
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

โดย  นางวาสนา มัดยารัมย์ 
 

ชื่อเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  เรื่อง  การจำแนก

หมวดหมู่และช่ือบัญชี ของนักศึกษา  ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี  โดยใช้แบบฝึกทักษะ    
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563  ได้กำหนดรายวิชาโปรแกรม

สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  รหัสวิชา  30201-2102  เป็นวิชาชีพเฉพาะให้นักศึกษาได้เรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ใน

ปฏิบัติงานจริง 

 วัตถุประสงค์ของวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  รหัสวิชา  30201-2102   1.)มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบงานโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีใช้ในการจัดทำบัญชี   2.)มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้าน

บัญช ี  3.)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและรายงานงบการเงิน รวมทั้งรายงานข้อมลูทาง

การเงินในรูปแบบต่าง ๆ   4.)เห็นคุณค่าความสำคัญของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำบัญชี  และมาตรฐาน

รายวิชา  1.)สามารถบันทึกบัญชี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   2.)สามารถทำรายงานงบการเงินและรายงาน

ข้อมูลทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ   3.)สามารถเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับงานบัญชี  ซึ่งก่อนท่ี

นักศึกษาจะสามารถบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้นั้น  จะต้องมีทักษะพื้นฐานในการจำแนกหมวดหมู่

และช่ือบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 

 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ของนักศึกษา  ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี  เพื่อให้

นักศึกษามีทักษะในการจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชีให้ถูกต้อง 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  เรื่อง  การจำแนก

หมวดหมู่และช่ือบัญชี  โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

2. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักศึกษาระดับ  ปวส. 1  แผนกวิชาการบัญชี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรม

สำเร็จรูปเพื่องานบัญชีท่ีสูงขึ้น 

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในการจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี   

3. แผนการเรียนรู้วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีได้รับการพัฒนา  และมีประสิทธิกภาพในการ

นำมาใช้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

 



กลุ่มเป้าหมาย 

1.  นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

1.1  นักศึกษา  ปวส.  ห้อง 1/1  จำนวน  41  คน 

1.2  นักศึกษา  ปวส.  ห้อง 1/3  จำนวน   6  คน 

 

นวัตกรรม 

 แบบฝึกทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 

ระยะเวลา 

 14  กรกฎาคม  2563 -  20  ตุลาคม  2563     

 

วิธีดำเนินการด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) 

แผนดำเนินโครงการ  PLC 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 
กิจกรรมที่ 1  ทำความ
เข้าใจร่วมกัน 
ประชุมกเพื่อพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้
และทำความเข้าใจตาม
กระบวนการ PLC 

14-21 ก.ค. 63 - ขอจัดต้ังกลุ่ม/ประกาศ
จัดต้ังกลุ่ม 

- ประชุมเพื่อพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้
และทำความเข้าใจการ
ทำงานตามกระบวนการ  
PLC 

- บันทึกขอจัดต้ังกลุ่ม 
- แบบคำร้องขอจัดต้ัง

กลุ่ม 
- ประกาศการจัดต้ังกลุ่ม 
- บันทึกขอเชิญประชุม 
- รายงานการประชุม 
ใบลงช่ือการเข้าร่วม
ประชุม   

- แบบบันทึกการค้นหา
ปัญหา 

- แบบบันทึกแนวทางการ
แก้ปัญหา 
แผนปฏิบัติการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 
กิจกรรมที่ 2  วงรอบที่  
1 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติตาม
ภาระงาน  PLC  เรื่อง  
การจำแนกหมวดหมู่
และช่ือบัญชี 
 

 
 
14  กรกฎาคม  2563 – 
28  สิงหาคม  2563 

1.กำหนดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
2.Model Teacher  
พัฒนาแผนการเรียนรู้ 
PLC วิชาโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  
หน่วยที่  5  การเตรียม
ฐานข้อมูลในแต่ละระบบ    
เรื่อง  การจำแนก
หมวดหมู่และช่ือบัญชี  
และนำไปปรึกษา  
Buddy Teacher วันท่ี  
4 สิงหาคม 2563 
3. Model Teacher    
นำแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีปรับแล้ว  ไปใช้สอน
ปฏิบัติในห้องเรียน  
วันท่ี  14 สิงหาคม 
2563 
4. Model Teacher    
เชิญ Buddy Teacher  
ร่วมสังเกตการสอนและ
สะท้อนผลการปฏิบัติใน
วันเดียวกันท่ีทำการสอน 
5. Model Teacher 
สรุปผลการสอนพร้อม
ข้อเสนอแนะของ 
Buddy Teacher  
บันทึกลงในแผนการ
เรียนรู้  PLC วิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี  หน่วยที่  5  
การเตรียมฐานข้อมูลใน
แต่ละระบบ    เรื่อง  
การจำแนกหมวดหมู่
และช่ือบัญชี 

- บันทึกขออนุญาตสังเกต
การสอน 

- ตารางการสังเกตการ
สอน 
แบบสังเกตการสอน 
- ภาพประกอบการสอน 
-แบบสรุปผลการสะท้อน
คิดของ  Buddy  
Teacher  หลังจาก
สังเกตการสอน 
- บันทึกหลังการสอน 
-สรุปผลการสอนและ
ข้อเสนอแนะของวงรอบ
ท่ี  1 
-รายงานการประชุม 
-ใบลงช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม 
-ภาพการประชุม 



กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 
กิจกรรมที่ 3  วงรอบที่  
2 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติตาม
ภาระงาน  PLC  เรื่อง  
การจำแนกหมวดหมู่
และช่ือบัญชี 
 

 
 
31  สิงหาคม  2563 -  
25  กันยายน  2563   

1.กำหนดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
2.Model Teacher  
พัฒนาแผนการเรียนรู้ 
PLC วิชาโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  
หน่วยที่  6  การบันทึก
ยอดยกมาในแต่ละระบบ  
เรื่อง  การจำแนก
หมวดหมู่และช่ือบัญชี  
และนำไปปรึกษา  
Buddy Teacher  วันท่ี  
1 กันยายน 2563 
3. Model Teacher    
นำแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีปรับแล้ว  ไปใช้สอน
ปฏิบัติในห้องเรียน  
วันท่ี  11  กันยายน 
2563 
4. Model Teacher    
เชิญ Buddy Teacher  
ร่วมสังเกตการสอนและ
สะท้อนผลการปฏิบัติใน
วันเดียวกันท่ีทำการสอน 
5. Model Teacher 
สรุปผลการสอนพร้อม
ข้อเสนอแนะของ 
Buddy Teacher  
บันทึกลงในแผนการ
เรียนรู้  PLC วิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี  หน่วยที่  6  
การบันทึกยอดยกมาใน
แต่ละระบบ  เรื่อง  การ
จำแนกหมวดหมู่และช่ือ
บัญช ี

- บันทึกขออนุญาตสังเกต
การสอน 

- ตารางการสังเกตการ
สอน 
แบบสังเกตการสอน 
- ภาพประกอบการสอน 
-แบบสรุปผลการสะท้อน
คิดของ  Buddy  
Teacher  หลังจาก
สังเกตการสอน 
- บันทึกหลังการสอน 
-สรุปผลการสอนและ
ข้อเสนอแนะของวงรอบ
ท่ี  2 
-รายงานการประชุม 
-ใบลงช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม 
-ภาพการประชุม 



กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 
กิจกรรมที่ 4  วงรอบที่  
3 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติตาม
ภาระงาน  PLC  เรื่อง  
การจำแนกหมวดหมู่
และช่ือบัญชี 
 

 
 
28  กันยายน  2563  -  
15  ตุลาคม  2563 

 
1.กำหนดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
2.Model Teacher  
พัฒนาแผนการเรียนรู้ 
PLC วิชาโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  
หน่วยที่  7  การบันทึก
รายการรายวัน เรื่อง  
การจำแนกหมวดหมู่
และช่ือบัญชี  และนำไป
ปรึกษา  Buddy 
Teacher  วันท่ี  28 
กันยายน 2563 
3. Model Teacher    
นำแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีปรับแล้ว  ไปใช้สอน
ปฏิบัติในห้องเรียน  
วันท่ี   9  ตุลาคม 2563 
4. Model Teacher    
เชิญ Buddy Teacher  
ร่วมสังเกตการสอนและ
สะท้อนผลการปฏิบัติใน
วันเดียวกันท่ีทำการสอน 
5. Model Teacher 
สรุปผลการสอนพร้อม
ข้อเสนอแนะของ 
Buddy Teacher  
บันทึกลงในแผนการ
เรียนรู้  PLC วิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี  หน่วยที่  7  
การบันทึกรายการ
รายวัน เรื่อง  การ
จำแนกหมวดหมู่และช่ือ
บัญช ี

 
- บันทึกขออนุญาตสังเกต
การสอน 

- ตารางการสังเกตการ
สอน 
แบบสังเกตการสอน 
- ภาพประกอบการสอน 
-แบบสรุปผลการสะท้อน
คิดของ  Buddy  
Teacher  หลังจาก
สังเกตการสอน 
- บันทึกหลังการสอน 
-สรุปผลการสอนและ
ข้อเสนอแนะของวงรอบ
ท่ี  2 
-รายงานการประชุม 
-ใบลงช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม 
-ภาพการประชุม 



กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 
กิจกรรมที่ 5   
สรุปรายงาน 
 

 
19-20  ตุลาคม  2563 

 
1.รวบรวมจัดทำรูปเล่ม
รายงาน 
2.ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโครงการ 
3.ส่งรายงาน 
 
 

 
เล่มรายงาน 
 
 

 

ผลการวิเคราะห์ 

 ด้านปริมาณ  นักศึกษาท่ีสอนท้ังหมด  จำนวน  47  คน 

 สอบวัดความรู้  ความจำ นำไปใช้  ผ่านเกณฑ์  จำนวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ 93.61 

     ไม่ผ่านเกณฑ์  จำนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.39 

ผลการทดสอบ รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 
ผ่านเกณฑ์ 80.85 85.10 93.61 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 19.15 14.90 6.39 

 

 ด้านคุณภาพ 

1.  นักศึกษามีทักษะในการจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชีได้ถูกต้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และเกิดทักษะในการจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชีอย่างแม่นยำ 

 

สรุปผลการดำเนินการ 

 ด้านผู้เรียน 

นักศึกษาระดับ  ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรม 

สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชีท่ีสูงขึ้น  สอบผ่านเกณฑ์ จำนวน  44  คน   

ไม่ผ่านเกณฑ์  จำนวน  3  คน  และผลสอบผ่านเกณฑ์สูงขึ้น  3  รอบ  ร้อยละ  80.85   ร้อยละ  85.10  ร้อย

ละ  93.61 

  

 ด้านครูผู้สอน 

  ครูได้พัฒนาทักษะการสอน  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  โดยได้รับความรู้

และคำแนะจาก  Buddy Teacher  ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์  มีความรู้  ความชำนาญการสอนคอยเป็นครูพี่

เล้ียงและแนะนำเทคนิคการสอนต่าง ๆ   

 

 



ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ทำให้ได้แผนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้กับผู้เรียนได้จริง 
 โครงการสอน 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   รหัสวิชา  30201 -2102 

ชื่อหน่วย  การเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ    จำนวน  4  ช่ัวโมง 

หน่วยที่  4  การเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ    จำนวน  4  ช่ัวโมง 

 
เร่ือง 

 
 

1. การเตรียมฐานข้อมูลของระบบซื้อ และระบบเจ้าหนี้  
2. การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 
จุดประสงค์การสอน 

1.1 นักศึกษาอธิบายการเตรียมฐานข้อมูลของ
ระบบเจ้าหนี้ได้ 

1.2 นักศึกษาอธิบายการจำแนกหมวดหมู่และ
ช่ือบัญชีได้ 

 

รายการสอน 

1.การใช้เมนูในการเตรียมฐานข้อมูลในiระบบซื้อ
และระบบเจ้าหนี้ 
2.การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 

วิธีการสอน    บรรยาย / ถาม-ตอบ 

สื่อการสอน สไลด์คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน 

                  วีดีโอ  ประกอบการสอน 

                  ส่ือแผ่นภาพ  ใบเนื้อหา                
                  แบบฝึกหัด  ใบมอบงาน 

                  

 
หนังสืออ้างอิง       บรรณานุกรม 

 

การประเมิน  ใบมอบงาน    แบบประเมินผลใบงาน   
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้  7 

ชื่อวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   รหัสวิชา   30201 - 2102   สอนคร้ังที่  7 

หน่วยที่  5  เรื่อง การเตรียมฐานข้อมูลในระบบ  จำนวน  4  ช่ัวโมง 

 

หัวเร่ือง 

3. การเตรียมฐานข้อมูลของระบบซื้อ และระบบเจ้าหนี้  
4. การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

สาระสำคัญ     
 ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชี Smartbiz ต้องมีการกำหนดฐานข้อมูลในแต่ละระบบก่อน เนื่องจากขณะท่ี

เราบันทึกข้อมูลแต่ละระบบ เช่น ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ และระบบเจ้าหนี้ เป็นต้น ต้องมีการเลือก
ฐานข้อมูลมาใช้งานจึงต้องมีการเตรียมฐานข้อมูลไว้ก่อน แต่ฐานข้อมูลบางระบบสามารถเพิ่มเติมขณะบันทึกข้อมูลได้ 
โดยขั้นตอนการเตรียมฐานข้อมูลทุกระบบ เมื่อเข้าไปท่ีระบบท่ีต้องการเตรียมฐานข้อมูลแล้วเลือกเมนูฐานข้อมูลหรือ
เปิด Work Flow แล้วคลิกปุ่ม Setup Master Files 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
      จุดประสงค์ท่ัวไป 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกรอกฐานข้อมูลของการเตรียมฐานข้อมูลของระบบเจ้าหนี้  การจำแนกหมวดหมู่ 
และช่ือบัญชี เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ด้านความรู้  (K) 
1.3 นักศึกษาอธิบายการเตรียมฐานข้อมูลของระบบเจ้าหนี้ได้ 

1.4 นักศึกษาอธิบายการจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชีได้ 

 2.ด้านทักษะ  (S) 
  นักศึกษาสามารถกรอกฐานข้อมูลของระบบเจ้าหนี้  และจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชีได้ 

3.ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 

1.1 นักศึกษาเข้าเรียนตรงตามเวลา 

1.2 นักศึกษามีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

 นักศึกษาทบทวนบทเรียนความรู้เกี่ยวกับการเตรียมฐานข้อมูลระบบสินค้าคงคลัง 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   

  ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาโดยรวมของการเตรียมฐานข้อมูลของระบบเจ้าหนี้ 
 ขั้นสอน   

1. ครูผู้สอนใช้คำถาม   

1.1  นักศึกษายกตัวอย่างเจ้าหนี้ 
2. ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้ส่ือ  Power Point  ส่ือแผ่นภาพ  สอนประกอบการบรรยาย 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระของการเรียนรู ้



2.1 การเตรียมฐานข้อมูลของระบบเจ้าหนี้ 
2.2 การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน   

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจำนวน  3  กลุ่ม  ๆ  ละ  10  คน  ให้เลือกประธาน  เลขานุการ   
ปฏิบัติงานตามใบงาน  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามใบมอบงาน 

4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบมอบงาน  เรื่อง  การเตรียมฐานข้อมูลในระบบ 

5. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบมอบงาน  เรื่อง  การเตรียมฐานข้อมูลในระบบ 

6. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบมอบงาน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 ขั้นสรุป   

7. ครูอธิบายสรุปเนื้อหาเรื่องการเตรียมข้อมูลในระบบ  
8. ครูและนักศึกษาอภิปรายสรุปปัญหาการปฏิบัติงาน  และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

9. ตรวจประเมินตามใบงาน  สรุปผลการตรวจให้นักศึกษาทราบ 

สื่อการเรียนการสอน 

1. สื่อสิ่งพิมพ ์  

   1.1 ใบมอบงานและใบงาน 

 1.2 แบบทดสอบ 

2. สื่อโสตทัศน์ 

2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การเตรียมฐานข้อมูลในระบบ   
2.2  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี   
2.3  ส่ือแผ่นภาพ  เช่น  โปรแกรม Smartbiz Accounting 

การวัดและประเมินผล 

 1.คะแนนจากการอภิปรายเรื่อง  การเตรียมฐานข้อมูลในระบบ 

 2. คะแนนจากใบงาน  การเตรียมฐานข้อมูลในระบบ 
 3. คะแนนจากใบงาน  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

  

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 

  1.ห้องสมุด 

  2. สถานประกอบการ 

 3.ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ในอินเตอร์เน็ต 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมหรือทบทวนเนื้อหาจากตำรา  เอกสารในห้องสมุด  จาก 

สถานประกอบการ  หรือจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ท่ีห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในเวลาว่าง  การเตรียมฐานข้อมูลใน
ระบบสินค้าคงคลัง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี   
 



ช่ือ-สกุล ...........................................................................หอ้ง........................เลขท่ี............... 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 

คำช้ีแจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1.  หมวดบัญชีมีกี่หมวด 

ก.  2 

ข.  3 
ค.  4 
ง.  5 

2. ข้อใดเป็นสมการบัญชี 
ก.  สินทรัพย์  =  หนี้สิน  -  ทุน 

ข. สินทรัพย์  =  หนี้สิน +  ทุน 

ค. ทุน  =  หนี้สิน +  สินทรัพย์ 
ง. หนี้สิน =  ทุน+  สินทรัพย์ 

3. หนี้สินอยู่หมวดใด 

ก.  1 

ข. 2 

ค. 3 

ง. 4 

4. ข้อใดมีความหมายตรงกับสินทรัพย์ 

ก. Liabilities 

ข. Capital 
ค. Assets 
ง. Exprenses 

5. ข้อใดมีความหมายตรงกับหนี้สิน 

ก.  Liabilities 
ข. Capital 
ค. Assets 
ง. Exprenses 

 
 
 
 



6. ข้อใดมีความหมายตรงกับทุน 

ก.  Liabilities 
ข. Capital 
ค. Assets 
ง. Exprenses 

7.  Accounts Payable มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.  ลูกหนี้การค้า 
ข. เจ้าหนี้การค้า 
ค. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ง. หุ้นกู้ 

8.  Bad Debt  มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.  เงินเบิกเกินบัญชี 
ข. เจ้าหนี้การค้า 
ค. หนี้สูญ 
ง. หนี้สงสัยจะสูญ 

9.  บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม  อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

10.  บัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

ง ข ข ค ก 

ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 

ข ข ค ก ก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใบมอบงาน หน่วยที่  5 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  7 

ชื่อหน่วย  การเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การอภิปราย  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี จำนวน  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหัวข้อเรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ  ละ  10  คน    อภิปรายเกี่ยวกับ การจำแนกหมวดหมู่และช่ือ
บัญชจีากแนวคิดของกลุ่ม 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. สื่อสิ่งพิมพ ์  

1.1 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

1.2 ใบมอบงานและใบงาน 

1.3 แบบประเมินผล 

2.  สื่อโสตทัศน์ 
  2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

    
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใบมอบงาน หน่วยที่  5 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  7 

ชื่อหน่วย  การเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การอภิปราย  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี จำนวน  1  ช่ัวโมง 

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนอัตราส่วน 1 : 3 : 1  โดยคละคนเก่ง   ปานกลาง และอ่อน        
ให้นักเรียนเลือกประธาน  เลขานุการกลุ่ม 

2.  แต่ละกลุ่มอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

3.  ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเรื่อง การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี
ตามแบบประเมินผลใบมอบงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบมอบงาน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบประเมินผลใบมอบงาน หน่วยที่  5 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201 - 2102 

สอนคร้ังที่  7 

ชื่อหน่วย  การเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การอภิปราย  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี                จำนวน  1  ชั่วโมง 

หัวข้ออภิปราย  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

ชื่อกลุ่ม  .................................................................................................................................... 
สมาชิก  1……………………………………………………………2……………………………………………………  

3……………………………………………………………4…………………………………………………… 
                     5……………………………………………………………..…………………………………………………… 

 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 

1.การแบ่งหน้าท่ี 10  ผลคะแนน 
2.ความรับผิดชอบ 10  ดี              9-10 

3.การอภิปรายกลุ่ม 10  ปานกลาง    7-8 

4.การทำงานเป็นทีม 10  พอใช้         4-6 

5.ความพร้อมใจในการนำเสนอ 10  ปรับปรุง      1-3 

6.การแสดงความคิดเห็น 10  คะแนนเต็ม 
7.ความชัดเจนในการนำเสนอ 10  รวม  100  คะแนน 

8.การตอบข้อซักถาม 10   
9.การแต่งกาย/บุคลิกในการนำเสนอ 10   
10.การสรุปประเด็นสำคัญ 10   

รวมคะแนนที่ได้ 100   
 
 

ลงช่ือ............................................ครูประเมิน 

(นางวาสนา  มัดยารัมย์) 
........../............./............ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ใบความรู้ หน่วยที่  5 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201- 2102 

สอนคร้ังที่  7 

ชื่อหน่วย  การเตรียมข้อมูลในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การอภิปราย  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี                จำนวน  1  ชั่วโมง 

หมวดบัญชีและผังบัญชี 
การท่ีจะทำการบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ให้ละเอียดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกแก่การจัดทำรายงานเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและค้นหาภายหลังนั้น ควรจัดบัญชีต่าง ๆ ให้
เป็นหมวดหมู่และกำหนดเลขท่ีสำหรับหมวดหมู่บัญชีไว้ใน “ผังบัญชี” (Chart of Account) 
หมวดบัญช ีคือ การรวบรวมส่ิงท่ีเหมือนกันเข้าไว้ในหมวดเดียวกัน และมีความหมายเหมือนกัน เช่น 
รถยนต์ เงินสด เป็นส่ิงท่ีกิจการครอบครอง ก็จะถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ เงินกู้ ก็
จะถือว่าเป็นหนี้สินของกิจการเพราะมีภาระผูกพันในอนาคต เป็นต้น 
การจัดหมวดหมู่ของบัญช ีแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
1. หมวดสินทรัพย์ 
2. หมวดหนี้สิน 
3. หมวดส่วนของเจ้าของ (ทุน) 
4. หมวดรายได้ 
5. หมวดค่าใช้จ่าย 
ผังบัญช ีคือ การจัดบัญชีและกำหนดเลขท่ีบัญชีให้เป็นหมวดหมู่การจำแนกแล้วแต่กิจการจะดำเนินใน
การจัดหมวหมู่ เพื่อใช้ในการอ้างอิงเมื่อผ่านรายการ จากสมุดรายวันท่ัวไปไปบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมในแต่ล่ะท่ี 
เลข 1 สำหรับหมวดสินทรัพย์ 
เลข 2 สำหรับหมวดหนี้สิน 
เลข 3 สำหรับหมวดส่วนของเจ้าของ 
เลข 4 สำหรับหมวดรายได้ 
เลข 5 สำหรับหมวดค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ใบความรู้ หน่วยที่  5 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201- 2102 

สอนคร้ังที่  7 

ชื่อหน่วย  การเตรียมข้อมูลในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การอภิปราย  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี                จำนวน  1  ชั่วโมง 

 ตัวอย่างผังบัญชี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ช่ือ-สกุล ...........................................................................หอ้ง........................เลขท่ี............... 
แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
 
คำช้ีแจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  หมวดบัญชีมีกี่หมวด 

ก.  2 
ข.  3 
ค.  4 
ง.  5 

2. ข้อใดเป็นสมการบัญชี 
ก.  สินทรัพย์  =  หนี้สิน  -  ทุน 
ข. สินทรัพย์  =  หนี้สิน +  ทุน 
ค. ทุน  =  หนี้สิน +  สินทรัพย์ 
ง. หนี้สิน =  ทุน+  สินทรัพย์ 

3. หนี้สินอยู่หมวดใด 
ก.  1 
ข. 2 
ค. 3 
ง. 4 

4. ข้อใดมีความหมายตรงกับสินทรัพย์ 
ก. Liabilities 
ข. Capital 
ค. Assets 
ง. Exprenses 

5. ข้อใดมีความหมายตรงกับหนี้สิน 
ก.  Liabilities 
ข. Capital 
ค. Assets 
ง. Exprenses 

 
 
 
 
 
 



6. ข้อใดมีความหมายตรงกับทุน 
ก.  Liabilities 
ข. Capital 
ค. Assets 
ง. Exprenses 

7.  Accounts Payable มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.  ลูกหนี้การค้า 
ข. เจ้าหนี้การค้า 
ค. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ง. หุ้นกู้ 

8.  Bad Debt  มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.  เงินเบิกเกินบัญชี 
ข. เจ้าหนี้การค้า 
ค. หนี้สูญ 
ง. หนี้สงสัยจะสูญ 

9.  บัญชีค่าเส่ือมราคาสะสม  อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

10.  บัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 
ข้อ 1 ข้อ 2  ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

ง ข ข ค ก 
 ข้อ 6  ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ  10 

ข ข ค ก ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ใบงานท่ี 1 หน่วยที่  5 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  7 

ชื่อหน่วย  การเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การจับคู่หมวดหมู่บัญชี                                     จำนวน  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เพื่อให้นักศึกษาบอกหมวดหมู่บัญชีได้ 

สื่อการเรียนการสอน 

1. สื่อสิ่งพิมพ ์  

1.1 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

1.2 ใบมอบงานและใบงาน 

1.3 แบบประเมินผล 

2.  สื่อโสตทัศน์ 
  2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ให้นักศึกษาจับคู่โดยใช้วิธีโยงเส้นหมวดหมู่บัญชีให้ถูกต้อง 
 
 

หมวด ชื่อหมวด 
1 ค่าใช้จ่าย 
2 สินทรัพย์ 
3 ทุน 
4 รายได้ 
5 หนี้สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
   

 
 
 
 



 ใบงานท่ี  2 หน่วยที่  5 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  7 

ชื่อหน่วย  การเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การจับคู่หมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชี                                     จำนวน  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เพื่อให้นักศึกษาบอกหมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชีได้ 

สื่อการเรียนการสอน 

1. สื่อสิ่งพิมพ ์  

1.1 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

1.2 ใบมอบงานและใบงาน 

1.3 แบบประเมินผล 

2.  สื่อโสตทัศน์ 
  2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ให้นักศึกษาจำแหนกหมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชีให้ถูกต้อง 
ชื่อบัญชี หมวดบัญชี 

ตัวอย่าง   เงินสด ตัวอย่าง  สินทรัพย์ 
เจ้าหนี้การค้า  
ทุน  
รายได้เบ็ดเตล็ด  
ค่าน้ำมัน  
ลูกหนี้การค้า  
เงินเบิกเกินบัญชี  
ทุนเรือนหุ้น  
กำไรสะสม  
เงินเดือนค้างจ่าย  
ส่วนลดจ่าย  

 
 
 

 
 
 

 

 



 โครงการสอน 
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   รหัสวิชา  30201 -2102 

ชื่อหน่วย  การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ    จำนวน  4  ช่ัวโมง 

หน่วยที่  6  การเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ    จำนวน  4  ช่ัวโมง 

 
เร่ือง 

 
 

5. การบันทึกยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภท  
6. การบันทึกเจ้าหนี้ยกมาต้นงวด  
7. การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 
จุดประสงค์การสอน 

9.1 นักศึกษาอธิบายการบันทึกยอดยกมาของ
บัญชีแยกประเภทได้ 

9.2 นักศึกษาอธิบายการบันทึกยอดยกมาของ
เจ้าหนี้ได้ 

9.3 นักศึกษาอธิบายการจำแนกหมวดหมู่และ
ช่ือบัญชีได้ 

 

รายการสอน 

1.การใช้เมนูในการเตรียมฐานข้อมูลในiระบบซื้อ
และระบบเจ้าหนี้ 
2.การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 

วิธีการสอน    บรรยาย / ถาม-ตอบ 

สื่อการสอน สไลด์คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน 

                  วีดีโอ  ประกอบการสอน 

                  ส่ือแผ่นภาพ  ใบเนื้อหา                
                  แบบฝึกหัด  ใบมอบงาน 

                  

 
หนังสืออ้างอิง       บรรณานุกรม 

 

การประเมิน  ใบมอบงาน    แบบประเมินผลใบงาน   
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้  11 

ชื่อวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   รหัสวิชา   3201 2102   สอนคร้ังที่  11 

หน่วยที่  6  เร่ือง การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ จำนวน  4  ช่ัวโมง 

 

หัวเร่ือง 

1. การบันทึกยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภท  
2. การบันทึกเจ้าหนี้ยกมาต้นงวด  
3. การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
 

สาระสำคัญ     
 การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบเป็นการบันทึกยอดยกมาของรายการค้าที่เกิดขึ ้นก่อนเริ ่มใช้งาน

โปรแกรม แต่ถ้าธุรกิจใดเริ่มใช้โปรแกรมพร้อมกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ โดยจะบันทึก
เฉพาะยอดท่ียกมาต้นงวดเมื่อเริ่มใช้ระบบเพียงครั้งเดียวส่วนยอดยกมาในรอบบัญชีถัดไปโปรแกรมจะทำการยกยอด
ให้เองโดยอัตโนมัติ แม้จะยังไม่ปิดงวดบัญชีก็ตาม กรณีที่ผู ้ใช้ยังหายอดยกมาจากรอบบัญชีก่อนไม่ได้สามารถ 
ลงรายการรายวันเพื่อเริ่มทำงานไปก่อนได้ และเมื่อหายอดยกมาได้แล้วจึงค่อยย้อนกลับมาบันทึกย้อนหลังและ
สามารถเริ่มงานใหม่ได้โดยไม่ต้องรอยอดยกมา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
      จุดประสงค์ท่ัวไป 

 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกรอกฐานข้อมูลของการบันทึกยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภท  
การบันทึกเจ้าหนี้ยกมาต้นงวดในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ด้านความรู้  (K) 
1.1 นักศึกษาอธิบายการเตรียมฐานข้อมูลของการบันทึกยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภท  

ได้ 

1.2   นักศึกษาอธิบายการเตรียมฐานข้อมูลของการบันทึกเจ้าหนี้ต้นงวดได้ 

1.3 นักศึกษาอธิบายการจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชีได้ 

     2.ด้านทักษะ  (S) 

  นักศึกษาสามารถกรอกฐานข้อมูลของการบันทึกยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภท  
การบันทึกเจ้าหนี้ยกมาต้นงวดได้ 

3.ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 

3.2 นักศึกษาเข้าเรียนตรงตามเวลา 

3.2 นักศึกษามีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน   

 นักศึกษาทบทวนบทเรียนความรู้เกี่ยวกับการเตรียมฐานข้อมูลระบบเตรียมฐานข้อมูล 
 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   

  ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาโดยรวมของการบันทึกยอดยกมาต้นงวดของบัญชี 
แยกประเภท   การบันทึกเจ้าหนี้ยกมาต้นงวด 

 ขั้นสอน   

1. ครูผู้สอนใช้คำถาม   

1.1 นักศึกษายกตัวอย่างบัญชียอดยกมา 

2. ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้ส่ือ  Power Point  ส่ือแผ่นภาพ  สอนประกอบการบรรยาย 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระของการเรียนรู ้

3.1 การบันทกยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภท 

3.2 การบันทึกเจ้าหนี้ยกมาต้นงวด 

3.3 การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน   

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจำนวน  3  กลุ่ม  ๆ  ละ  10  คน  ให้เลือกประธาน  เลขานุการ   
ปฏิบัติงานตามใบงาน  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามใบมอบงาน 

5. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบมอบงาน  เรื่อง  การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ 

6. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบมอบงาน  เรื่อง  การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ 

7. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบมอบงาน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 ขั้นสรุป   

8. ครูอธิบายสรุปเนื้อหาเรื่องการเตรียมข้อมูลในระบบ  
9. ครูและนักศึกษาอภิปรายสรุปปัญหาการปฏิบัติงาน  และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

10. ตรวจประเมินตามใบงาน  สรุปผลการตรวจให้นักศึกษาทราบ 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. สื่อสิ่งพิมพ ์  

   1.1 ใบมอบงานและใบงาน 

 1.2 แบบทดสอบ 

2. สื่อโสตทัศน์ 

2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ  และการ
จำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

2.2  ส่ือแผ่นภาพ  เช่น  โปรแกรม Smartbiz Accounting 



การวัดและประเมินผล 

 1.คะแนนจากการอภิปรายเรื่อง  การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ 

 2. คะแนนจากใบงาน  การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ 

 3.  คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน 

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 

  1.ห้องสมุด 

  2. สถานประกอบการ 

 3.ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ในอินเตอร์เน็ต 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมหรือทบทวนเนื้อหาจากตำรา  เอกสารในห้องสมุด  จาก 

สถานประกอบการ  หรือจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ท่ีห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในเวลาว่าง  การบันทึกยอดยกมาใน
แต่ละระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ-สกุล ...........................................................................หอ้ง........................เลขท่ี............... 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 

คำช้ีแจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1.  ส่วนลดรับ  อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

2. ส่วนลดจ่าย  อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

3.ส่งคืนสินค้า อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

4.รับคืนสินค้า  อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

5.ข้อใดไม่ใช่หนี้สินหมุนเวียน 
ก.  เจ้าหนี้การค้า 
ข. เงินกู้ระยะยาว 
ค. เงินเบิกเกินบัญชี 
ง. ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

 
 
 
 



6.ต้นทุนขายอยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

7. ดอกเบี้ยรับ  อยู่หมวดบัญชีใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

8. ดอกเบี้ยจ่าย  อยู่หมวดบัญชีใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

9. Appropriated  มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. จัดสรรแล้ว 
ข. สำรองตามกฏหมาย 
ค. ทุน 
ง. กำไรสะสม 

10. Copyrights  มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. สิทธิบัตร 
ข. ลิขสิทธิ์ 
ค. ค่าความนิยม 
ง. สัปทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 
ง ค ง ค ข 

ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 
ง ค ง ก ข 
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ชื่อหน่วย  การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 
เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี                จำนวน  1  ช่ัวโมง 
ความหมายของหมวดบัญชี 

      ในการจัดทำบัญชีนั้นต้องรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี ซึ่งนั้นก็คือ หมวดบัญชี หมวดบัญชี คือการรวบรวมส่ิงท่ีเหมือนกันเข้าไว้ในหมวดเดียวกัน และมีความหมายเหมือนกัน เช่น รถยนต์ เงินสด เป็นส่ิงท่ีกิจการครอบครอง ก็จะถือเป็น
สินทรัพย์ของกิจการ แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ เงินกู้ ก็จะถือว่าเป็นหนี้สินของกิจการเพราะมีภาระผูกพันในอนาคต เป็นต้น 
        หมวดบัญชีจะมี  5 หมวดได้แก่ 
               
                 1. สินทรัพย์        อยู่      หมวด 1          เพิ่มด้าน เดบิต ลด ด้าน เครดิต 
                2. หนี้สิน           อยู่      หมวด 2          เพิ่มด้าน เครดิต ลด ด้าน เดบิต 
                3. ส่วนของเจ้าของ อยู่     หมวด 3          เพิ่มด้าน เครดิต ลด ด้าน เดบิต 
                4. รายได้            อยู่      หมวด 4          เพิ่มด้าน เครดิต ลด ด้าน เดบิต 
                5. ค่าใช่จ่าย        อยู ่     หมวด 5          เพิ่มด้าน เดบิต ลด ด้านเครดิต 
  
    หลังจากท่ีรู้แล้ว่าบัญชีมีกี่หมวด เรามาทำความเข้าใจกับ ความหมายของแต่ละหมวดกันค่ะ 
  
    สินทรัพย์  (Assets) หมายถึง ส่ิงท่ีมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนอันมีมูลค่า ซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของหรือสามารถถือเอาประโยชน์ได้จาก กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สิทธิเรียกร้องมูลค่าท่ีได้มา รายจ่ายท่ีเกิดสิทธิ และ
รายจ่ายของงวดบัญชีถัดไป 
         1.  สินทรัพย์ท่ีเป็นตัวเงินหรือเทียบเท่าเงิน เช่น เงินสด และต๋ัวเงินรับต่าง ๆ 
         2.  สินทรัพย์ท่ีเป็นสิทธิเรียกร้อง เช่น ลูกหนี้ 
         3.  สินทรัพย์ท่ีมีตัวตน เช่น ท่ีดิน อาคาร รถยนต์ 
         4.   สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน 
         5.  รายจ่ายท่ีจ่ายไปแล้วจะให้ประโยชน์ต่องวดบัญชีถัดไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 
        สินทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
         1.  สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง สามารถจะเปล่ียนเป็นเงินสด เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร เป็นต้น หรือสินทรัพย์อื่นท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดได้เร็ว โดยปกติจะไม่เกิน 1 ปี เช่น ต๋ัวเงิน
รับ  ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เป็นต้น 
         2.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non – Current Assets)  หมายถึง สินทรัพย์ท่ีไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้โดยเร็วซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่น เงินลงทุนระยะยาว เงินให้กู้ยืมระยะยาวและการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ 
เป็นต้น สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) หรือเป็นสินทรัพย์ท่ีมีตัวตน มีลักษณะการใช้งานท่ีคงทน และมีอายุการใช้งานนานเกินกว่า 1 ปี เช่น ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์  รถยนต์ เป็นต้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง 
สินทรัพย์ท่ีไม่มีรูปร่างไม่สามารถจับต้องได้ทางกายภาพ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นเงินตรา และถือกรรมสิทธิ์ได้ เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ค่าความนิยม เป็นต้น   
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          หนี้สิน (Liability)  หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการท่ีต้องจ่ายชำระคืนแก่
บุคคลภายนอกในอนาคต ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาด
ว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชี 
เจ้าหนี้จำนอง เป็นต้น หนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่เกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการ
ดำเนิน งานตามปกติของกิจการ เช่น  เงินกู้ระยะยาว  หุ้นกู้  พันธบัตรเงินกู้  เป็นต้น 
 
         ส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity)  หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจาก
หักหนี้สิน  ท้ังสินออกแล้ว กรรมสิทธิ์ที่เจ้าของกิจการมีในสินทรัพย์ เรียกว่า สินทรัพย์สุทธิ 
(สินทรัพย์ – หนี้สิน) ส่วนของเจ้าของกิจการแบ่งได้ 3 ประเภท 
        1.กิจการเจ้าของคนเดียว 
        2.ห้างหุ้นส่วน 
        3.บริษัทจำกัด 
 
         1.  หนี้สินหมุนเวียน  (Current Liabilities)  หมายถึง ภาระผูกพันท่ีกิจการต้องชำระคืนภายใน
ระยะเวลา  ไม่เกิน 1 ปี เช่น เจ้าหนี้การค้าเงินเบิก เกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมจากธนาคารระยะส้ัน ต๋ัวเงิน
จ่าย   เป็นต้น 
         2.  หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non – Current  Liabilities)  หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืน 

รายได้ (Incomes)    หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติ
ของกิจการรวมทั้งผลตอบแทนอื่น ๆ ท่ีไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี ้
                รายได้จากการขาย (Sales) หมายถึง รายได้ท่ีเกิดจากการขายสินค้าหรือบริการอันเป็นรายได้
จากการดำเนินงานตามปกติ เช่น กิจการซื้อขายสินค้า รายได้ของกิจการ คือ รายได้จากการขายสินค้า ส่วน
กิจการให้บริการ เช่น ซ่อมเครื่องไฟฟ้า รายได้ของกิจการ คือ รายได้ค่าซ่อม 
                รายได้อื่น (Other incomes) หมายถึง รายได้ท่ีมิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของ
กิจการ 
ซึ่งเป็นรายได้ท่ีไม่ใช้รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการนั่นเอง 
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 ค่าใช้จ่าย     หมายถึง ต้นทุนส่วนท่ีหักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาท่ีดำเนินการงานหนึ่ง 
ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ต้นทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าท่ีขายหรือบริการท่ีให้ กล่าวคือในกิจการ
ซื้อเพื่อขาย ต้นทุนของสินค้าท่ีขายจะรวมราคาซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจำเป็น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพ
พร้อมท่ีจะขาย ส่วนในกิจการผลิตเพื่อขายต้นทุนของสินค้าท่ีขายคือ ต้นทุนการผลิตของสินค้านั้น ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุ้ยการผลิต 

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นอันเองมาจาก
การขายสินค้าหรือบริการ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารกิจการอันเป็นส่วนรวมของการ
ดำเนินงาน 
  
          3. ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีจัดเข้าเป็นต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่นดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ 
     ค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขายสินค้า จะประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย 
อื่น สำหรับธุรกิจขายบริการค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ-สกุล ...........................................................................หอ้ง........................เลขท่ี............... 
แบบทดหลังก่อนเรียน 

เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
 
คำช้ีแจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. ส่วนลดรับ  อยู่หมวดใด 

ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

2. ส่วนลดจ่าย  อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

3. ส่งคืนสินค้า อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

4. รับคืนสินค้า  อยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

5. ข้อใดไม่ใช่หนี้สินหมุนเวียน 
ก. เจ้าหนี้การค้า 
ข. เงินกู้ระยะยาว 
ค. เงินเบิกเกินบัญชี 
ง. ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 



6. ต้นทุนขายอยู่หมวดใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

7. ดอกเบ้ียรับ  อยู่หมวดบัญชีใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

 8. ดอกเบ้ียจ่าย  อยู่หมวดบัญชีใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

9. Appropriated  มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. จัดสรรแล้ว 
ข. สำรองตามกฏหมาย 
ค. ทุน 
ง. กำไรสะสม 

10. Copyrights  มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. สิทธิบัตร 
ข. ลิขสิทธิ์ 
ค. ค่าความนิยม 
ง. สัปทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

ง ค ง ค ข 
ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 

ง ค ง ก ข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบงานท่ี 1 หน่วยที่  6 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  11 

ชื่อหน่วย  การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  หมวดบัญชีกับชื่อบัญชี                                     จำนวน  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เพื่อให้นักศึกษาบอกหมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชีได้ 

สื่อการเรียนการสอน 

3. สื่อสิ่งพิมพ ์  

3.1 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

3.2 ใบมอบงานและใบงาน 

3.3 แบบประเมินผล 

4.  สื่อโสตทัศน์ 
  2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ให้นักศึกษาบอกชื่อบัญชีและหมวดหมู่ของบัญชีมาหมวดละ  ๑๐  บัญชีให้ถูกต้อง 
สินทรัพย ์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ใบงานท่ี  2 หน่วยที่  6 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  11 

ชื่อหน่วย  การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การจับคู่หมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชี                                     จำนวน  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เพื่อให้นักศึกษาบอกหมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชีได้ 

สื่อการเรียนการสอน 

3. สื่อสิ่งพิมพ ์  

3.1 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

3.2 ใบมอบงานและใบงาน 

3.3 แบบประเมินผล 

4.  สื่อโสตทัศน์ 
  2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ให้นักศึกษาจำแหนกหมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชีให้ถูกต้อง 
ชื่อบัญชี หมวดบัญชี 

ตัวอย่าง   เงินสด ตัวอย่าง  สินทรัพย์ 
เจ้าหนี้การค้า  
ทุน  
รายได้เบ็ดเตล็ด  
ค่าน้ำมัน  
ลูกหนี้การค้า  
เงินเบิกเกินบัญชี  
ทุนเรือนหุ้น  
กำไรสะสม  
เงินเดือนค้างจ่าย  
ส่วนลดจ่าย  

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 โครงการสอน 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   รหัสวิชา  30201 -2102 

ชื่อหน่วย  การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ    จำนวน  4  ช่ัวโมง 

หน่วยที่  7  การบันทึกรายการรายวัน    จำนวน  4  ช่ัวโมง 

 
เร่ือง 

 
 

8. การบันทึกรายการรายวันในระบบบัญชีแยกประเภท  
9. การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 
จุดประสงค์การสอน 

9.4 นักศึกษาอธิบายการบันทึกรายการรายวันใน
ระบบบัญชีแยกประเภทได้ 

9.5 นักศึกษาอธิบายการจำแนกหมวดหมู่และ
ช่ือบัญชีได้ 

 

รายการสอน 

1.การใช้เมนูในการบันทึกรายการรายวันในระบบ
บัญชีแยกประเภท 

2.การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 

วิธีการสอน    บรรยาย / ถาม-ตอบ 

สื่อการสอน สไลด์คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน 

                  วีดีโอ  ประกอบการสอน 

                  ส่ือแผ่นภาพ  ใบเนื้อหา                
                  แบบฝึกหัด  ใบมอบงาน 

                  

 
หนังสืออ้างอิง       บรรณานุกรม 

 

การประเมิน  ใบมอบงาน    แบบประเมินผลใบงาน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้  15 

ชื่อวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   รหัสวิชา   3201 2102   สอนคร้ังที่  15 

หน่วยที่  7  เรื่อง การบันทึกรายการรายวัน   จำนวน  4  ช่ัวโมง 

 

หัวเร่ือง 

1. การบันทึกรายการรายวันในระบบบัญชีแยกประเภท  
2. การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

สาระสำคัญ     

 การบันทึกรายการรายวัน (Entry Transaction) เป็นการบันทึกรายการค้าต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน เช่น 
ซื้อ ขาย สินค้าหรือบริการ การจ่ายชำระหนี้ และการรับชำระหนี้ รวมท้ังการทำรายการฝากถอนเงินกับธนาคาร 
ซึ่งโปรแกรมบัญชี Smartbiz จะมีการเช่ือมโยงระหวา่งระบบต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถบันทึกรายการรายวันท่ีระบบย่อย
ท่ีเกี่ยวข้องแล้วโปรแกรมจะทำการลงบัญชีท่ีระบบบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ หรือจะบันทึกท่ีระบบบัญชี 
แยกประเภทโดยตรงก็ได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   

      จุดประสงค์ท่ัวไป 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการรายวันในระบบบัญชีแยกประเภท  
ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ด้านความรู้  (K) 
  1.1 นักศึกษาอธิบายการบันทึกรายการรายวันในระบบบัญชีแยกประเภทได้ 

 2.ด้านทักษะ  (S) 
  นักศึกษาสามารถการบันทึกรายการรายวันในระบบบัญชีแยกประเภทและการจำแนกหมวดหมู่
และช่ือบัญชีได้ 
 

3.ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 

1.1 นักศึกษาเข้าเรียนตรงตามเวลา 

1.2 นักศึกษามีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน   

  นักศึกษาทบทวนบทเรียนความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันย่อย 

 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   

 ครูให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน  ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหา 

โดยรวมของการบันทึกรายการรายวันในระบบบัญชีแยกประเภท  
 

 ขั้นสอน   

1. ครูผู้สอนใช้คำถาม   
1.1  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่าระบบบัญชีแยกประเภทมีกี่ประเภท 

2. ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้ส่ือ  Power Point  ส่ือแผ่นภาพ  สอนประกอบการบรรยาย 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระของการเรียนรู ้

2.1 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท 

2.2 การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
 

 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน   

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจำนวน  3  กลุ่ม  ๆ  ละ  10  คน  ให้เลือกประธาน  เลขานุการ   
ปฏิบัติงานตามใบงาน  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามใบมอบงาน 

4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบมอบงาน  เรื่อง  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท 

5. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบมอบงาน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 

 ขั้นสรุป   

6. ครูอธิบายสรุปเนื้อหาเรื่องการบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท 

7. ครูและนักศึกษาอภิปรายสรุปปัญหาการปฏิบัติงาน  และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

8. ตรวจประเมินตามใบงาน  สรุปผลการตรวจให้นักศึกษาทราบ 

9. นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. สื่อสิ่งพิมพ ์  

   1.1 ใบมอบงานและใบงาน 

1.3 แบบทดสอบ 

 
 

 

 

 

 

 



2. สื่อโสตทัศน์ 

           2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท   

           2.2  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี   

2.3  ส่ือแผ่นภาพ  เช่น  โปรแกรม Smartbiz Accounting 
 

การวัดและประเมินผล 

           1.คะแนนจากการอภิปรายเรื่อง  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท 

      2. คะแนนจากใบงาน  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท   

      3.  คะแนนจากใบงาน  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

                4..คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน 

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 

  1.ห้องสมุด 

  2. สถานประกอบการ 

 3.ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ในอินเตอร์เน็ต 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมหรือทบทวนเนื้อหาจากตำรา  เอกสารในห้องสมุด  จาก 

สถานประกอบการ  หรือจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ท่ีห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในเวลาว่าง  การบันทึกรายการในสมุด

บัญชีแยกประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือ-สกุล ...........................................................................หอ้ง........................เลขท่ี............... 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

 

คำช้ีแจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. ทรัพยากรท่ีอยู่ในการควบคุมของกิจการ อาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ และสามารถวัดมูลค่าเป็น
เงินได้คือข้อใด  

ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

     2.  ภาระผูกพันท่ีกิจการมีต่อบุคคลภายนอกอาจเกิดจากการซื้อ สินค้า หรือการกู้ยืมจะต้องชําระคืนด้วย    
         สินทรัพย์ หรือบริการคือข้อใด 

 ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

3. จํานวนเงินสด ลูกหนี้ หรือผลตอบแทนท่ีกิจการได้รับมา จากการประกอบธุรกิจเป็นรายได้ก่อนหกั   
    ค่าใช้จ่ายใด ๆ  คือข้อใด 

ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

    4.  จํานวนเงินหรือสินทรัพย์ท่ีจ่ายไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้ จากการดําเนินงานคือข้อใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 



5. เงินท่ีลูกค้าค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการท่ี กิจการได้ขายหรือให้บริการตามปกติ  
ก. เจ้าหนี้การค้า 
ข. ลูกหนี้การค้า 
ค. เงินเบิกเกินบัญชี 
ง. ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

       6. ค่าใช้จ่ายท่ีกิจการจ่ายไปก่อนสําหรับสินทรัพย์หรือ บริการท่ีจะได้รับประโยชน์ในอนาคต  
ก.  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
ข.  รายได้รับล่วงหน้า 
ค.  รายได้ค้างรับ 
ง.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

      7.  สัญญาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปราศจากเงื่อนไขท่ีกิจการ ได้รับรองไว้ต่อบุคคลอื่น ว่าจะชําระเงิน 
          จํานวนหนึ่งให้แก่บุคคลนั้นภายในเวลาท่ีกําหนด 

ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ต๋ัวเงินรับ 
ง. ต๋ัวเงินจ่าย 

8.  ข้อใดไม่ใช่รายได้โดยตรง 
ก. ขายสินค้า 
ข. รายได้จากการขาย 
ค. รายได้จากการบริการ 
ง. ดอกเบ้ียรับ 

9. Long-term Investments มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. จัดสรรแล้ว 
ข. สำรองตามกฏหมาย 
ค. เงินลงทุนระยะยาว 
ง. กำไรสะสม 

10. สัญญาท่ีจัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจาก เงื่อนไขท่ีบุคคลอื่นรับจะชําระเงินจํานวนหนึ่ง
ให้แก่กิจการภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ คือข้อใด 

ก. สิทธิบัตร 
ข. ลิขสิทธิ์ 
ค. ค่าความนิยม 
ง. ต๋ัวเงินรับ 

 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 
ก ข ค ง ข 

ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 
ก ง ค ง ง 
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ชื่อหน่วย  การบันทึกรายการรายวัน     จำนวน  4  ช่ัวโมง 
เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี                จำนวน  1  ช่ัวโมง 
การจัดหมวดบัญช ีรายการบัญชีจัดแบ่งตามลักษณะได้เป็น 5 หมวด ดังนี้  
1. สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ในการควบคุมของกิจการ อาจจะมีตัวตน หรือไม่มี
ตัวตนก็ได้ และสามารถวัดมูลค่าเป็นเงินได้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้  
1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง ทรัพย์สินท่ีอาจขายหรือแปลงสภาพเป็นเงินสด หรือให้ใช้ หมด
ภายใน 12 เดือนนับจากวันส้ินงวดบัญชี จะเรียงลําดับตามสภาพคล่อง โดยท่ีรายการใดท่ีมีสภาพ 
ใกล้เคียงกับเงินสด หรือสามารถเปล่ียนสภาพเป็นเงินสดได้เร็วจะแสดงได้เป็นลําดับก่อน ตัวอย่าง
สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ 
 เงินสด (Cash on hand) เป็นเงินสดในมือท่ีกิจการมีอยู่ เช่นธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งเงิน
สดย่อย ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์  
เงินฝากธนาคาร (Cash at banks) เป็นเงินสดท่ีกิจการนําไปฝากไว้ที่ธนาคาร ได้แก่เงินฝาก ธนาคาร
กระแสรายวันและออมทรัพย์ ท้ังนี้ไมร่วมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา  
ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) คือ เงินท่ีลูกค้าค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการท่ี กิจการได้
ขายหรือให้บริการตามปกติ  
ต๋ัวเงินรับ (Note Receivable) เป็นสัญญาท่ีจัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจาก เงื่อนไขท่ี
บุคคลอื่นรับจะชําระเงินจํานวนหนึง่ให้แก่กิจการภายในเวลาท่ีกําหนดไว้  
สินค้าคงเหลือ (Inventory) ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ หรือ ช้ินส่วนท่ี
ใช้ในการผลิตเพื่อขายสินค้าตามปกติ  
วัสดุส้ินเปลือง (Supplies) เป็นวัสดุท่ีใช้ในสํานักงาน ซึ่งใช้แล้วหมดไปในระยะเวลาส้ัน จะ ถือเป็น
สินทรัพย์จนกว่าจะถูกใช้ไปจะถือเป็นค่าใช้จ่าย  
รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue) รายได้อื่นๆ ของกิจการท่ีเกิดขึ้นแล้วแต่กิจการยังไม่ได้รับ ชําระ
เงิน ในวันส้ินงวด เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบ้ียค้างรับ เป็นต้น  
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) ค่าใช้จ่ายท่ีกิจการจ่ายไปก่อนสําหรับสินทรัพย์หรือ บริการท่ี
จะได้รับประโยชน์ในอนาคต เช่น ค่าเบ้ียประกันจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น  
1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ท่ีมีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ อื่นท่ีกิจการ
มีการถือสินทรัพย์ ไว้เกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน) นับจากวัน ส้ินรอบ ระยะเวลาบัญชี 
ตัวอย่างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่  
เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investments) กิจการลงทุนซื้อหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์ประเภท หนี้
หรือพันธบัตรของกิจการอื่น โดยมีระยะเวลาลงทุนเกินกว่า 1 ปี เช่น เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินให้ 
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กู้ยืมระยะยาว (Long Term Loans) กิจการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน โดยมีข้อตกลงท่ีจะเรียก ชําระคืนเกินกว่า 
1 ปี ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์(Property Plant and Equipment) เป็นสินทรัพย์ท่ีกิจการมีไว้เพื่อ ใช้
ประโยชน์ในการดําเนินงาน การผลิต การจําหน่าย กิจการได้มาจากการซื้อ หรือสร้างขึ้นเองก็ได้ 
สินทรัพย์ประเภทนี้จะแสดงด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ยกเว้นท่ีดิน จะแสดงด้วยราคา 
ทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ โดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) เป็นสินทรัพย์ท่ี
ไม่มีรูปร่างหรือตัวตน กิจการมีอยู่ และวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ โดยมีหลักฐานแสดงไว้อย่างชัดเจน เช่น 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย การค้า 
2. หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันท่ีกิจการมีต่อบุคคลภายนอกอาจเกิดจากการซื้อ สินค้า 
หรือการกู้ยืมจะต้องชําระคืนด้วยสินทรัพย์ หรือบริการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 2.1 หนี้สิน
หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินท่ีมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ปี ด้วยสินทรัพย์ หมุนเวียน หรือก่อ
หนี้สินหมุนเวียนอื่นขึ้นใหม่ ตัวอย่างหนี้สินหมุนเวยีน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) เงนิ
ท่ีกิจการค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการท่ีซื้อมาเพื่อ ขายหรือ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ
ตามปกติ  
ต๋ัวเงินจ่าย (Note Payable) คือสัญญาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปราศจากเงื่อนไขท่ีกิจการ ได้
รับรองไว้ต่อบุคคลอื่น ว่าจะชําระเงินจํานวนหนึง่ให้แก่บุคคลนั้นภายในเวลาท่ีกําหนด อาจเป็นต๋ัว แลก
เงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue) เป็นหนี้สินท่ีเกิดจากการท่ีกิจการรับ
เงินไว้ล่วงหน้า สําหรับค่าสินค้าหรือค่าบริการ เกิดเป็นภาระผูกพันท่ีจะต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) คือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีนี้ แต่กิจการยัง มิได้
จ่ายเงิน เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย ดอกเบ้ียค้างจ่าย เป็นต้น 2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินท่ีมี
ระยะเวลาการชําระเงินเกินกว่า 1 ปี หรือรอบ ระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ ตัวอย่างหนี้สินไม่
หมุนเวียน ได้แก่ เงินกู้ระยะยาว (Long-term Debt) เกิดจาการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
โดยม ีสัญญาการชําระเงินนานกว่า 1 ปี หุ้นกู้(Bonds Payable) กิจการจะแบ่งจํานวนเงินท่ีต้องการ
กู้ยืมออกเป็นหุ้นโดยแต่ละหุ้นจะมี ราคาเท่ากัน กิจการจะเป็นผู้กําหนดขึ้นเอง ผู้ถือหุ้นกู้จะมีฐานะเป็น
เจ้าหนี้ของกิจการ และกิจการ จะต้องจ่ายดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกันไว้  
3. ส่วนทุน (Owner’s Equity) แตกต่างกันไปตามรูปแบบของหน่วยธุรกิจ ดังนี้ 3.1 กิจการเจ้าของคน
เดียว เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นท่ีเจ้าของกิจการนํามาลงทุนบวกกับผล กําไรท่ีเกิดขึ้น และหักด้วยการ
ถอนทุน และผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ  
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3.2 ห้างหุ้นส่วน เรียกว่า ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน จะแสดงตามส่วนทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละ คน 
ประกอบด้วย เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนํามาลงทุนบวกผลกําไรสะสมท่ียัง ไม่ได้
แบ่ง ซึ่งเกิดจาการประกอบธุรกิจ แต่ถ้ากรณีเกิดผลขาดทุนสะสมท่ียังไม่ได้แบ่งจะนํามาหักออก 3.3 
บริษัทจ ากัด เรียกว่า“ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ ทุนหุ้นบุริมสิทธิ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
กําไร(ขาดทุน) สะสมส่วนท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร 
4. รายได้ (Revenues) หมายถึง จํานวนเงินสด ลูกหนี้ หรือผลตอบแทนท่ีกิจการได้รับมา จากการ
ประกอบธุรกิจเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
4.1 รายได้โดยตรง หมายถึง รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการค้า มีดังนี้ การขายสินค้า รายได้
หลัก คือ รายได้จากการขาย การให้บริการ รายได้หลัก คือ รายได้จากการบริการ  
4.2 รายได้อื่น หมายถึง รายได้ท่ีมิได้เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการค้าโดยปกติ เช่น ดอกเบี้ยรับ เงิน
ปันผลรับ กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น  
5. ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง จํานวนเงินหรือสินทรัพย์ท่ีจ่ายไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้ จากการ
ดําเนินงาน ได้แก่ ต้นทุนของสินค้าและบริการ ส่วนท่ีหักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาการ 
ดําเนินงานปกติของกิจการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน ตามปกติของ
กิจการ แบ่งเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการขาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมการขายสินค้าหรือ บริการ 
เช่น ค่าโฆษณา ค่าขนส่งสินค้าออก เงินเดือนพนักงานขาย ฯลฯ  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ัวไปท่ีเกิดจากการบริหารของกิจการ เช่น ค่า เช่าอาคาร
สํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานฝ่ายบริหาร ฯลฯ  
5.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น 
ดอกเบ้ียจ่าย ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ช่ือ-สกุล ...........................................................................หอ้ง........................เลขท่ี............... 
แบบทดหลังหลังเรียน 

เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
 
คำช้ีแจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1.ทรัพยากรท่ีอยู่ในการควบคุมของกิจการ อาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ และสามารถวัดมูลค่าเป็น
เงินได้คือข้อใด  

ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ทุน 
ง. ค่าใช้จ่าย 

     2.  ภาระผูกพันท่ีกิจการมีต่อบุคคลภายนอกอาจเกิดจากการซื้อ สินค้า หรือการกู้ยืมจะต้องชําระคืนด้วย    
         สินทรัพย์ หรือบริการคือข้อใด 

 ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

3. จํานวนเงินสด ลูกหนี้ หรือผลตอบแทนท่ีกิจการได้รับมา จากการประกอบธุรกิจเป็นรายได้ก่อนหกั   
    ค่าใช้จ่ายใด ๆ  คือข้อใด 

ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

    4.  จํานวนเงินหรือสินทรัพย์ท่ีจ่ายไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้ จากการดําเนินงานคือข้อใด 
ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. รายได้ 
ง. ค่าใช้จ่าย 

5.เงินท่ีลูกค้าค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการท่ี กิจการได้ขายหรือให้บริการตามปกติ  
ก. เจ้าหนี้การค้า 
ข. ลูกหนี้การค้า 
ค. เงินเบิกเกินบัญชี 
ง. ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

 
 
 
 



       6. ค่าใช้จ่ายท่ีกิจการจ่ายไปก่อนสําหรับสินทรัพย์หรือ บริการท่ีจะได้รับประโยชน์ในอนาคต  
ก.  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
ข.  รายได้รับล่วงหน้า 
ค.  รายได้ค้างรับ 
ง.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

      7.  สัญญาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปราศจากเงื่อนไขท่ีกิจการ ได้รับรองไว้ต่อบุคคลอื่น ว่าจะชําระเงิน 
          จํานวนหนึ่งให้แก่บุคคลนั้นภายในเวลาท่ีกําหนด 

ก. สินทรัพย์ 
ข. หนี้สิน 
ค. ต๋ัวเงินรับ 
ง. ต๋ัวเงินจ่าย 

9.  ข้อใดไม่ใช่รายได้โดยตรง 
ก. ขายสินค้า 
ข. รายได้จากการขาย 
ค. รายได้จากการบริการ 
ง. ดอกเบ้ียรับ 

9. Long-term Investments มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. จัดสรรแล้ว 
ข. สำรองตามกฏหมาย 
ค. เงินลงทุนระยะยาว 
ง. กำไรสะสม 

10. สัญญาท่ีจัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจาก เงื่อนไขท่ีบุคคลอื่นรับจะชําระเงินจํานวนหนึ่ง
ให้แก่กิจการภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ คือข้อใด 

ก. สิทธิบัตร 
ข. ลิขสิทธิ์ 
ค. ค่าความนิยม 
ง. ต๋ัวเงินรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 
ก ข ค ง ข 

ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 
ก ง ค ง ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบงานท่ี 1 หน่วยที่  7 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  15 

ชื่อหน่วย  การบันทึกรายการรายวัน     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  หมวดบัญชีกับชื่อบัญชี                                     จำนวน  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เพื่อให้นักศึกษาบอกหมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชีได้ 

สื่อการเรียนการสอน 

5. สื่อสิ่งพิมพ ์  

5.1 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

5.2 ใบมอบงานและใบงาน 

5.3 แบบประเมินผล 

6.  สื่อโสตทัศน์ 
  2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ให้นักศึกษาบอกชื่อบัญชีและหมวดหมู่ของบัญชีมาหมวดละ  20  บัญชีให้ถูกต้อง 
สินทรัพย ์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ใบงานท่ี 1 หน่วยที่  7 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  15 

ชื่อหน่วย  การบันทึกรายการรายวัน     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  หมวดบัญชีกับชื่อบัญชี                                     จำนวน  1  ช่ัวโมง 

 
สินทรัพย ์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใบงานท่ี  2 หน่วยที่  7 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  15 

ชื่อหน่วย  การบันทึกรายการรายวัน     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การจับคู่หมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชี                                     จำนวน  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เพื่อให้นักศึกษาบอกหมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชีได้ 

สื่อการเรียนการสอน 

5. สื่อสิ่งพิมพ ์  

5.1 เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 

5.2 ใบมอบงานและใบงาน 

5.3 แบบประเมินผล 

6.  สื่อโสตทัศน์ 
  2.1  ส่ือ  Power  Point  ประกอบการสอนเรื่อง   การจำแนกหมวดหมู่และช่ือบัญชี 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ให้นักศึกษาจำแหนกหมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชีให้ถูกต้อง 
ชื่อบัญชี หมวดบัญชี 

ตัวอย่าง   เงินสด ตัวอย่าง  สินทรัพย์ 
ต๋ัวเงินรับ  
รับคืนสินค้า  
หุ้นกู้  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  
ถอนใช้ส่วนตัว  
ดอกเบ้ียรับ  
ดอกเบ้ียจ่าย  
ค่าแรงงาน  
วัตถุดิบ  
งานระหว่างทำ  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ใบงานท่ี  2 หน่วยที่  7 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   
รหัสวิชา  30201-2102 

สอนคร้ังที่  15 

ชื่อหน่วย  การบันทึกรายการรายวัน     จำนวน  4  ช่ัวโมง 

ชื่อเร่ือง  การจับคู่หมวดหมู่บัญชีและช่ือบัญชี                                     จำนวน  1  ช่ัวโมง 

ชื่อบัญชี หมวดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต  
สำรองตามกฎหมาย  
ขายสินค้า  
ส่วนลดรับ  
ต๋ัวเงินจ่าย  
อาคาร  
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  
ค่าเส่ือมราคา  
ค่าเบ้ียประกันจ่ายล่วงหน้า  
รายได้ค้างรับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


