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ค าน า 
 

    เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใช้ในการการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา
10216405  การบัญชีกิจการพิเศษ  ส าหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี
โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชน
สถานพยาบาล  มูลนิธิสมาคม  สโมสร  เกษตรกร  ผู้ประกอบอาชีพอิสระและน าเสนองบการเงิน   ทั้งนี้ผู้เขียนได้
ทดลองใช้ปฏิบัติสอนสาขาวิชาการบัญชีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561และได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
ตลอดมา 
    ผู้เขียนได้รวบรวมจัดท าเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชา ประกอบด้วย ลักษณะวิชา การแบ่งบทเรียน หัวข้อ 
จุดประสงค์การสอนและการประเมินผลรายวิชา  พร้อมทั้งได้จัดท าก าหนดการสอนใบเตรียมการสอนรายสัปดาห์
ตลอดทั้ง 18 สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์การสอน เนื้อหาสาระที่สอน วิธีการสอน เอกสารและสื่อ
ประกอบการสอนเป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้เขียนคาดหวังว่า เอกสารประกอบการสอน ฉบับนี้จะเป็นเอกสารคู่มือของ
อาจารย์ใช้ประกอบการสอนที่ได้มีการเตรียมและวางแผนการสอนไว้อย่างรอบคอบ ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการ
สอนรายวิชานี้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
                                                       สุนิสา  นนจันทร์ 
                                                          กันยายน 2561
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สารบัญ 
 

   เร่ือง                                                                                          หน้า 
1. ค าน า  
2. สารบัญ 
 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4. ลักษณะรายวิชา 
 5. บทเรียนและหัวข้อ 
 6. จุดประสงค์การสอน 
 7. การประเมินผลรายวิชา 
 8. ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
 9. ก าหนดการสอน 
10. บรรณานุกรม  
11. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 1                                                                          
12. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 2                                                                          
13. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 3 
14. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 4 
15. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 5 
16. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 6 
17. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 7 
18. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 8    
19. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 10  (เว้นสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 9) 
20. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 11 
21. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 12 
22. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 13 
23. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 14 
24. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 15 
25. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 16 
26. ใบเตรียมการสอนสัปดาห์ที่ 17 (เว้นสอบปลายภาคสัปดาห์ที่  18) 
     ภาคผนวก (เป็นพวกสื่อการสอน เช่น Power Point  แนวข้อสอบพร้อมเฉลย กรณีเป็นเอกสารประกอบการ
สอน) 
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หมายเหตุ 
    1. เรื่อง 1-6 ให้เริ่มแต่ละเรื่องที่หน้าด้านขวามือ 
    2. อาจเพิ่มเติมโดยมี  สารบัญภาพ  สารบัญตาราง ในกรณีที่มีจ านวนมาก   
 

วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 

หลักสูตรระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    สาขาวิชาการบัญชี 
  1.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  สุข
ศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
  2.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
หลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
  3.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการบัญชี  
  4.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะ ครบ
วงจรเชิงธุรกิจโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  5.  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้ และ
ทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 
  6.  เพ่ือให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพการบัญชี  
  7.  เพ่ือให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์  ประหยัด อดทน มี
วินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ พัฒนาตนเองและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน    
  8.  เพ่ือผลิตนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
  1.  มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
                 2.  มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3.  รู้จักพ่ึงตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
มีความสนใจใฝ่รู้  
  4.  มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
                   5.  มีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้งานได้ดี 
  6.  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และมีทักษะภาษาอังกฤษและ หรือภาษาใน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา             10216405  การบัญชีกิจการพิเศษ 
 
2.  สภาพรายวิชา               วิชาชีพเลือก  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาที่ 2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  2 
4.  รายวิชาพื้นฐาน                   - 
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2  ชั่วโมง    ปฏิบตัิ  2  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  4  ชั่วโมง   

       ตลอด 16  สัปดาห์    
                                      
6. จ านวนหน่วยกิต              3  หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา       1.  มีความเข้าใจในหลักการ  กระบวนการปฎิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษประเภท 

    สถานศึกษาเอกชน  สถานพยาบาล  มูลนิธิ  สมาคม  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  และ 
    เกษตรกร 

        2.  มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษ  ลักษณะต่าง ๆ และสามารถ 
    ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

        3.  มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และมี 
    เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 

8. ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชน
สถานพยาบาล  มูลนิธิสมาคม  สโมสร  เกษตรกร  ผู้ประกอบอาชีพอิสระและ
น าเสนองบการเงิน 
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ 
 

 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 หน่วยที่  1  การบัญชีสถานศึกษาเอกชน 
1. ความเป็นมาของสถานศึกษาเอกชน 

     2.  สมุดบัญชีที่ใช้และการบันทึกบัญชี 
     3.  การจัดท ารายงานของสถานศึกษาเอกชน 

6 6 

      4.  การท ารายงานเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือประจ าวัน 
     5.  การเลิกกิจการและการช าระบัญชี 
 

  

2 หน่วยที่  2  การบัญชีสถานพยาบาล 
1. ความเป็นมาของสถานพยาบาล 
2. งบการเงินของสถานศึกษาพยาบาล 

 

6 6 

3 หน่วยที่  3  การบัญชีมูลนิธิและสมาคม 
     1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมูลนิธิ 
     2.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาคม 
     3.  อัตราภาษีและการค านวณภาษี 
     4.  งบการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม 

4 4 

4 หน่วยที่  4  การบัญชีสโมสร 
     1.  ความเป็นมาของสโมสร 
     2.  สมุดบัญชีที่ใช้และการบันทึกบัญชี 
     3.  งบประมาณรายรับ – รายจ่าย 
     4.  งบการเงินของสโมสร 

4 
 

4 

5 หน่วยที่  5  การบัญชีเกษตรกร 
     1.  ความเป็นมาของเกษตรกร 
     2.  การวางแผนประกอบอาชีพ 
     3.  การค านวณก าไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพ 
       4.  การบันทึกรายการปรับปรุงและปิดบัญชี 
       5.  งบการเงินของเกษตรกร 

6 6 
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6 หน่วยที่  6  การบัญชีเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
     1.  ความเป็นมาของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
     2.  สมุดบัญชีที่ใช้และการบันทึกบัญชี 
       3.  งบการเงินของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
     4.  รายงานเงินสดรับ – จ่าย 

6 6 

 
จุดประสงค์การสอน 

 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีสถานศึกษาเอกชน 
1.1  บอกความเป็นมาของสถานศึกษาเอกชน 

     1.2  บอกสมุดบัญชีที่ใช้และการบันทึกบัญชี 
     1.3  สามารถจัดท ารายงานของสถานศึกษาเอกชน 
     1.4  สามารถจัดท ารายงานเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือประจ าวัน 
     1.5  อธิบายการเลิกกิจการและการช าระบัญชี 

6 6 

2 2  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีสถานพยาบาล 
2.1  บอกความเป็นมาของสถานพยาบาล 
2.2  สามารถจัดท างบการเงินของสถานศึกษาพยาบาล 

 

6 6 

3 3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีมูลนิธิและสมาคม 
     3.1  มีอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมูลนิธิ 
     3.2  อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาคม 
     3.3  บอกอัตราภาษีและการค านวณภาษี 
     3.4  สามารถจัดท างบการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม 

4 4 

4 4  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีสโมสร 
     4.1  อธิบายความเป็นมาของสโมสร 
     4.2  บอกสมุดบัญชีที่ใช้และการบันทึกบัญชี 
     4.3  สามารถจัดท างบประมาณรายรับ – รายจ่าย 
     4.4  สามารถจัดท างบการเงินของสโมสร 

4 4 
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5 5  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีเกษตรกร 
     5.1  อธิบายความเป็นมาของเกษตรกร 
     5.2  อธิบายการวางแผนประกอบอาชีพ 
     5.3  สามารถค านวณก าไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพ 
       5.4  สามารถบันทึกรายการปรับปรุงและปิดบัญชี 
       5.5  สามารถจัดท างบการเงินของเกษตรกร 

6 6 

6 6  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
     6.1  อธิบายความเป็นมาของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
     6.2  บอกสมุดบัญชีที่ใช้และการบันทึกบัญชี 
       6.3  สามรถจัดท างบการเงินของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
     6.4  สามารถจัดท ารายงานเงินสดรับ – จ่าย 

6 6 
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การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ ารายวิชา รหัสวิชา 10216405 รายวิชา การบัญชีกิจการพิเศษ 
 

หน่วยที่ เรื่อง ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย ด้านจิตพิสัย 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

การบัญชี
สถานศึกษาเอกชน  

1.1ความเป็นมาของ 
สถานศึกษาเอกชน 
1.2สมุดบัญชีที่ใช้และการ
บันทึกบัญชี 
1.3การจัดท ารายงานของ
สถานศึกษาเอกชน 

1.4การท ารายงานเงินสดและ
เงินฝากธนาคารคงเหลือ
ประจ าวัน 
1.5การเลิกกิจการและการช าระ
บัญชี 
 

1.1บอกความเป็นมาของ
สถานศึกษาเอกชน 
1.2บอกสมุดบัญชีที่ใช้และการ
บันทึกบัญชี 
1.3สามารถจัดท ารายงานของ
สถานศึกษาเอกชน 
1.4สามารถจัดท ารายงานเงินสด
และเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ประจ าวัน 
1.5อธิบายการเลิกกิจการและการ
ช าระบัญชี 

ในด้านความมีมนุษย
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

2. การบัญชี
สถานพยาบาล 

2.1ความเป็นมาของสถาน 
พยาบาล 
2.2งบการเงินของสถานศึกษา
พยาบาล 
 

2.1บอกความเป็นมาของสถาน 
พยาบาล 
2.2สามารถจัดท างบการเงินของ
สถานศึกษาพยาบาล 
 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

3. การบัญชีมูลนิธิและ
สมาคม 

3.1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
มูลนิธิ 
3.2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สมาคม 
3.3อัตราภาษีและการค านวณ
ภาษี 
3.4งบการเงินของมูลนิธิหรือ
สมาคม 

3.1มีอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 
กับมูลนิธิ 
3.2อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 
กับสมาคม 
3.3บอกอัตราภาษีและการ
ค านวณภาษี 
3.4สามารถจัดท างบการเงินของ
มูลนิธิหรือสมาคม 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
ความรู้รักสามัคคี  

4 การบัญชีสโมสร 4.1ความเป็นมาของสโมสร 
4.2สมุดบัญชีที่ใช้และการ
บันทึกบัญชี 

4.1อธิบายความเป็นมาของ
สโมสร 
4.2บอกสมุดบัญชีที่ใช้และการ

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
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4.3งบประมาณรายรับ – 
รายจ่าย 
4.4งบการเงินของสโมสร  

บันทึกบัญชี 
4.3สามารถจัดท างบประมาณ
รายรับ – รายจ่าย 
4.4สามารถจัดท างบการเงินของ
สโมสร 
 

 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี 

5. การบัญชีเกษตรกร 5.1ความเป็นมาของเกษตรกร 
5.2การวางแผนประกอบอาชีพ 
5.3การค านวณก าไรขาดทุนจาก
การประกอบอาชีพ 
5.4การบันทึกรายการปรับปรุง
และปิดบัญชี 
5.5งบการเงินของเกษตรกร 

5.1อธิบายความเป็นมาของ
เกษตรกร 
5.2อธิบายการวางแผนประกอบ
อาชีพ 
5.3สามารถค านวณก าไรขาดทุน
จากการประกอบอาชีพ 
5.4สามารถบันทึกรายการ
ปรับปรุงและปิดบัญชี 
5.5สามารถจัดท างบการเงินของ
เกษตรกร 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

6. การบัญชีเกี่ยวกับผู้
ประกอบอาชีพอิสระ 

6.1ความเป็นมาของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 
6.2สมุดบัญชีที่ใช้และการ
บันทึกบัญชี 
6.3งบการเงินของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 
6.4รายงานเงินสดรับ – จ่าย 

6.1อธิบายความเป็นมาของผู้
ประกอบอาชีพอิสระ 
6.2บอกสมุดบัญชีที่ใช้และการ
บันทึกบัญชี 

6.3สามรถจัดท างบการเงินของผู้
ประกอบอาชีพอิสระ 
6.4สามารถจัดท ารายงานเงินสด
รับ – จ่าย 

ในด้านความมีมนุษย์
สัมพันธ์  ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู้  
 ความรู้รักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 
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การประเมินผลรายวิชา 
 
รายวิชานี้แบ่งเป็น 6 หน่วย   แยกได้     6  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี้ 
1. วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเป็น 3  ส่วนโดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนน
เต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 10 คะแนน หรือร้อยละ 10   

  1.3 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน 70 คะแนน  หรือร้อยละ  70                 
โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 
2.  เกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 
  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
   3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่าระดับคะแนน F 
  3.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป          ได้ระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75-79 ได้ระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 70-74 ได้ระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 65-69 ได้ระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-65 ได้ระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 55-59 ได้ระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 50-54 ได้ระดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  50 ได้ระดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
 

เลขที่
หน่วย
การ
เรียน 

  คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 
 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะแนน 
ราย

หน่วย 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทักษะ
พิสัย 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สูง
กว่

า 

1 การบัญชีสถานศึกษาเอกชน 10 2 1.5 1.5  5 
2 การบัญชีสถานพยาบาล 10 1.5 2 2  5 

3 การบัญชีมูลนิธิและสมาคม 10 1.5 1.5 1.5  5 

4 การบัญชีสโมสร 10 1.5 2 1.5  5 

5 การบัญชีเกษตรกร 10 1.5 2 1.5  5 
6 การบัญชีเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 10 2 1 2  5 

ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 60 10 10 10  30 

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุกหน่วย) 20 

 ค คะแนนจิตพิสัย 20 

 รวมทั้งสิ้น 100 

 
หมายเหตุ   
1. การก าหนดคะแนนในรายบท ให้ใช้เวลาที่ใช้ในการสอนมาเป็นตัวแบ่งโดยเทียบเป็น สัดส่วนในการ  
   ก าหนดก็ได้ 
2. การก าหนดคะแนนย่อย ๆ ในแต่ละระดับของพุทธพิสัย (ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  
และสูงกว่า)  ให้ใช้วิธีรวมจ านวนข้อของจุดประสงค์การสอนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน  แล้วเทียบเป็นสัดส่วน 
ในการก าหนดคะแนนก็ได้  เช่น หน่วยที่หนึ่ง 10 คะแนน  เมื่อนับจุดประสงค์ มีระดับความรู้ความจ า 3 ข้อ  
ความเข้าใจ 9 ข้อ การน าไปใช้ 18 ข้อ เมื่อเทียบสัดส่วนจะได้ความรู้ความจ า 1 คะแนน  ความเข้าใจ 
3 คะแนน   และการน าไปใช้ 6  คะแนน(ถ้าเป็นทศนิยมให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม)   
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ วัน / เดือน คาบที่ รายการสอน หมายเหต ุ
1 - 1-4 หน่วยที่  1  การบัญชีสถานศึกษาเอกชน 

1. ความเป็นมาของสถานศึกษาเอกชน 
 

2 - 5-8 หน่วยที่  1  การบัญชีสถานศึกษาเอกชน 
     2.  สมุดบัญชีที่ใช้และการบันทึกบัญชี 
     3.  การจัดท ารายงานของสถานศึกษาเอกชน 

 

3  - 9-12 หน่วยที่  1  การบัญชีสถานศึกษาเอกชน 
     4.  การท ารายงานเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือประจ าวัน 
     5.  การเลิกกิจการและการช าระบัญชี 

 

4 - 13-16 หน่วยที่  2  การบัญชีสถานพยาบาล 
1. ความเป็นมาของสถานพยาบาล 
2. งบการเงินของสถานศึกษาพยาบาล 

 

5 - 17-20 หน่วยที่  2  การบัญชีสถานพยาบาล 
     2.  งบการเงินของสถานศึกษาพยาบาล 

 

6 - 21-24 หน่วยที่  2  การบัญชีสถานพยาบาล 
     2.  งบการเงินของสถานศึกษาพยาบาล  (ต่อ) 

 

7 - 25-28 หน่วยที่  3  การบัญชีมูลนิธิและสมาคม 
     1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมูลนิธิ 
     2.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาคม 
     3.  อัตราภาษีและการค านวณภาษี 

 

8 - 29-32  หน่วยที่  3  การบัญชีมูลนิธิและสมาคม 
     4.  งบการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม                            

 

9 สอบกลางภาค 

10 - 37-40 หน่วยที่  4  การบัญชีสโมสร 
     1.  ความเป็นมาของสโมสร 
     2.  สมุดบัญชีที่ใช้และการบันทึกบัญชี 

 

11 - 41-44 หน่วยที่  4  การบัญชีสโมสร 
     3.  งบประมาณรายรับ – รายจ่าย 
     4.  งบการเงินของสโมสร 

 

12 - 45-48 หน่วยที่  5  การบัญชีเกษตรกร  
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     1.  ความเป็นมาของเกษตรกร 
     2.  การวางแผนประกอบอาชีพ 
     3.  การค านวณก าไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพ 

13 - 49-52 หน่วยที่  5  การบัญชีเกษตรกร 
     4.  การบันทึกรายการปรับปรุงและปิดบัญชี 
 

 

14 - 53-56 หน่วยที่  5  การบัญชีเกษตรกร 
       5.  งบการเงินของเกษตรกร 

 

15 - 57-60 หน่วยที่  6  การบัญชีเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
     1.  ความเป็นมาของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
     2.  สมุดบัญชีที่ใช้และการบันทึกบัญชี 

 

16 - 61-64 หน่วยที่  6  การบัญชีเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
       3.  งบการเงินของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

 

17 - 65-68 หน่วยที่  6  การบัญชีเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
     4.  รายงานเงินสดรับ – จ่าย 

 

18 สอบปลายภาค 
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