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แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ  และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พทุธศักราช  2545  (ปรบัปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ                      สาขางานการบญัชี 

 

งาน / รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนที่ 1 
........งานบัญชีกิจการเจาของคนเดียว  
ประเภทธุรกิจบริการ  
2201-1002 บัญชีเบื้องตน  1 1.1  จัดทําบัญชีกิจการเจาของคนเดียวประเภท 
          ธุรกิจบริการ 
2200-1001 ธุรกิจทั่วไป 1.2  ดําเนินงานธุรกิจประเภทเจาของคนเดยีว 
2201-1004 การขาย  1 1.3  จําแนกประเภทของกิจการ  ลูกคา  และคูแขงขัน 
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1  
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต  1  
   
ภาคเรียนที่  2 
…งานบัญชีกจิการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจ  
      ซ้ือขายสินคา  
2201-1003 บัญชีเบื้องตน  2 2.1  จัดทําบัญชีกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจ 
         ซ้ือขาย สินคา 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2.2  คํานวณตนทุนและกําหนดราคาขายสินคา 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2.3  จัดทําเอกสารธุรกิจ  ของกิจการเกี่ยวกบัการ 
         ซ้ือขายสินคา 
2201-1006 พิมพดีดไทย  2 2.4  พิมพเอกสารทางธุรกิจ และรายงานทางการเงิน 
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แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ  และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พทุธศักราช  2545  (ปรบัปรุง พ.ศ. 2546) 

   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ                      สาขางานการบญัชี 

 
งาน / รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนที่   3 
.... งานบัญชีหางหุนสวน  
  
2201-2102 การบัญชีหางหุนสวน 3.1  จัดทําบัญชี  กิจการหางหุนสวน 
2201-1022 การจัดตั้งสถานประกอบการและ  
 กฎหมายเกีย่วกับทรัพยสินทาง 3.2  ดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดตั้งหางหุนสวน 
 ปญญา  
2201-2101 การบัญชีตั๋วเงนิ 3.3  จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
2201-2111 ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 3.4  คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จาย 
   
ภาคเรียนที่   4 
….งานบัญชีบริษัท จํากัด  
  
2201-2103 การบัญชีบริษัท จํากัด 4.1   จัดทําบัญชีกิจการบริษทัจํากัด 
2201-2106 การบัญชีรวมคา และฝากขาย 4.2  จัดทําบัญชีกิจการรวมคาและฝากขาย 
2201-2108 การบัญชีเกี่ยวกับภาษ ี 4.3  จัดทําบัญชีและรายงานเกี่ยวกับภาษีมลูคาเพิ่ม 
   
ภาคเรียนที่   5 
...  งานบัญชีอุตสาหกรรม   
  
2201-2107 การบัญชีอุตสาหกรรม และ ระบบ 5.1  จัดทําบัญชีกิจการอุตสาหกรรม 
 ใบสําคัญ 5.2  ใชระบบใบสําคัญในการจัดทําบัญชี 
2201-2105 ระบบบัญชีเดีย่วและสินคา 5.3  บันทึกบญัชี และคํานวณราคา สินคา คงเหลือ 
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งาน / รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนที่     6 
… งานโครงการอาชีพนักบญัชี  
  
2201-2109 กระบวนการจดัทําบัญชี 6.1  จัดทําบัญชีไดเหมาะสมตามประเภทของธุรกิจ 
2201-2104 การบัญชีเชาซื้อและซื้อขายผอน 6.2  จัดทําบัญชีของกิจการเชาซื้อและซื้อขายผอน 
 ชําระ        ชําระ 
2201-2112 การบัญชีสําหรับกิจการพิเศษ 6.3  จัดทําบัญชีสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ 
  6.4  จัดทําบัญชี และออกรายงานทางการเงิน โดย 
2201-2110 การบัญชีกับคอมพิวเตอร        ใชโปรแกรมสําเร็จทางดานบัญชี 
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แบบการจัดแผนการเรียน 
 

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)   
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ            สาขางานการบัญชี 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1.  หมวดวิชาสามัญ   9  นก.    1.  หมวดวิชาสามัญ   9   นก.   
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 2 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2 2 2 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 2 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 2 2 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 2 2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 2 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2 2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต  2 2 2 
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนา   2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความ   
 บุคลิกภาพ 1 2  ปลอดภัยในชีวิต 1 1 
        
 2.  หมวดวิชาชีพ   10   นก.    2.  หมวดวิชาชีพ    8     นก.   
       2.1  วิชาพื้นฐาน  2   นก.         2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน 4 นก.   
2200-1001 ธุรกิจทั่วไป 2 2 2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 3 
    2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอม   
     เบื้องตน 2 3 
        
     2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 8นก.        2.2  วิชาชีพสาขาวิชา4 นก.   
2201-1002 บัญชีเบื้องตน  1 3 4 2001-1003 บัญชีเบื้องตน  2 3 4 
2201-1004 การขาย 1 3 3 2201-1006 พิมพดีดไทย 2 1 3 
2201-1005 พิมพดีดไทย 1 2 4     
     2.3 วิชาชีพสาขางาน - นก.        2.3  วิชาชีพสาขางาน -นก.   
        
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  - นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี  2  นก.   
    2201-1016 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2 2 
        
 4.  กิจกรรม       2         ชม.    4.  กิจกรรม     2           ชม.   
        
             รวม 19 25                     รวม 19 26 
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แบบการจัดแผนการเรียน 
 

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ            สาขางานการบัญชี 
ภาคเรียนที่  3 ภาคเรียนที่  4 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1.  หมวดวิชาสามัญ   3  นก.    1.  หมวดวิชาสามัญ   3   นก.   
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2 2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 2 
2000-1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 3 2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 3 
        
 2.  หมวดวิชาชีพ   11   นก.    2.  หมวดวิชาชีพ    14     นก.   
       2.1  วิชาพื้นฐาน  2   นก.         2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน  นก.   
2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 3     
        
     2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 1นก.        2.2  วิชาชีพสาขาวิชา3 นก.   
2201-1007 พิมพดีดอังกฤษ  1 1 3 2201-1001 การใชโปรแกรมประมวล   
     ผลคํา 2 3 
    2201-1008 พิมพดีดอังกฤษ 2 1 3 
     2.3 วิชาชีพสาขางาน 8 นก.       2.3 วิชาชีพสาขางาน11 นก.   
2201-2102 การบัญชีหางหุนสวน 3 4 2201-2103 การบัญชีบริษัทจํากัด 3 4 
2201-2101 การบัญชีต๋ัวเงิน 3 3 2201-2106 การบัญชีรวมคาและฝากขาย 3 4 
2201-2111 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 2 3 2201-2108 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี 3 3 
    2201-2306 การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 4 
        
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 4 นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี  - นก.   
2201-1019 มารยาทและการสมาคม 2 4     
2201-1022 การจัดตั้งสถานประกอบการ       
 และกฏหมายทรัพยสินทาง       
 ปญญา 2 2     
 4.  กิจกรรม       2         ชม.    4.  กิจกรรม     2           ชม.   
        
             รวม 18 29  รวม 17 28 
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แบบการจัดแผนการเรียน 
 

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ            สาขางานการบัญชี 
ภาคเรียนที่  5 ภาคเรียนที่  6 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1.  หมวดวิชาสามัญ   1  นก.    1.  หมวดวิชาสามัญ   1   นก.   
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ  1 1 2 2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 2 
        
 2.  หมวดวิชาชีพ   9   นก.    2.  หมวดวิชาชีพ    17    นก.   
       2.1  วิชาพื้นฐาน  -   นก.         2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน 2 นก.   
    2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและ   
     เพิ่มผลผลิต 2 3 
        
     2.2  วิชาชีพสาขาวิชา -นก.        2.2  วิชาชีพสาขาวิชา- นก.   
        
     2.3 วิชาชีพสาขางาน 9 นก.        2.3 วิชาชีพสาขางาน 9 นก.   
2201-2105 ระบบบัญชีเดียวและสินคา 3 3 2201-2109 กระบวนการจัดทําบัญชี 3 6 
2201-2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและ   2201-2110 การบัญชีกับคอมพิวเตอร 3 3 
 ระบบใบสําคัญ 3 3 2201-2104 การบัญชีเชาซื้อและซื้อขาย   
2201-2112 การบัญชีสําหรับกิจการพิเศษ 3 3  ผอนชําระ 3 3 
        
        
            2.4  โครงการ   
    2201-5001 โครงการ 4 4 
        
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  2 นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี  2  นก.   
2201-1017 กฎหมายพาณิชย 2 3 2201-2305 งานสารบรรณ 2 2 
 4.  กิจกรรม       2         ชม.    4.  กิจกรรม     2           ชม.   
             รวม 12 16                     รวม 18 25 
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แบบกําหนดหวัขอ (Theme)/งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน (Job Title)  โครงการธุรกิจหางหุนสวนสามัญ    ภาคเรยีนท่ี 3 

คําอธิบายลักษณะงาน (Job description) 
          จัดดําเนนิการจัดตั้งหางหุนสวนโดยเริ่มตั้งแตการทาํสัญญาการจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ  การบันทึก
รายการเปดบญัชีและรายการคา  จัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารและ
ปรับปรุงขอผิดพลาดของกิจการ  คํานวณภาษีหัก ณ  ที่จาย  และกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษี  สรุปผลการ
ดําเนินงานของกิจการหางหุนสวน 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  1  เขียนโครงการและแผนปฏิบตัิงานโครงการ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1.1 เขียนโครงการธุรกิจหาง
หุนสวนสามญั 

 
1.2 เขียนแผนปฏิบัติงาน

โครงการงานบัญชีหาง
หุนสวนสามญั 

 

1.1 โครงการธุรกิจหางหุนสวน
สามัญมีองคประกอบครบตาม
ขอกําหนด 

1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบ
ครบ  ดําเนินงานไดจริง 

 

-  เร่ืองการเขียนโครงการ                     
วิชาภาษาไทย 

-  เร่ืองการจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ     
วิชาการจดัตั้ง                                 
สถานประกอบการและกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.   กําหนดโครงสรางการบริหารงานหางหุนสวนสามัญ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
2.1 เขียนสัญญาการจัดตั้งหาง

หุนสวนสามญั 
2.2  เขียนแผนผังองคกร 
 
 
 
2.3  กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบแตละตําแหนง 

2.1 สัญญาการจัดตั้งหางหุนสวน
สามัญมีความถูกตอง 
2.2  แผนผังองคกรมีองคประกอบ  
       ครบตามขอกําหนดของการจด 
       ทะเบียนจดัตั้งหางหุนสวน 
       สามัญ 
2.3  รายละเอียดของหนาที่และ 
       ความรับผิดชอบมี 
       องคประกอบครบตาม 
      ขอกําหนด 

-  เร่ืองการจัดทําแผนผงัองคกร  
   วิชาการจดัตัง้สถานประกอบการฯ 
 
-  เร่ืองการกําหนดตําแหนงหนาที ่
   งาน วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน     
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แบบกําหนดหวัขอ (Theme)/งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน (Job Title) โครงการธุรกิจหางหุนสวนสามัญ    ภาคเรียนท่ี 3 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3.  บันทึกรายการทางบัญช ี
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
3.1 บันทึกรายการเปดบัญชี 

รายการคาระหวางงวด 
3.2 จัดทําเอกสารประกอบการ

ลงบัญชี 
3.3 คํานวณภาษหีกั ณ ที่จายและ

กรอกแบบแสดงการเสียภาษี
ตามแบบ ภงด.1ก 

-  บันทึกรายการเปดบัญชี และ
รายการคาระหวางงวดในสมุด
บัญชีขั้นตนไดถูกตองตาม
หลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป 

- จัดทําเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไดครบถวน 

-  คํานวณภาษหีัก ณ.ที่จาย และ
กรอกแบบแสดงรายการเสียภาษี
ตามแบบ ภงด.1 ก  ไดถูกตอง 

 

-  เร่ืองการบันทึกรายการเปด
บัญชีและจัดทาํเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี วิชาการ
บัญชีหางหุนสวน 

-  เร่ืองการบันทึกรายการคา
ระหวางงวดในสมุดบัญชี
ขั้นตนวิชาการบัญชีหาง
หุนสวน 

-  เร่ืองการคํานวณภาษีหัก ณ ที่
จายและการกรอกแบบแสดง
รายการเสียภาษีตามแบบ 
ภงด.1ก  วิชาภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  4.  ทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
4.1 จัดทํางบพิสูจนยอดเงนิฝาก

ธนาคาร 
4.2 บันทึกรายการปรับปรุง

ขอผิดพลาดของกิจการได 

- ทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
ไดถูกตองทุกรายการ 

- บันทึกรายการปรับปรุง
ขอผิดพลาดของกิจการไดถูกตอง
ตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป 

-  เร่ืองการจัดทํางบพิสูจน
ยอดเงินฝากธนาคารและการ
ปรับปรุงบัญชี  วิชาการบัญชี
ตั๋วเงิน 
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แบบกําหนดหวัขอ (Theme)/งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน (Job Title) โครงการธุรกิจหางหุนสวนสามัญ    ภาคเรียนท่ี 3 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  5.  สรุปผลการดําเนินงานของกจิการหางหุนสวน 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
5.1 ปรับปรุงและปดบัญชีหาง

หุนสวน 
 
5.2 จัดทํางบการเงนิของหาง

หุนสวน 

5.1 บันทึกรายการปรับปรุงและ
ปดบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป 

5.2 จัดทํางบการเงนิของหาง
หุนสวนไดถูกตองตาม
หลักการบัญชทีี่รับรอง
โดยทั่วไป 

-   เร่ืองการปรับปรุงและปด
บัญชี 
    หางหุนสวน                               
    วิชาการบัญชีหางหุนสวน 
-  เร่ืองการจัดทํางบการเงินของ 
   หางหุนสวน                                
   วิชาการบัญชีหางหุนสวน 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  6.  รายงานผลการดําเนินโครงการ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
6.1  เขียนรายงานผลการ 
       ดําเนินงานโครงการ และ 
       นําเสนอหนาชั้นเรียน 

6.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ 
       ถูกตองครบถวน 

-  เร่ืองการเขียนรายงานโครงการ 
   วิชาภาษาไทย 
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา   การบัญชีหางหุนสวน  การจัดตั้งสถานประกอบการฯ หนวยท่ี 
การจัดการธุรกิจเบื้องตน  ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ    สอนครั้งท่ี 
ชื่อหนวย    งานบูรณาการงานบัญชีหางหุนสวน    จํานวน  36  ชม. 
            
หัวขอเร่ือง 
 หนวยที่  1  งานบูรณาการงานบัญชีหางหุนสวน 
หัวขอเร่ืองที่จะสอนดังนี ้

รายการสอน ทฤษฎี (ชม.) ปฏิบตัิ (ชม.) 
1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ 1 3 
2. การกําหนดโครงสรางการบริหารงานหางหุนสวนสามญั 1 1 
3. การบันทึกรายการทางบัญชีหางหุนสวน 2 10 
4. การทํางบพิสูจนยอดเงนิฝากธนาคารและปรับปรุงขอผิดพลาด
ทางบัญชี 

2 4 

5. การสรุปผลการดําเนินงานของกิจการหางหุนสวน  1 7 
6. การเขียนรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 1 3 

รวม 8 28 
 
สาระสําคัญ 
 การดําเนินงานธุรกิจในปจจุบัน มีการดําเนินงานไดหลายรูปแบบ  หางหุนสวนจัดเปนธุรกิจรูปแบบ
หนึ่งที่นักเรียนสามารถดําเนินการได  โดยการรวมกลุมกันลงทุน  การจัดทําโครงการวิชาชีพธุรกิจหาง
หุนสวนสามัญ  ในลักษณะธุรกิจขายตรง  โดยเริ่มตั้งแตการเขียนโครงการ  การวางแผนปฏิบัติงาน  การทํา
สัญญาจัดตั้งหางหุนสวน  ปฏิบัติงานขายตรง  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวน  และสรุปผลการ        
ดําเนินงาน  เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ งานอาชีพ ทักษะกระบวนการตาง ๆ รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม   
 

จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหนักเรยีนไดบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพเฉพาะในงานบัญชี
หางหุนสวนมาประยุกตใชในงานอาชีพ 
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จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 หลังการเรียนรูหนวยนีแ้ลว  นักเรียนสามารถ 

1. เขียนโครงการ  แผนปฏิบัติงาน และนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. กําหนดโครงสรางการบริหารงานหางหุนสวนสามัญ 
3. บันทึกรายการทางบัญชีหางหุนสวน 
4. ทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร และปรับปรุงขอผิดพลาดทางบัญชี 
5. เขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานของกจิการหางหุนสวน 
6. เขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ 
1. เอกสารการจัดทําโครงการ 
2. เอกสารการจัดทําบัญชี 
3. แฟม 
4. วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน 

กิจกรรมการเรียน 
1.  กิจกรรมครู 

1.1  จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ส่ือการเรียนรวมทั้งสื่อโสตทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  ตัวอยาง
โครงการของจริง 

1.2  นําเขาสูบทเรียน  โดยคณะครูที่รวมสอนงานบูรณาการประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู             
ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน  หลักการแนวคิดโครงการและดําเนินโครงการ ประเมินผลงาน  
แนะนําและใหตัวอยางงานโครงการลักษณะตางๆ 

1.3  การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน หรือชุด
การเรียน ส่ือโสต แลวทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบ ใหทบทวนบทเรียนใหม 

1.4  สังเกต  บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศกึษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหคําแนะนํา เมื่อผูเรียน
ตองการ 

1.5 การประยกุตใช โดยใชใบมอบหมายงานแกผูเรียน  ดาํเนินงานตามสมรรถนะ ของหัวขอ
โครงการที่กําหนดไว ตามวงจรบัญชีของการบัญชีหางหุนสวน 

1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะดําเนินงานตามโครงการ  คอยชวยเหลือใหคาํแนะนํา
ระหวางที่ผูเรียนปฏิบัติงานตามโครงการเมื่อผูเรียนตองการ 

1.7 ตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมนิงานโครงการรวมกับ  
ผูเรียน  ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินแกไขขอบกพรอง 

1.8 สังเกต บันทึกพฤติกรรม นักเรียน ขณะผูเรียนทํางาน คอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา เมื่อ               
ผูเรียนตองการ 
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2.  กิจกรรมนักเรียน 
        2.1  จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
        2.2   นําเขาสูบทเรียน โดยรับฟงการชี้แจง วิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปน 

ผูสอน หลักการ แนวทางคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การประเมนิผลงาน ดูตัวอยาง งานโครงการ
ลักษณะตาง ๆ 

      2.3  จัดกลุม ศึกษาคนควา หาขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสืออางอิง และเรียนจากชุดการเรยีน 
และสื่อการเรยีนตาง ๆ แลวตัดสินใจ ทํางานตามโครงการที่สนใจ 

      2.4  การใหขอมูล โดยศกึษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน หรือชุดการเรยีน ส่ือ  
โสตทัศน  แลวทําแบบทดสอบ หากยังทําไดไมครบ ใหทําการทบทวนบทเรียนใหม หากมีปญหาขอขัดของ 
ใหขอคําแนะนําจากผูสอน และเพื่อนในกลุม 
         2.5   การประยุกตใช โดยศึกษา ใบมอบงาน  ดําเนนิงาน ตามสมรรถนะของหวัขอ โครงการที่
กําหนดไว โดยดําเนนิงาน ตามขั้นตอนของวงจรการบัญชีหางหุนสวน หากมีปญหาขดัของ ใหขอคาํแนะนํา
จากผูสอน และเพื่อนในกลุม 
     2.6   การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยทํารายงานผลการดําเนินงาน รวมกับผูสอนกาํหนดหัวขอที่
จะประเมนิงานโครงการ รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อประเมนิและแกไขขอบกพรอง หากมีปญหา 
ขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
 1.  ศึกษา คนควา  เอกสาร ตาํรา ชุดการเรียนเรื่อง 
                    1.1  ตําราเรื่อง การจดทะเบยีนจัดตั้งสถานประกอบการ 
       1.2  ตําราเรื่อง การบัญชีหางหุนสวน 
       1.3  ตําราเกี่ยวกับโลกอาชีพ 
       1.4  คูมือการจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ  
       1.5  คูมือมาตรฐานการบญัชี 
       1.6  ตําราเรื่อง การบัญชีตั๋วเงิน 
       1.7  ตําราเรื่อง การจัดการธุรกิจเบื้องตน 
 2.  จัดทําโครงการแผนปฏิบัติงาน 
 3.  จัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรวมทั้งรวมกับผูสอนตรวจประเมินผลงาน 
 4.  รายงานและนําเสนอโครงการรวมทั้งรวมกับเพื่อน ผูสอนประเมินโครงการ 
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การประเมินผล 
 1.  ตรวจแผนงาน โครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน 
 2.  ครูสังเกตและบันทึกพฤตกิรรม การปฏิบัติงาน 
 3.  ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจชิ้นงานสําเรจ็ 
 4.  ผูเรียนรวมกันพรอมกับผูสอนตรวจประเมินโครงการ 
 
สื่อการเรียน 

1.ตําราเรื่องการบัญชีหางหุนสวน 
2. ชุดสื่อการเรียน เร่ือง การจดัตั้งหางหุนสวนสามัญ การเปดบัญชีหางหุนสวน การบันทึกรายการคา 

และการจดัทํารายงานทางการเงิน 
3. ตําราเกี่ยวกบัโลกอาชีพ 
4. คูมือการจัดทํางานโครงงานชนิดตาง ๆ  ของวิชาภาษาไทย 
5. คูมือการจัดตั้งหางหุนสวน ของวิชาการจัดตั้งสถานประกอบการ 
6.  หลักการจดัเขียนแผนผังองคการ และกาํหนดหนาที่ความรับผิดชอบแตละตําแหนงของวิชาการ

จัดการธุรกิจเบื้องตน 
7. ตําราเรื่องการบัญชีตั๋วเงิน 
8. คูมือการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จาย ของวิชาภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา 
9. ตัวอยางเอกสารประกอบการลงบัญชีของจริง 
10. เอกสารการลงบัญชี อุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานบัญชี 
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แบบสรุปการประเมินผลโครงการ 
ช่ือโครงการ ธุรกิจหางหุนสวนสามัญ 

ลักษณะของโครงการ การจัดทําบัญชีหางหุนสวนสามญัของธุรกิจขายตรง 
จํานวน.......................คน                                              ระยะเวลา  60  ช่ัวโมง 

คะแนน ที่ รายการประเมนิ 
เต็ม ได 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3 

ขั้นการวางแผนงาน (Planning)  (15  คะแนน) 
1.1  ความสมบูรณของแผนงานหรือตัวโครงการ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  (Process)  (60  คะแนน) 
2.1 สัญญาจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ 
2.2 แผนผังองคการ 
2.3 รายละเอียดของหนาที่ความรบัผิดชอบ 
2.4 บันทึกรายการเปดบัญชีและรายการคาระหวางงวด 
2.5 จัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชี 
2.6 คํานวณภาษหีกั ณ ที่จาย 
2.7 กรอกแบบแสดงรายการเสียภาษี ภ.ง.ด. 1 ก 
2.8 ทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
2.9 บันทึกรายการปรับปรุงขอผิดพลาดของกิจการ 
2.10บันทึกรายการปรับปรุงและปดบัญช ี
2.11จัดทํางบการเงิน-งบกําไรขาดทุน 
2.12จัดทํางบการเงิน-งบดุล 
ขั้นการนําเสนอโครงการ (Product) ( 25 คะแนน) 
3.1 การประเมนิผลขั้นตอนการปฏิบัติงานทางบัญชี 
-  ความสมบูรณของชิ้นงาน 
-  ตรงตอเวลา 
-  ผลการดําเนนิงานของโครงการ การประหยัด 
3.2 การนําเสนอโครงการ 
-  การทํางานเปนทีม 
-  รูปแบบการนําเสนอ 

 
15 
 
3 
3 
3 
9 
6 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 

 

                                                                      รวม 100  
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แบบประเมินผลโครงการ 
ช่ือโครงการงานบัญชีหางหุนสวน 

ลักษณะโครงการการจัดทําบัญชีหางหุนสวนสามัญ  ของธุรกิจขายตรง 
จํานวน.............คน        ระยะเวลา  20  ช่ัวโมง 
คําชี้แจง  ครูเจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโดยใช   ลงในชองที่ตองการ 

ระดับคะแนน รายการประเมนิ 
ดีมาก 

(3) 
ดี 

(2) 
พอใช 

(1) 
หมายเหต ุ

1.  ช่ือโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย 
2.  หลักการและเหตุผลสมเหตุสมผล  
3.  วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได 
4.  ชวงเวลาในการดําเนนิงานเหมาะสมเปนไปได 
5.  สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได 
6.  งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนินงาน 
     เหมาะสม 
7.  แผนปฏิบัติงานละเอียดชดัเจนปฏิบัติได 
8.  การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได 
9.  ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการ 
10.ความยากงายของงานเหมาะสมกับคนในกลุม 

    

รวม     
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เกณฑการประเมินผลโครงการ 
รายการประเมิน การประเมินผลโครงการ ระดับคะแนน 

 
1.  ช่ือโครงการ สอดคลองกับกิจกรรมการดาํเนินงาน และสามารถ

ส่ือความหมายไดชัดเจนมาก 
สอดคลองกับกิจกรรมการดาํเนินงาน และสามารถ
ส่ือความหมายไดชัดเจน 
สอดคลองกับกิจกรรมการดาํเนินงาน และการ          
ส่ือความหมายไมชัดเจน 

3 
 
2 
 
1 
 

2.  หลักการสมเหตุสมผล กําหนดหลักการและเหตุผลในการแกปญหาได
สมเหตุสมผลมากที่สุด 
กําหนดหลักการและเหตุผลในการแกปญหาได
สมเหตุสมผลมาก 
กําหนดหลักการและเหตุผลในการแกปญหาไดไม
สมเหตุสมผลเทาที่ควร 

3 
 
2 
 
1 

3.  วัตถุประสงคและเปาหมาย กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไดชัดเจนและมี
ความเปนไปไดมากที่สุด 
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไดชัดเจนและมี
ความเปนไปไดมาก 
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไมชัดเจนและมี
ความเปนไปไดนอย 

3 
 
2 
 
1 

4.  ชวงเวลาในการดําเนนิงาน ชวงเวลาในการดําเนินงานตามโครงการมีความ
เหมาะสมเปนไปไดสูงมาก 
ชวงเวลาในการดําเนินงานตามโครงการมีความ
เหมาะสมเปนไปได 
ชวงเวลาในการดําเนินงานตามโครงการมีความ
เปนไปไดนอย 

3 
 
2 
 
1 

5.  สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเปนไปไดสูงมาก 
สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเปนไปได 
สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเปนไปไดนอย 

3 
2 
1 
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เกณฑการประเมินผลโครงการ 
รายการประเมิน การประเมินผลโครงการ ระดับคะแนน 

 
6.  งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใช 
     ในการทํางาน 

งบประมาณหรือทรัพยากรทีใ่ชในการทํางานมีความ
ประหยดัและเกิดประโยชนสูงสุด 
งบประมาณหรือทรัพยากรทีใ่ชในการทํางานมีความ
ประหยดันอย 
งบประมาณหรือทรัพยากรทีใ่ชในการทํางานไม
แสดงถึงความประหยดัในการทํางาน 

3 
 
2 
 
1 
 

7.  แผนปฏิบัติงานตามโครงการ 
  

แผนปฏิบัติงานตามโครงการมีความละเอยีดชัดเจน
สามารถปฏิบัติไดจริงมากทีสุ่ด 
แผนปฏิบัติงานตามโครงการมีความละเอยีดชัดเจน
สามารถปฏิบัติได 
แผนปฏิบัติงานตามโครงการไมมีความละเอียด
ชัดเจนเทาที่ควร 

3 
 
2 
 
1 

8.  การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลชัดเจนและสามารถวัดไดมาก
ที่สุด 
การติดตามประเมินผลชัดเจนและสามารถวัดได 
การติดตามประเมินผลไมชัดเจน 

3 
 
2 
1 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากบัการดําเนินงานมากที่สุด 
ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากบัการดําเนินงานมาก 
ผลที่คาดวาจะไดรับไมคุมคากับการดําเนินงาน 

3 
2 
1 

10. ความยากงายของงานเหมาะสม 
     กับคนในกลุม 

ความยากงายของงานเหมาะสมกับคนในกลุมมาก       
ที่สุด 
ความยากงายของงานเหมาะสมกับคนในกลุมมาก  
ความยากงายของงานเหมาะสมกับคนในกลุม         
พอสมควร 

3 
 
2 
 
1 
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เกณฑการประเมินผลงานเฉพาะและงานยอยอ่ืน ๆ 
คะแนน 

หัวขอ 
คะแนน
เต็ม 

3 2 1 

สัญญาการจัดตั้งหางหุนสวน
สามัญ 

3 ถูกตองทั้งหมด ผิด 1 จุด ผิด 2จุดขึ้นไป 

แผนผังองคการ 3 ถูกตองทั้งหมด ตกหลน 1 จุด ตกหลน 2 จุดขึ้นไป 
รายละเอียดของหนาที่ความ
รับผิดชอบ 

3 -หุนสวนผูจัดการ 
-การเงินและบญัชี 
-ฝายขาย 
-ฝายพัสด ุ

 
      ขาด 1    
       หนาที ่

 
     ขาด  2   หนาที่ 

บันทึกรายการเปดบัญชีและ
รายการคาระหวางงวด 

9 ถูกหมดทุกรายการ 
และสะอาดเรยีบรอย 

ผิด 1- 5 จุด 
สะอาด 

ผิด 6  จุดขึ้นไป 
ไมสะอาดเรียบรอย 

จัดทําเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี 

6 ถูกหมดทุกรายการ 
และสะอาดเรยีบรอย 

ผิด 1- 5 จุด 
สะอาด เรียบรอย 

ผิด 6  จุดขึ้นไป 
ไมสะอาดเรียบรอย 

การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย 3 ถูกหมดทุกรายการ 
และสะอาดเรยีบรอย 

ผิด1 - 5 จุด 
สะอาด เรียบรอย 

ผิด 6  จุดขึ้นไป 
ไมสะอาดไม
เรียบรอย 

การกรอกแบบฟอรมแสดง
รายการเสียภาษีตามแบบ     
ภ.ง.ด. 1 ก 

3 ถูกหมดทุกรายการ 
และสะอาดเรยีบรอย 

ผิด 1- 5 จุด 
สะอาด เรียบรอย 

ผิด 6 จุดขึ้นไปไม
สะอาดไมเรียบรอย 

การทํางบพิสูจน 
ยอดเงินฝากธนาคาร 

6 ถูกหมดทุกรายการ 
และสะอาดเรยีบรอย 

ผิด  1 – 5 จุด 
สะอาด เรียบรอย 

ผิด  6 จุดขึ้นไปไม
สะอาดไมเรียบรอย 

การบันทึกรายการปรับปรุง
ขอผิดพลาดทางบัญชี 

6 ถูกหมดทุกรายการ 
และสะอาดเรยีบรอย 

ผิด  1 – 5 จุด 
สะอาด เรียบรอย 

ผิด  6 จุดขึ้นไปไม
สะอาดไมเรียบรอย 

การจัดทํางบการเงิน-               
งบกําไรขาดทนุ 

6 ถูกหมดทุกรายการ 
และสะอาดเรยีบรอย 

ผิด  1 – 5 จุด 
สะอาดเรียบรอย 

ผิด  6 จุดขึ้นไปไม
สะอาดไมเรียบรอย 

การจัดทํางบการเงิน-งบดุล 6 ถูกหมดทุกรายการ 
และสะอาดเรยีบรอย 

ผิด  1 – 5 จุด 
สะอาดเรียบรอย 

ผิด  6 จุดขึ้นไปไม
สะอาดไมเรียบรอย 

รวม 60    
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัส  2201-2102  ชื่อวิชา  การบัญชีหางหุนสวน  3  (4) 
ระดับชั้น  ปวช.  สาขาวิชา  พณชิยการ สาขางาน  การบัญชี ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ80 ช่ัวโมง 
....................................................................................................................................................................... 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
 1.  มีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี   สําหรับกิจการหาง

หุนสวน 
 2.  มีทักษะปฏบิัติงานบัญชีตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป  สําหรับกิจการหางหุนสวน 
 3.  มีกิจนิสัย  ความมีวินยั  ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบในการ 
                   ปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญช ี
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจในหลักการ และกระบวนการปฏิบตัิงานบัญชีเกี่ยวกับกจิการหางหุนสวน 
2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการหางหุนสวน 
3. จัดทํางบการเงนิของกิจการหางหุนสวน 
4. ชําระบัญชีของกิจการหางหุนสวน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของกิจการหางหุนสวน  และการจัดตั้งกิจการประเภท
ของกิจการหางหุนสวนและขอแตกตางที่กาํหนดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      กฎหมายเกีย่วกับ
หางหุนสวน การบันทึกรายการเปดบัญช ี การแบงผลกาํไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลง
และวิธีทุนคงที่   การทํางบการเงินตามกฎหมาย  ภาษีเงนิไดของหางหุนสวน การรบัหุนสวนใหม  หุนสวน
ลาออกหรือตาย  การเลิกกจิการ และการชําระบัญชีหางหุนสวนนิติบุคคล  
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 
รหัส  2201-2102                                   ช่ือวิชา  การบัญชีหางหุนสวน                                                3 (4) 

พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง ลําดับที่ ช่ือหนวย 
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม(ชม.) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหางหุนสวน 
การบันทึกบัญชีหางหุนสวน 
งบการเงินของหางหุนสวน 
การรับหุนสวนใหม 
หุนสวนลาออกหรือถึงแกกรรม 
การเลิกหางหุนสวน 
งานบูรณาการบัญชีหางหุนสวน 
การประเมินผลการเรียน 
 
 
 
 

3 
4 
2 
4 
2 
4 
6 

- 
5 
4 
5 
4 
5 
9 

1 
3 
2 
3 
2 
3 
5 

4 
12 
8 
12 
8 
12 
20 
4 

                 รวม 80 
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หนวยการสอน 
                             รหัสวิชา  2201 – 2102                             วิชา  การบญัชีหางหุนสวน 

จํานวน  4  ช่ัวโมง/สัปดาห                       รวม 80 ช่ัวโมง / 1 ภาคเรียน 
หนวยที ่ ช่ือหนวยการสอน จํานวนชั่วโมง 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหางหุนสวน 
การบันทึกบัญชีหางหุนสวน 
งบการเงินของหางหุนสวน 
การรับหุนสวนใหม 
หุนสวนลาออกหรือถึงแกกรรม 
การเลิกหางหุนสวน 
งานบูรณาการบัญชีหางหุนสวน 
การประเมินผลการเรียน 

4 
12 
8 
12 
8 
12 
20 
4 

                                 รวม  80 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหางหุนสวน 

1.1 ความหมายและลักษณะของหางหุนสวน 
1.2 ประเภทของหางหุนสวน 

1.2.1  หางหุนสวนสามัญ 
       1.2.2  หางหุนสวนจํากดั 
1.3  ชนิดของผูเปนหุนสวน 
        1.3.1  หุนสวนจํากัดความรับผิดชอบ 
        1.3.2  หุนสวนไมจํากดัความรับผิดชอบ 
1.4  ขอแตกตางตางระหวางหางหุนสวนจดทะเบยีนและ 
       หางหุนสวนไมจดทะเบยีน 
1.5  สัญญาการจดัตั้งหางหุนสวน 
1.6  การจดทะเบียนจดัตั้งหางหุนสวน 
       1.6.1   หางหุนสวนสามญั 
       1.6.2  หางหุนสวนจํากดั 
1.7  ขั้นตอนการจดทะเบยีนจัดตั้งหางหุนสวนนิติบุคคล 
       1.7.1  กําหนดชื่อหางหุนสวนนิติบุคคล 
       1.7.2  ทําคําขอจดทะเบยีนพรอมเอกสารประกอบการ  
                 จดทะเบียน 
       1.7.3  ยื่นคําขอจดทะเบยีนตอนายทะเบียนเพื่ออนุมตัิ 
       1.7.4  ชําระคาธรรมเนียมในการขอจดทะเบียน 
1.8  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและการแสดง 
       รายการในบัญชี 
       1.8.1  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา  
                 1012-1095  และ 1247-1273 
       1.8.2  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.  2543 
       1.8.3  ประกาศกรมทะเบียนการคา 
       1.8.4  ประมวลรัษฎากร 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 4 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบันทึกบัญชีหางหุนสวน 
2.1 การเปดบัญชีของหางหุนสวน 

2.1.1  นําเงินสดมาลงทุน 
       2.1.2  นําสินทรัพยอ่ืนมาลงทุน 
       2.1.3  หุนสวนลงทุนเปนแรงงาน 
                 2.1.3.1  มีสิทธิไดรับคืนทุน 
                 2.1.3.2  ไมมีสิทธิไดรับคืนทุน 
2.2  การแบงกาํไรขาดทุน 
       2.2.1  แบงเทากัน 
       2.2.2  แบงตามอัตราสวนที่ตกลงกัน 
       2.2.3  แบงตามอัตราสวนทุน 
                 2.2.3.1  ทุน ณ วันเริ่มกิจการ 
                 2.2.3.2  ทุน ณ วันตนงวดบัญช ี
                 2.2.3.3  ทุน ณ วันสิ้นงวดบัญช ี
                 2.2.3.4  ทุนถัวเฉลี่ย 
       2.2.4  คิดดอกเบี้ยทนุเปนคาตอบแทนเงินลงทุนของ 
                 หางหุนสวน กําไรขาดทุนที่เหลือแบงตาม 
                 อัตราสวนที่ตกลงกัน 

2.2.4.1 คิดดอกเบีย้ทนุจากทุนตนงวด 
2.2.4.2 คิดดอกเบีย้ทนุจากทุนสิ้นงวด 
2.2.4.3 คิดดอกเบีย้เงนิทุนจากทนุถัวเฉลี่ย         

     
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
3 

 
2 
 
 
 
 
 
6 

12 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
3 งบการเงินของหางหุนสวน 

3.1 งบการเงิน 
3.2 รายการยอในงบดุลและงบกําไรขาดทุน 
3.3 ความหมายและรายการยอในงบการเงิน 
3.4 งบกําไรขาดทนุ 
3.5 งบดุล 
3.6 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

3.6.1  นโยบายการบัญช ี
       3.6.2  ขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ  
3.7  ภาษีเงนิไดของหางหุนสวน 
       3.7.1 การเสียภาษีเงนิไดคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 
       3.7.2 การเสียภาษีเงนิไดเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
                ที่กําหนดใหมกับสนิทรัพยสุทธิที่มีอยูจริง 

2 6 8 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
4 การรับหุนสวนใหม 

4.1  วิธีการรับหุนสวนใหม 
        4.1.1  หุนสวนใหมซ้ือสวนทุนจากหุนสวนเดิม 
                   4.1.1.1.  โดยไมปรับปรุงบัญชีของ 
                                  หางหุนสวน 
                   4.1.1.2  โดยปรับปรุงบัญชีของหางหุนสวน   
       4.1.2  หุนสวนใหมนําเงนิสดหรือสินทรัพยที่นํามา 
                 ลงทุน 
                 4.1.2.1  หุนสวนใหมมีสิทธิในเงนิทุนเทากับ 
                              สินทรัพยที่นํามาลงทุน 
                 4.1.2.2  คิดคาความนิยมหรือโบนัสใหหุนสวน 
                              เดิม (ซ้ือสิทธิในเงินทุนสูงกวาราคา 
                              ตามบัญชี) 
                  4.1.2.3  คิดคาความนิยม หรือโบนัสให 
                               หุนสวนเดิม (ซ้ือสิทธิในเงินทุนต่ํา 
                               กวาราคาตามบัญชี) 
4.2  คานิยมและโบนัสที่ระบไุมชัดเจน 
       4.2.1  เปรียบเทียบทนุของหางหุนสวนที่กําหนดใหม 
                 กับสินทรัพยสุทธิที่มีอยูจริง 
       4.2.2  ไมทราบทุนของหางหุนสวนใหม 
       4.2.3  ทราบวาเปนคาความนิยมหรือโบนัส 
4.3  การเปรียบเทียบคาความนิยมและโบนัส 
       4.3.1  หุนสวนใหมไดรับอัตราสวนแบงกําไรขาดทนุ 
                 เทากับสวนในเงินทุน 
       4.3.2  หุนสวนเดิมมีอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนใน 
                 อัตราเดิมหลังจากรับหุนสวนใหม 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
5 หุนสวนลาออกหรือถึงแกกรรม 

5.1 หุนสวนลาออก 
5.2 หางหุนสวนทีค่งอยูรับซื้อสวนทุนจากหุนสวนที่

ลาออก 
5.3 หางหุนสวนจายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนคนืทุนให

หุนสวนที่ลาออก 
5.3.1  จายเงินสดหรือสินทรัพยคืนเทากับบัญชีทุน    
          ของหุนสวนที่ลาออก 
           5.3.1.1  ไมปรับปรุงบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน 
                         ของหางกอนจายคืนทุน 
           5.3.1.2  ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย และหนี้สิน 
                        ของหางกอนจายคืนทุน 
5.3.2  จายเงินสดหรือสินทรัพยคืนสูงกวาบัญชีทุน  
          ของหุนสวนที่ลาออก 
          5.3.2.1  คาความนิยม 
          5.3.2.2  โบนัสใหหุนสวนที่ลาออก 
5.3.3  หางจายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนคืนทุนใหต่ํา  
          กวา บัญชีทุนของหุนสวนที่ลาออก 
          5.3.3.1  ลดคาความนิยม 
          5.3.3.2  คิดโบนัสใหหุนสวนที่คงอยู 

5.4  หุนสวนถึงแกกรรม 
5.5  การจายคนืทุนใหหุนสวนที่ถึงแกกรรม 
       5.5.1  หุนสวนที่เหลือจายคืนทุน  โดยซื้อสิทธิสวน  
                ไดเสียในเงนิทุนของหุนสวนถึงแกกรรม 
       5.5.2  หางหุนสวนจายคืนทุนใหแกทายาทเปนเงนิสด 
                 หรือสินทรัพย 
                 5.5.2.1  จายชําระครั้งเดียว 
                 5.5.2.2  จายคืนทนุเปนงวด  

 
2 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7 
8 

การเลิกหางหุนสวน 
6.1 การเลิกหางหุนสวน 

6.1.1  เลิกโดยขอสัญญา 
6.1.2  เลิกโดยบทบัญญัติกฎหมาย 
6.1.3  เลิกโดยคําสั่งศาล 

6.2  การชําระบัญชีเมื่อเลิกหางหุนสวน 
6.3  อํานาจหนาที่ของผูชําระบัญชี 
6.4  การชําระบัญชีโดยการจายคืนทุนในคราวเดียว 
       6.4.1  จําหนายสินทรัพยไดกําไร  หางมีเงินสด 
                 คงเหลือเพียงพอที่จะคนืทุนใหกับผูเปน 
                 หุนสวน 
       6.4.2  หุนสวนทุกคน  มบีัญชีทุนเพียงพอรับภาระผล 
                 ขาดทุนจากการจาํหนายสินทรพัย 
       6.4.3  หุนสวนบางคน  มีบัญชีทุนไมเพียงพอรับผล 
                 ขาดทุนจากการจาํหนายสินทรพัยใหหกัสวนที่ 
                 ขาดทุนจากบัญชเีงินกู 
      6.4.4  ผลขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเกนิยอด 
                บัญชีทุนและเงนิกูของหุนสวนบางคน 
     6.4.5  จําหนายสินทรัพยไดรับเงินสดไมพอชําระ  
               หนีสิ้นใหแกบุคคลภายนอกและผูเปนหุนสวน 
               บางคนมีหนี้สินลนพนตวั 
6.5  การชําระบัญชีโดยการจายคืนทุนเปนงวด ๆ 
งานบูรณาการการบัญชีหางหุนสวน 
ประเมินผลการเรียน 
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัสวิชา  2201-2102                      ชื่อวิชา  การบัญชีหางหุนสวน  3  (4)    สอนครั้งที่  1 
หนวยท่ี  1        ชื่อหนวย  ความรูทั่วไปเกีย่วกับหางหุนสวน         จํานวน  80  ช่ัวโมง 
....................................................................................................................................................................... 
สาระการเรียนรู 
 หนวยที่ 1  ประกอบดวยหัวขอเร่ืองตอไปนี้ 

1.1 ความหมายและลักษณะของหางหุนสวน 
1.2 ประเภทของหางหุนสวน 
1.3 ชนิดของผูเปนหุนสวน 
1.4 ขอแตกตางระหวางหางหุนสวนจดทะเบยีนและหางหุนสวนไมจดทะเบียน 
1.5 สัญญาการจัดตั้งหางหุนสวน 
1.6 การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน 
1.7 ขั้นตอนการจะทะเบยีนจัดตัง้หางหุนสวนนิติบุคคล 
1.8 กฎหมายเกีย่วกับการจัดทําบญัชีและการแสดงรายการในบัญชี 
 

แนวคิด 
 การประกอบธรุกิจ  สามารถทําไดหลายรูปแบบ  ผูประกอบการตองคํานึงถึงวัตถุประสงคลักษณะ
ของกิจการคา  เงินทุน  ความรูความสามารถในการดําเนนิธุรกิจ  ฯลฯ  การดําเนินธุรกิจที่นยิมกันมาก  คือ 
หางหุนสวน  เนื่องจากหางหุนสวน  มวีิธีการจัดตั้งงายใชเงินทุนไมสูงนกั  เปนธุรกิจทีม่ีขนาดเล็ก  และการ
ดําเนินงานไดดีกวากิจการเจาของคนเดียว  ตลอดจนมีขอไดเปรียบทางภาษีและผูรวมทุน 
 
จุดประสงคการเรียนการสอน 
จุดประสงคท่ัวไป  

เพื่อใหผูเรียนมีความรู   ความเขาใจ เกีย่วกบั  ความหมาย  ลักษณะ  ประเภทและชนดิ 
ของหางหุนสวน  วิธีการจัดตั้งหางหุนสวน   สามารถดําเนินการจดัตั้งหางหุนสวนไดอยางถูกตอง 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของหางหุนสวน 
2. บอกประเภทของหางหุนสวน 
3. บอกชนิดของผูเปนหุนสวน 
4. บอกขอแตกตางระหวางหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนไมจดทะเบียน 
5. บอกสาระสําคัญของสัญญาการเขาเปนหุนสวน 
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6. อธิบายการจดทะเบียนการจดัตั้งหางหุนสวน 
7. บอกกฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน 
8. บอกขั้นตอนในการจัดตั้งหางหุนสวนนิติบคุคล 
9. กรอกแบบฟอรม  การจะทะเบียนการจดัตั้งหางหุนสวน 
10. สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

เนื้อหาสาระ 
หนวยท่ี  1  ความรูทั่วไปเกีย่วกับหางหุนสวน  จํานวน  4  คาบ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความหมายและลักษณะของหางหุนสวน 
1.2 ประเภทของหางหุนสวน 

1.2.1 หางหุนสวนสามัญ 
1.2.2 หางหุนสวนจาํกัด 

1.3 ชนิดของผูเปนหุนสวน 
1.3.1 หุนสวนจํากดัความรับผิดชอบ 
1.3.2 หุนสวนไมจํากัดความรับผิดชอบ 

1.4 ขอแตกตางระหวางหุนสวนจดทะเบยีนและหางหุนสวนไมจดทะเบียน 
1.5 สัญญาการจัดตั้งหางหุนสวน 
1.6 การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน 

1.6.1 หางหุนสวนสามัญ 
1.6.2 หางหุนสวนจาํกัด 

1.7 ขั้นตอนการจดทะเบยีนจดัตัง้หางหุนสวนนิติบุคคล 
1.7.1 กําหนดชื่อหางหุนสวนนิติบคุคล 
1.7.2 ทําคําขอจดทะเบียนพรอมเอกสารประกอบการจดทะเบยีน 
1.7.3 ยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนเพื่ออนุมัติ 
1.7.4 ชําระคาธรรมเนียม ในการขอจดทะเบยีน 

1.8 กฎหมาย เกีย่วกับการจัดทําบญัชีและการแสดงรายการในบัญชี 
1.8.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1012-1095 และ 1247-1273 
1.8.2 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
1.8.3 ประกาศกรมทะเบียนการคา 
1.8.4 ประมวลรัษฎากร 
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กิจกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมครู 

1.1    จัดเตรียมเอกสาร  หนงัสืออางอิง  ส่ือการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  ตัวอยาง  
โครงการของจริง   แนะนํารายวิชา  วิธีการเรียน  การมอบหมายงาน  วธีิวัดผลและประเมินผล 

1.2  ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ กอนเรียนทายชุดการเรียน เร่ืองความรูทั่วไป  
เกี่ยวกับหางหุนสวน  และใหผูเรียนตรวจสอบคําตอบในใบเฉลย 

1.3  นําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนกลาวถึงลักษณะของการประกอบธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ  
โดยโยงความรูเดิมจากวิชาธุรกิจทั่วไปที่ผูเรียนไดเรียนมาแลว  โดยใชคําถามที่ใหผูเรียน  แสดง
ความคิดเหน็  เพื่อใหมีความสนใจในการเรียน 

1.4   การใหขอมูล  หรือการสอนโดยผูสอนจัดเตรยีมเอกสาร  หนังสืออางอิง  (ดูจากรายชื่อ
เอกสารทายแผนการสอนหนวยที่ 1)  ส่ือโสตทัศน 

1.5  เอกสารชุดการเรียน เร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับหางหุนสวน  ใหผูเรียนศึกษาควบคูกับ
เอกสาร  หนังสืออางอิงที่เตรียมไว  สังเกตพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน   คอยชวยเหลือให
คําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 

1.6  การประยกุตใชโดยใหผูเรียนดําเนินงานตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงานและ
ทดสอบหลังเรียน 

1.7  การตรวจผลการเรียนรู  ใหผูเรียนรวมกันตรวจสอบผลงาน และแบบทดสอบรวมกัน  
โดยครูผูสอน  สรุปประเด็นที่สําคัญหรือหัวขอที่ผูเรียนตอบผิดเพื่อใหเขาใจยิ่งขึ้น 

 
2.  กิจกรรมนักเรียน 
  2.1  จดัเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง  ตามที่ผูสอน และบทเรียนกําหนด 

 2.2   นําเขาสูบทเรียนโดยการฟงและคิดตามแลว  ตอบคําถามเกี่ยวกับความรูทั่วไป  เกี่ยวกับ
หางหุนสวน  และการประกอบธุรกิจในรปูแบบตาง ๆ 

2.3  ทดสอบ  กอนเรียนเสร็จแลวสลับกันตรวจคําตอบและใหคะแนน 
2.4  เขากลุมตามที่ครูจัดแบง 
2.5  การใหขอมูล  หรือการสอนโดยศึกษาคนควา  หาขอมูลจากเอกสาร  ตําราและเรียนรู

จากชุดการเรียน เร่ืองความรูทั่วไป เกี่ยวกบัหางหุนสวน 
2.6  เมื่อมีปญหา  ใหปรึกษาหารือสมาชิกในกลุม หรือใหผูสอนชวยแกไขปญหา 
2.7  ศึกษาขอมูลตามขั้นตอนของชุดการเรียนพรอมตอบคําถามทายบทเรียนแลวใหครูตรวจ 
2.8  ครูและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาในประเด็นที่สําคัญ หรือเร่ืองที่ผูเรียนตอบผิด เพื่อใหมี

การเรียนรูรวมกัน  ทําใหเขาใจไดมากยิ่งขึน้ 
2.9.  ทําแบบทดสอบ  หลังเรียนโดยใชแบบดสอบกอน  /หลังเรียนทายชุดการเรียน 
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2.10  ตรวจสอบคําตอบ โดยใชใบเฉลย แลวจัดเก็บคะแนนแตละคนรวมกับครู  สรุปเนื้อหา
ตามจุดประสงคการเรียนของหนวยการเรยีน โดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบตัิงาน หรือชุด
การเรียน  ส่ือโสตทัศน  แลวทําแบบทดสอบ หากยังทําไดไมครบ ทําการทบทวนบทเรียนใหม  
เพื่อใหผูเรียน เขาใจมากยิ่งขึ้น และนําไปปรับปรุงการเรียนในหนวยตอไป 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราและหนังสืออานประกอบ 
1.1 กรมทะเบยีนการคา, กระทรวงพาณิชย.  คําแนะนําในการจดทะเบียนตั้งหางหุนสวนจํากัด  

(ม.ป.ป) , 2541 
1.2 กรมทะเบยีนการคา .  คําแนะนําในการจดทะเบียนเลิกหางและชําระบัญชีหางหุนสวนจํากัด.  

(ม.ป.ป.) 
1.3 เกษรี  ณรงคเดช.  ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบรษิัทกลางวาดวยการจดทะเบียน   หาง

หุนสวนบริษทั  พ.ศ.  2538.  กรุงเทพฯ :  จัดพิมพโดยเงนิกองทุนทะเบียนการคา ,  2538. 
1.4 จรัญ  ตันมา  การบัญชีชั้นกลาง  2.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพศูนยสงเสรมิวิชาการ , 2546. 
1.5 ธารี  หิรัญรัศมี .  การบัญชีหางหุนสวน  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2544. 
1.6 ธีระพล  อรุณกสิกร , และคณะ.  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยพรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย.  

กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ  บริษัทสํานักพิมพวิญูชน ,  2544. 
1.7  สมาคมนักบัญชีและผูสอนบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย.  ศัพทบัญชี  พิมพคร้ังที่ 6  

กรุงเทพฯ :  บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง จํากดั, 2538. 
1.8  สุมนา  เศรษฐนันท.  การจัดทําบัญชีและงบการเงินตามพระราชบญัญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 

(ฉบับสมบูรณ) .  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย .  2544. 
1.9  อาภรณ  นารถดิลก และคณะ.  ประมวลรัษฎากร.  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจําจดัโรงพิมพชวน

พิมพ , 2545 . 
2. ใบความรูเร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีหางหุนสวน 
3. ใบงานจัดตั้งหางหุนสวน 
4. แผนใสเรื่องความรูทั่วไปเกีย่วกับบัญชีหางหุนสวน 
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งานที่มอบหมาย / กิจกรรม 
1. ศึกษา  คนควา  เอกสาร  ตํารา  ใบความรู  เร่ืองความรูทั่วไป เกี่ยวกับบญัชีหางหุนสวน 
2. ทําแบบประเมนิผล  หนวยการเรียนที่  1 
3. ใหทําการจดทะเบียนการจดัตั้งหางหุนสวนแตละประเภท 
4. ศึกษากฎหมายเกีย่วกับการจดัทําบัญชีหางหุนสวน 
5. นําเสนอชิ้นงานการจดทะเบยีนการจดัตั้งหางหุนสวนหนาชั้นเรียน 

 
การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3. ประเมินผลการเรียนหนวยการเรียนที่ 1 
4. ประเมินผลจากใบงาน 
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สาขางานการบัญชี 

 

  
 

 

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 
-การอานขอมลู 
-การเขียนรายงาน 
-การนําเสนอ 
 

การจัดตั้งสถานประกอบการกฎหมาย
เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 
- ประเภทของหางหุนสวน 
 -การจัดตั้งหางหุนสวน 

การบัญชีหางหุนสวน 
-การบันทึกบญัชีตามวงจรบัญชี 
-การจัดทํารายงานทางการเงนิ 
 

การบัญชีตั๋วเงนิ 
     -จัดทํางบพสูิจนยอด 
       เงินฝากธนาคาร 

 

ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 
-การคํานวณภาษีเงินได 
 หัก ณ ที่จาย 
-กรอกแบบแสดงรายการ   
 เสียภาษ ี โครงการธุรกิจ 

หางหุนสวนสามัญ 




