
แผนบรหิารการสอนประจําวิชา 
 

รหัสวิชา   3521102                                                                                   3 (2-2) 
รายวิชา    การบัญชี  2 
                ( Accounting 2) 

คําอธิบายรายวิชา 

                 ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน  เชน  เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ระบบ
เงินสดยอย ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้  เงินลงทุน สินคาคงเหลือ   หนี้สินหมนุเวยีน  เชน เจาหนีก้ารคา  
ตั๋วเงินจาย    และสวนของเจาของ    การคิดคาเสื่อมราคา   บัญชีอุตสาหกรรมขนาดยอม    ระบบ 
ใบสําคัญ  สินทรัพยถาวร  ทรัพยากรธรรมชาติ  สินทรัพยไมมีตวัตน 
 

วัตถุประสงคทั่วไป 

1. เพื่อใหผูศึกษามีความรูเกี่ยวกบั สินทรัพยหมุนเวียน  สินทรัพยถาวร หนี้สิน
หมุนเวียน และสวนของเจาของ 

2. เพื่อใหผูศึกษาสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกบัสินทรัพยหมนุเวยีน  สินทรพัยถาวร 
หนี้สินหมนุเวยีน และสวนของเจาของได 

3. เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการศึกษาตอในระดับสูงตอไป 
4. เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
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เนื้อหา 

บทท่ี 1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  8  ชั่วโมง 

  ความหมายของเงินสด 
การบริหารเงนิสด 
การเปรียบเทยีบยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีและเงินสดในมือที่
ตรวจนับไดจรงิ 
ความหมายของเงินสดยอย 
วิธีการบัญชีเกีย่วกับเงินสดยอย 

 

  ประโยชนของเงินสดยอย 
เงินฝากธนาคาร 
การพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
วิธีการทํางบพสูิจนยอดเงนิฝากธนาคาร 
ความหมายของเงินเบิกเกินบญัชี  
งบพิสูจนยอดเงินเบิกเกินบัญชี 
เช็คลงวันที่ลวงหนา 
เช็คคืน 

 

 

บทท่ี 2 เงินลงทุนชั่วคราว         4  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

 ความหมายของเงินลงทุนชั่วคราว 
ประเภทของเงนิลงทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุน 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงนิลงทุน 
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บทท่ี 3 ลูกหนี้ และตั๋วเงินรับ 12  ชั่วโมง 
  ความหมายของลูกหนี ้

ประเภทของลกูหนี ้
การกําหนดมลูคาของลูกหนี้ที่เก็บเงนิไมได 
การบันทึกบัญชีลูกหนี้ที่เก็บเงินไมได 
หนี้สูญไดรับคนื 
การหาเงินสดโดยใชบัญชีลูกหนี ้
ตั๋วเงินรับ 
ความหมายของตั๋วเงินรับ  
ประเภทของตัว๋เงินรับ 
ชนิดของตั๋วเงนิรับ 
วันครบกําหนดชําระเงิน 
การคํานวณดอกเบี้ยตัว๋เงิน 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัว๋เงนิรับ 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัว๋เงนิรับขายลด 
การโอนตั๋วเงนิรับใหบุคคลอื่น 
การแสดงรายการลูกหนีแ้ละตั๋วเงนิรับในงบดุล 
 

 

บทท่ี 4 สินคาคงเหลือ 4  ชั่วโมง 

        ความหมายของสินคาคงเหลือ 
       รายการทีน่ับเปนสินคาคงเหลือ 
       ราคาทุนของสินคาคงเหลือ 
       วิธีการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ 
       การคาํนวณราคาทุนของสินคา 
       ผลกระทบจากการบันทึกราคาสินคาคงเหลือปลายงวดสูงหรือต่ําไป 
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บทท่ี 5             สินทรัพยถาวรและสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 
                        การคิดคาเสื่อมราคาและมูลคาเสื่อมสิ้น                                                      12  ชั่วโมง 
  ความหมายของที่ดิน อาคาร อุปกรณ 

ตนทุนของการจัดหาสินทรพัยถาวร 
ความหมายของคาเสื่อมราคา 
สาเหตุของความเสื่อมคาของสินทรัพยถาวร 
ปจจัยในการคดิคาเสื่อมราคา 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับคาเสือ่มราคา 
ปจจัยในการเลือกวิธีการคิดคาเสื่อมราคา 
ปญหาบางประการเกีย่วกับคาเสื่อมราคาที่คิดไมเต็มป 

 

  การแสดงรายการสินทรัพยถาวรในงบดุล 
มูลคาเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหมายของมูลคาเสื่อมสิ้น 
ราคาที่ใชเปนเกณฑคํานวณมูลคาเสื่อมสิ้น 
วิธีการคํานวณมูลคาเสื่อมสิ้นและการบันทกึบัญชี 
การแสดงมูลคาเสื่อมสิ้นในงบกําไรขาดทุนและงบดุล 
ขอแตกตางระหวางคาเสื่อมราคาและมูลคาเสื่อมสิ้น 
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 
การบันทึกบัญชีสินทรัพยที่ไมมีตัวตน 
การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 
 

 

บทท่ี 6 หนี้สินและสวนของเจาของ 8  ชั่วโมง 
  ความหมายของหนี้สิน 

ประเภทของหนี้สิน 
ความหมายของสวนของเจาของ 
การบันทึกบัญชีสวนของเจาของ 
งบกําไรสะสม 
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บทท่ี 7 การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม 8  ชั่วโมง 
  ขอแตกตางขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญช ี

องคประกอบของตนทุนการผลิต 
สินคาคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 
งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม 

 

  ระบบการบันทึกบัญชีสินคาแบบสิ้นงวด 
ระบบการบันทึกบัญชีสินคาแบบตอเนื่อง 
 

 

บทท่ี 8 ระบบใบสําคญั 8  ชั่วโมง 

  ลักษณะของระบบใบสําคัญ 
วิธีการของระบบใบสําคัญ 
รายการบัญชีตามระบบใบสําคัญ 
รายการเกีย่วกบัเงินสดยอย 
รายการชําระหนี้เงินกู 
รายการเกีย่วกบัเงินเดือนและคาแรงงาน 
รายการสงคืนและไดสวนลด 
รายการชําระหนี้ตามใบสําคัญเพียงบางสวน 
รายการชําระหนี้ดวยตัว๋เงนิ 
การแกไขขอผิดพลาดเกีย่วกบัใบสําคัญ 
รายการปรับปรุงระบบใบสําคัญ 
การเปลี่ยนวิธีการบัญชีมาใชระบบใบสําคัญ 
ประโยชนของระบบใบสําคัญ 
 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชี 2 
2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
3. รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
4. มอบหมายแบบฝกหัด 
5. ผูสอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. แผนใส 
2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการบัญชี 2 
3. บทเรียนบนสือ่อิเล็กทรอนิกส 
4. วีดิทัศน 
5. เอกสารตัวอยาง เชนใบนําเงินฝากธนาคาร ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร  ตั๋วแลกเงิน   

ตั๋วสัญญาใชเงนิ เปนตน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

            การวัดผล  
1.  คะแนนระหวางภาคเรียน                                    70% 

1.1  ความสนใจในการเรยีน         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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