฎหมาย 

- สํารองอ่ืน ๆ 

9. นักศึกษาฟงอาจารยยกตัวอยางการจัดสรรกําไร 

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

  

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

10. อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบยอยเก็บ 

ข้ันดําเนินการสอน 

คะแนนในชัน้เรียน เร่ือง การจัดสรรกําไร  

 

11. นักศึกษาแบบทดสอบยอยเก็บคะแนนในชั้น

เรียน เร่ือง การจัดสรรกําไร 

12. อาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อใหนักศึกษา 

ข้ันสรุปและประยุกต 

      เขาใจมากยิ่งขึ้น และใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 

13. อาจารยใหนักศึกษาสงแบบทดสอบยอยเก็บ

คะแนนในชั้นเรียน อาจารยตรวจความถูกตองของ

แบบทดสอบ เร่ือง การจัดสรรกําไร และใชแบบ

ประเมินผลในขอ 9 เพื่อวัดความรูความเขาใจของ

นักศึกษา 

14. อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากบทเรียน  

ฝกทําแบบฝกหัดทายบท นําสงในชั่วโมง 

 

10..  นักศึกษาฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อให 

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้นและซักถามขอสงสัย    

11. นักศึกษาสงแบบทดสอบยอยเก็บคะแนนในชั้น 

      เรียน เพื่อใหอาจารยตรวจความถูกตอง 

 

 

 

14. นักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียนฝกทํา   

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. แบบทดสอบยอยเกบ็คะแนนในชัน้เรียน 

2. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ และ 

อาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2. - 

 

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

         9.1. แบบประเมินผล แบบทดสอบยอยเกบ็คะแนนในชัน้เรียน เร่ือง การจัดสรรกําไร 

 เปนคําถามอัตนัย จํานวน 3 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. อธิบายความหมายของการจัดสรรกําไร ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         5 1 4   

2. อธิบายความหมายของสํารอง ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         5 1 4   

3. แสดงการจัดสรรกําไร ขอสอบ

แบบอัตนัย 

        10 2 8   

 

   การตอบคําถาม                                           10  คะแนน 

   รวม                                                             10  คะแนน 

 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดทายบท 

 

 

  

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  16 วันที่ 12  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่  16  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

      เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาบอกความหมายของการจัดสรรกําไรไดรอยละ 85 

1.2 นักศึกษาบอกความหมายของสํารองไดรอยละ 85 

1.3 นักศึกษาเขาใจการจัดสรรกําไรไดรอยละ 80 

3. ผลการสอนของครู 

3.1. อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

3.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ประโยชนของการจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมายและ 

สํารองอ่ืนๆ ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

4. ปญหาที่พบ 

4.1.  - 
5. แนวทางการแกไข 

5.1  - 
 

 

 

ลงชื่อ อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา   (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 



 

แบบทดสอบยอยเกบ็คะแนนในชัน้เรียน (สัปดาหที่ 16) 

เร่ือง การจัดสรรกาํไร 

ขอสอบเปนแบบอัตนัย จํานวน  4 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

1.  การจัดสรรกําไร หมายถึง (5 คะแนน)  ………………………………………………………………..  

         ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………… …… 

2.  สํารอง หมายถึง (5 คะแนน) ………………………………………………………………………….        

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

3. การจัดสรรกําไรแบงเปน 2 ประเภท คือ (5 คะแนน)    

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

         ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… ……     

4.กฎหมายกําหนดใหต้ังสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเทาใดของกําไรสุทธิหรือทุนจดทะเบียน จงอธิบาย 

(5 คะแนน)      

     ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 



สัปดาหท่ี  17 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  10 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด จํานวนคาบ   4   คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ๆ เพื่อแสดงในงบการเงิน (ตอ) 

1. เน้ือหาสาระ 

1. การแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน 

2. สาระสําคัญ 

การแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน คือ การแสดงจํานวนเงินที่บริษัทกันไว  

เปนสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ โดยแสดงอยูภายใตหัวขอ “สวนของผูถือหุน”  

               การแสดงรายการสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน ดังน้ี 

              สวนของผูถือหุน 

                   ทุนเรืองหุน                                     XX 

                       ทนุจดทะเบยีน                            

                               หุนบุริมสิทธิ            XX 

XX 

                                หุนสามัญ                

                        ทุนที่ชําระแลว                           XX 

XX 

                  สวนเกินมูลคาหุน                            

                  กําไร (ขาดทุน) สะสม 

XX 

                       จัดสรรแลว                       

                            สํารองตามกฎหมาย    XX 

                            สํารองอ่ืน ๆ                XX  

                        ยังไมไดจัดสรร               

                  รวมสวนของผูถือหุน                       XX 

XX     XX 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

1. สามารถแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงินได 

4. จุดประสงคการเรียนรู 

             จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจการแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. สามารถเขาใจการแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงินได 

        5.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                  5.1.1  ความมีเหตุผล 

                 นักศึกษารูจักหลักการและการแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงินตาม

แบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

 



 

 

สัปดาหท่ี  17 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  10 

รหัสวชิา 2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ   4 คาบ 

ชื่อเร่ือง  การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ๆ เพื่อแสดงในงบการเงิน (ตอ) 

                  5.1.2  ความพอประมาณ 

                 นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียน เร่ืองการแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืนๆ 

ในงบการเงิน ไปใชในชวีติประจําวันไดอยางสมเหตุสมผล  

            5.1.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

 นักศึกษาไดนํากระบวนความรูเกี่ยวกับการแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืนๆ ในงบ 

        การเงินไปใชเพื่อแกโจทยปญหาที่กําหนดไดอยางมีเหตุผล 

            5.1.4   เงื่อนไขความรู 

 นักศึกษาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความละเอียดและรอบคอบ 

                         5.1.5   เงื่อนไขคุณธรรม 

           นักศึกษามีนํ้าใจและแบงปนความรูแกผูอ่ืนและไมแอบอางงานของผูอ่ืนเปนของตน 

                   5.2 การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา 3D  

                         5.2.1  ดานประชาธิปไตย 

  เปดโอกาสใหนักศึกษามีความกลาคิด และกลาแสดงออกตอหนาสาธารณะชนภายในหองเรียน    

         เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน               

                        5.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

   นักศึกษาคํานึงถึงประโยชนของการแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน  

        ดวยความซื่อสัตย สุจริต เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

                        5.2.3 ดานภูมิคุมกันจากยาเสพยติด 

                         อาจารยชี้ใหนักศึกษาเห็นเร่ืองโทษของยาเสพติด จะนําพานักศึกษาไปในทางที่ผิด แนะนําให

นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดผลดีตอรางกายและเปน

การใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย  โดยการยกตัวอยางการออกกําลังกาย เชน การว่ิงหรือเดินใน

สวนสาธารณะ  การวายนํ้า  การเลนแบดมินตัน  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

1. อาจารยเตรียมเอกสารและเนื้อหาวิชา และ

อุปกรณการสอนในการสอนวิชาการบัญชี

บริษัทจํากัด  และใหนักศึกษาเตรียมอุปกรณ 

ข้ันเตรียมกิจกรรม 

การเรียนใหพรอม 

2. อาจารยผูสอนเตรียมเอกสารเน้ือหาวิชา เร่ือง 

การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมายและสํารอง

อ่ืน ๆ  

3. อาจารยผูสอนเตรียมใบงาน  เร่ือง การแสดง

สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืน ๆ ในงบ

การเงิน  

 

1. นักศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียน เพื่อเตรียม

ตัวจดบันทึกและเตรียมความพรอมในการเรียนวิชา

บัญชีบริษัทจํากัด 

 

2. นักศึกษาเตรียมสมุดจดบันทึก เพื่อเตรียมตัวจด

บันทึกประเด็นสําคัญ  

 

3. นักศึกษาเตรียมตัวทําใบงาน เร่ือง การแสดงสํารอง

ตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน  

4. อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยการทบทวน

เน้ือหาที่เรียนไปในสัปดาหที่ผานมาเกี่ยวกับ 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย 

และสํารองอ่ืน ๆ    

5. อาจารยผูสอนต้ังคําถามเกี่ยวกับหลักต้ังสํารอง

ตามกฎหมาย มีอะไรบาง 

 

4. นักศึกษาฟงอาจารยนําเขาสูบทเรียน โดยการ

ทบทวนเน้ือหาที่เรียนในสัปดาหที่ผานมา เกี่ยวกับ

การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย  

และสํารองอ่ืน ๆ    

5.  นักศึกษาตอบคําถามอาจารยเกี่ยวกับหลักการต้ัง

สํารองตามกฎหมาย มีอะไรบาง 

6. อาจารยอธิบายการแสดงสํารองตามกฎหมาย

และสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน  

ข้ันดําเนินการสอน 

7. อาจารยสาธิตการแสดงสํารองตามกฎหมายและ

สํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน เพื่อใหนักศึกษา

เขาใจมากย่ิงข้ึน 

8. อาจารยใหนักศึกษาแบบฝกหัดเพิ่มเติม เพื่อฝก 

การแสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ  

ในงบการเงิน เพื่อเพิ่มทักษะนักศึกษา 

9. อาจารยใหนักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การแสดง

สํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบ

การเงิน  

 

 

 

6. นักศึกษาฟงอาจารยอธิบายการแสดงสํารองตาม 

กฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน 

7. นักศึกษาฟงอาจารยสาธิตการแสดงสํารองตาม

กฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน เพื่อให

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้น 

8. นักศึกษาทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม เพื่อฝกการแสดง

สํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน 

เพื่อเพิ่มทักษะนักศึกษา 

9. นักศึกษาทําใบงาน เร่ือง การแสดงสํารองตาม

กฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน 

 

 



 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู ลยใกิจกรรมนักเรียน 

10. อาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อใหนักศึกษา 

ข้ันสรุปและประยุกต 

      เขาใจมากยิ่งขึ้น และใหนักศึกษาซักถามขอสงสัย 

11. อาจารยเฉลยใบงาน ใหนักศึกษาสลับกันตรวจ

ความถูกตองของใบงาน เพื่อใหคะแนนอาจารยใช

แบบประเมินผลในขอ 9 เพื่อวัดความรูความเขาใจ

ของนักศึกษา 

12. อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากบทเรียน  

ฝกทําแบบฝกหัดทายบท นําสงในชั่วโมงถัดไป 

 

10..  นักศึกษาฟงอาจารยสรุปเน้ือหาที่เรียน เพื่อให 

นักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้นและซักถามขอสงสัย    

11.นักศึกษาฟงอาจารยเฉลยใบงานและสลับกัน 

ตรวจความถูกตองของใบงาน เพื่อใหคะแนนสง 

 

 

12. นักศึกษานําความรูที่ไดจากการเรียนฝกทํา   

แบบฝกหัดทายบท เพื่อนําสงในชั่วโมงถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  งานท่ีมอบหมาย หรือกิจกรรม 

1. ใบงาน 

2. แบบฝกหัดเพิ่มเติม 

3. แบบฝกหัดทายบท 

 

 8.   สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิ่งพิมพ 

1. หนังสือเรียนวิชาการบัญชีบริษัทของอาจารยเพ็ญศรี  เลิศเกียรติวิทยา  อาจารยมนัสชัย  กีรติผจญ และ 

อาจารยวีรี  เวชวิมล 

       สื่อโสตทัศน 

1.  - 
2. - 

 

  9.   การประเมินผล (ตองระบุเกณฑการประเมินใหชัดเจน) 

        9.1. แบบประเมินผล ใบงาน เร่ือง การแสดงสํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน  

 เปนคําถามอัตนัย จํานวน 2 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี    

        

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือ 

ที่ใชวัด 

คะแนนเต็ม จํานวนขอ

คาํถาม 

เกณฑการ

ผาน 

คะแนนการ

ประเมินตามจริง 

หมายเหตุ 

1. อธิบายการสํารองตามกฎหมายแกละ

สํารองอ่ืนๆ ในงบการเงิน 

ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 1 8   

2. แสดงรายการสํารองตามกฎหมายและ

สํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน 

ขอสอบ

แบบอัตนัย 

         10 2 8   

 

   ใบงาน                                                        20  คะแนน 

   แบบฝกหัดเพิ่มเติม                                     10  คะแนน 

   รวม                                                             30  คะแนน 

 

10.  แบบฝกหัด / คําถาม / ปญหา 

1.  แบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

 

  

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  17 วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559  ถึง วันที่  23  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

วิชา  การบัญชีบริษัทจํากัด จํากัด จํานวน  4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี   สิงสีทา  

 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

      เมื่อใชแผนการจัดการเรียนรูทําใหสามารถบรรยายตามแผนที่กําหนดไวตามจุดประสงคไดครบถวนตาม  

กิจกรรมที่กําหนด 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาเขาใจการแสดงสํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงินไดรอยละ 80 

3. ผลการสอนของครู 

3.1. อาจารยสอนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวทุกกิจกรรม 

1.2 อาจารยไดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ประโยชนของการแสดงสํารองตามกฎหมายและ 

สํารองอ่ืนๆ ในงบการเงิน ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

4. ปญหาที่พบ 

4.1.  - 
5. แนวทางการแกไข 

5.1  - 
 

 

 

ลงชื่อ อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา (อาจารยผูสอน) 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

แผนและบันทึกหลังการสอนตรงตามการวิเคราะหหลักสูตรสมรรถนะและคุณลักษณะที่ประสงค 3Dและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

                                                                             ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 

 

 

 

 



ใบงาน (สัปดาหที่ 17) 

เร่ือง การแสดงสํารองตามกฎหมาย สํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน 

 

ขอสอบเปนแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

1. จงบอกหลักการแสดงรายการสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน (10 คะแนน) 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

         ……………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………………                           

         ………………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………………                           

         ………………………………………………………………………………………………………… 

2. บริษัท OOO จํากัด มีขอมูลเกี่ยวกับสวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2555 ดังน้ี 

- ทุนจดทะเบียนหุนสามัญ  1,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท เรียกชําระแลวทั้งหมด 

- สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  20,000 บาท 

- กาํไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแลว  300,000 บาท แบงเปน สํารองตามกฎหมาย 200,000 

บาท และสํารองเพื่อการขยายงานบริษัท 100,000 บาท 

- กาํไร (ขาดทุน) สะสม ยังไมจัดสรร  200,000 บาท 

        ใหทํา แสดงสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ในงบการเงิน ภายใตหัวขอ “สวนของผูถือหุน”   

          (10 คะแนน) 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

         ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 



          ……………………………………………………………………………………………………….. 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… …… 

         ……………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… 

 

 



สัปดาหท่ี 18 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี  - 

รหัสวชิา  2201-2103 วิชาการบัญชีบริษัท  จํากัด จํานวนคาบ  4    คาบ 

ชื่อเร่ือง   สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2559 

1. เน้ือหาสาระ 

 

2. สาระสําคัญ 

                              สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 

 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจาํหนวย 

 

4.จุดประสงคการเรียนรู 

       จุดประสงคท่ัวไป 

 

      จุดประสงคเชงิพฤตกิรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

บันทึกหลังการสอน 

สัปดาหที่  18 วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559  ถึง วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

 วิชา  การบัญชี บริษัทจํากัด  จํานวน 4 คาบ อาจารยผูสอน นางสาววิภาวดี  สิงสีทา 

************************************************************************************ 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 

2. ผลการเรียนของนักศึกษา             

3. ผลการสอนของครู 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 

4.    ปญหาที่พบ 

5.   แนวทางการแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา (อาจารยผูสอน) 

 

บันทึกหัวหนาสาขาวิชา 

                                                       สัปดาหสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 

ลงชื่อ  อาจารยบุญผอง  สายเพ็ชร  (หัวหนาสาขาวิชา) 

บนัทกึหัวหนาสาํนักวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(หัวหนาสาํนักวิชาการ) 

บันทึกรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

ลงชื่อ.........................................(รองผูอํานวยการฝายวิชาการ) 

 



แบบสรุปการใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 

รหัส   2201-2103      ชื่อวิชา     การบัญชีบริษัทจํากัด                                                      ผูสอน อาจารยวิภาวดี  สิงสีทา 

สัปดาหท่ี อธิบาย แบงกลุม 
นําเสนอ ฝก

ปฏิบัติ 

จําลอง ทําชิ้นงาน วิธีการ

อื่นๆ 
หมายเหตุ 

สาธิต สถานการณ โครงการ 

1        แจงหลักเกณฑการวัดและ

ประเมินผล 

2         

3        บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

4        บรูณาการคณุธรรม จริยธรรม 

5        หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การนําผลการวิจัยไปแกไขปญหา 

6        หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การนําผลการวิจัยไปแกไขปญหา 

7         

8         

9  สอบกลางภาค     

10    
 

    

11         

12         

13        การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

 

14        หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

15         

16        การใชสื่อการสอนที่หลากหลาย 

 

17        หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

18   สอบปลายภาค    

หมายเหตุ ...................................................................................................................................................................... 

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

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