
แผนบรหิารการสอนประจําวิชา 
 

รหัสวิชา  3521101      3(2-2) 
รายวิชา การบัญชี 1 (Accounting 1) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาแมบทการบัญชี หลักการบัญชี วเิคราะหรายการคา บันทึกรายการในสมุด
รายวันขัน้ตน สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทําการ จัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปดบัญช ี
การทํางบการเงินของกิจการใหบริการและกิจการซื้อมาขายไป และการบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม การ
บัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร 
 

วัตถุประสงคทั่วไป 
 

1. เพื่อใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแมบทการบัญชี หลักการบัญชี 
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

2. เพื่อใหผูศึกษาสามารถวิเคราะหรายการคาได 
3. เพื่อใหผูศึกษาสามารถบันทึกรายการคาในสมุดรายวันขัน้ตนและผานรายการไป

สมุดบัญชีขั้นปลายได 
4. เพื่อใหผูศึกษาสามารถจัดทํารายการปรับปรุง กระดาษทําการ งบทดลอง การปดบัญชี

งบการเงินของกิจการใหบริการ และกิจการซื้อขายสินคาได 
5. เพื่อใหผูศึกษาบันทึกบัญชีเกีย่วกับกิจการไมแสวงหากําไรได 
6. เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการศึกษาตอในระดับสูงตอไป 
7. เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชพี 
 
 
 



เนื้อหา 
 
บทท่ี 1 ลักษณะทั่วไปและแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี   4  ชั่วโมง 

 ประวัติความเปนมาของการบัญชี 
 ความหมายของการบัญชี      

 การบัญชีกับการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ประเภทของธุรกิจ 

 ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล 
 การบัญชีกับเทคโนโลยี 

 อาชีพของนักบัญชี 
 แมบทการบัญชี 
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

     พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
 
บทท่ี 2 งบการเงิน        4  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงคของการจัดทํางบการเงิน 

 ความหมายของงบการเงิน 
 เอกลักษณของงบการเงิน 
 งวดบัญชี 

 การรับรูองคประกอบของงบการเงิน 
 การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน 

 สวนประกอบของงบการเงิน 
 
บทท่ี 3 วงจรบัญชีและการวิเคราะหรายการคา     4  ชั่วโมง 
 วงจรบัญชี 

 ความหมายของรายการคา 
 รายการที่ไมใชรายการคา 
 การวิเคราะหรายการคา 

 สมการบัญชี 
 ความสัมพันธของรายการคากับงบการเงิน 



 
บทท่ี 4 การบันทึกรายการทางบัญชี    12  ชั่วโมง 
 หลักการบัญชคีู 

 สมุดรายการขั้นตน 
 ประโยชนของสมุดรายการขั้นตน 

 การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป 
 สมุดรายการขั้นปลาย 
 รูปแบบของสมุดบัญชีแยกประเภท 
 ผังบัญชี 
 การผานรายการจากสมุดรายวันทัว่ไป ไปยงัสมุดบัญชีแยกประเภท 
 การหายอดคงเหลือดวยดินสอดํา 
 งบทดลอง 
 การหาขอผิดพลาดเมื่องบทดลองไมลงตัว 
 ประโยชนของงบทดลอง 
 ขอจํากัดของงบทดลอง 

 
บทท่ี 5 รายการปรับปรุงบัญช ี       8  ชั่วโมง 
 เกณฑการบันทึกบัญชี 

 ความหมายของรายการปรับปรุง     
 คาใชจายคางจาย 
 คาใชจายลวงหนา 

 คาเสื่อมราคาสินทรัพย 
 วัสดุส้ินเปลืองใชไป 

 หนี้สงสัยจะสูญ 
 รายไดคางรับ 
 รายไดรับลวงหนา 
 
 
 
 



บทท่ี 6 กระดาษทําการและการปดบัญชี    8  ชั่วโมง 
 กระดาษทําการ 

 การปดบัญชี 
 การหายอดคงเหลือยกไป 
 รายการเปดบัญชี 

 การโอนกลับรายการ 
 การแกไขขอผิดพลาด 

 
บทท่ี 7 การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคาและภาษีมูลคาเพิ่ม  12  ชั่วโมง 
 วงจรการดําเนินงานของกิจการซื้อขายสินคา 

 เอกสารในการซื้อขายสินคา 
 สวนลดการคาและสวนลดเงินสด 
 คาขนสงสินคา 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
 อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
 การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
 ใบกํากับภาษี 
 การบันทึกบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา 

 
บทท่ี 8 สมุดรายวันเฉพาะ       8  ชั่วโมง 
 ความหมายของสมุดราวันเฉพาะ 

 บัญชีคุมยอดและสมุดแยกประเภทยอย 
 สมุดรายวันซื้อ 
 สมุดรายวันสงคืนและขอลดราคาสินคา 

 สมุดรายวันขาย 
 สมุดรายวันรับคืนและลดราคาสินคา 
 สมุดรายวันรับเงิน 
 สมุดรายวันจายเงิน 



บทท่ี 9 การบัญชีเก่ียวกับกิจการไมแสวงหากําไร     4  ชั่วโมง 
 ความหมายของกิจการไมแสวงหากําไร 

 หลักเกณฑและคุณสมบัติของกิจการไมแสวงหากําไร 
 วัตถุประสงคในการบันทึกบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร 
 เกณฑการบันทึกบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร 

 ประเภทของบัญชีทุน รายได และคาใชจาย 
 งบการเงินของกิจการไมแสวงหากําไร 

 การบันทึกบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชี 1 

2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรียน 
3.  แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
3.  รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4.  มอบหมายแบบฝกหัดทายบท 
5.  ผูสอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชี 1         
2.  หนังสือ  ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการบัญชี 1 
3.  แผนโปรงใส 
4.  วีดิทัศน 
5.  บทเรียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 



การวัดผลและประเมินผล 
 

 การวัดผล 
 1.  คะแนนระหวางภาคเรียน   70% 
      1.1  ความสนใจในการเรียน  10% 
      1.2  ทําแบบฝกหัดทายบท  30% 
      1.3  ทดสอบกลางภาคเรียน  30% 
 2.  คะแนนสอบปลายภาคเรยีน   30% 
 
 การประเมินผล 
 คะแนนระหวาง 90 – 100 เกรด A มีคา    =    4 
 คะแนนระหวาง 83 –   89 เกรด B+ มีคา    =    3.5  
 คะแนนระหวาง 76 –   82 เกรด B มีคา    =    3  
 คะแนนระหวาง 68 –   75 เกรด C+ มีคา    =    2.5  
 คะแนนระหวาง 60 –   67 เกรด C มีคา    =    2  
 คะแนนระหวาง 56 –   59 เกรด D+ มีคา    =    1.5  
 คะแนนระหวาง 50 –   55 เกรด D มีคา    =    1  
 คะแนนระหวาง   0 –   49 เกรด E มีคา    =    0  
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