
ค ำน ำ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2201-1003 มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์
รายวิชา  มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2545 
(ปรับปรุงวิชาชีพพุทธศักราช 2546) กระทรวงศึกษาธิการ  
 แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาบัญชีเบ้ืองต้น 2 รหัสวิชา 2201-1003 แบ่งออกเป็น 9หน่วยการเรียนรู้ 
เริ่มด้วยความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวัน
ท่ัวไป  การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะสินค้าคงเหลือปลายงวด  การปรับปรุงบัญชี  
กระดาษท าการ 8 ช่อง   งบก าไรขาดทุนและงบดุล และการปิดบัญชี  ซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนวิชาบัญชี
เบ้ืองต้น 2 รหัสวิชา 2201-1003 เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี  สามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจทุกประเภทและในชีวิตประจ าวันได้  มีจิตส านึกและจรรยาบรรณในการน าไปใช้ในวิชาชีพด้วย 
 ครูผู้สอนพยายามอย่างยิ่งท่ีจะให้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2201-1003 
เป็นแผนการสอนท่ีสมบูรณ์  เอื้ออ านวยประโยชนต่์อการเรียนการสอนต่อไป 
 

    
 
 
 

นางสาวสิรินภา  สระโสม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จุดประสงค์รำยวิชำ  มำตรฐำนรำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

วิชำ บัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชำ 2201-1003            ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี        ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 
เวลำ  60  ชั่วโมง / ภำคเรียน                                            จ ำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต 
********************************************************************************** 
 
จุดประสงค์รำยวิชำ  
  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการ จัดท าบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของ
คนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขาย 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

ประเภทธุรกิจซื้อขาย 

3. มีกิจนิสัย  ความระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงต่อเวลา  และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี 
 

มำตรฐำนรำยวิชำ 
 

1. เข้าใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดท าบัญชี  ส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจ

ซื้อขายสินค้า 

2. บันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทท่ีเกี่ยวข้อง 
3. บันทึกรายการปรับปรุงเมื่อส้ินงวดบัญชี 
4. ท ากระดาษท าการชนิด 8 ช่อง  และรายงานทางการเงิน 
5. ปิดบัญชี  เมื่อส้ินงวดบัญชี 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
            ศึกษาความหมายของสินค้า การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น  การผ่าน
รายการไปบัญชีแยกประเภท  รายการปรับปรุงเมื่อส้ินงวดบัญชี การปิดบัญชี   กระดาษท าการ  8 ช่อง 
งบก าไรขาดทุนและงบดุล   และสรุปวงจรบัญชี 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                  กำรวำงแผนกำรวัดประเมินผลรำยวิชำ 
วิชำ บัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชำ 2201-1003      ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี        ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 
เวลำ  60 ชั่วโมง / ภำคเรียน                                            จ ำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต 

********************************************************************************** 
เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรเรียนรู้ 
 1. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้คิดเป็นสัดส่วนคะแนน 80 : 20 
หมายถึงคะแนนในระหว่างเรียน80คะแนนและคะแนนปลายปี 20 คะแนน ซึ่งสัดส่วนคะแนน 80:20 
แบ่งเป็นดังนี ้
 

 
สัดส่วนคะแนน 80 : 20 

 
1. คะแนนจุดประสงค์การเรียนรู้                45 คะแนน 
2. คะแนนความดีและการเข้าเรียน                     25       คะแนน 
3. คะแนนการวัดผลกลางปี  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             10 คะแนน 
4.คะแนนการวัดผลปลายปี                              20       คะแนน 
  
  2. เวลาเรียน 3 ช่ังโมง/สัปดาห์หรือ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

 ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนคือ 24 ช่ัวโมง 
    ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนคือ 12 ช่ัวโมง 

  3.จ านวนหน่วยการเรียน  3  หน่วยกิต 
  4.การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 
       ระดับผลการเรียน ความหมาย  



ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
 

4 
3.5 
3 

2.5 
2 

1.5                               
1 
0 

ผลการเรียนดีเย่ียม 
ผลการเรียนดีมาก 
ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนข้างดี 
ผลการเรียนน่าพอใจ 
ผลการเรียนพอใช้ 
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

80 – 100 
75 – 79 
70 – 74 
65 –69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
0 – 49 

    
   
 
 
  5. ตัวอักษรแสดงผลการเรียนรู้ท่ีมีเงื่อนไข 
    -มส หมายถึง ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายปี  (เวลาเรียนไม่ถึง 80%) 
    -ร  หมายถึง รอการตัดสินผลการเรียนรู้หรือตัดสินไม่ได้   
  6. การตัดสินผลการเรียน 
    - ระดับผลการเรียน 1-4 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
    - ระดับผลการเรียน 0 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องให้ด าเนินการซ่อมเสริมปรับปรุง
แก้ไขผู้เรียนในสาระการเรียนรู้รายปีท่ีได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์โดยด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปีท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพจนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปีของกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  
    
    - ส่วนนักเรียนท่ีได้รับผลการเรียนเป็น ร เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานเรียบร้อย แล้วให้
ได้ระดับผลการเรียนปกติคือตั้งแต่ 0-4 
 
วิธีกำรวัด 
 - สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 - สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
 - การท ากิจกรรม/ใบงาน 
 - การท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 - การท าแบบทดสอบประจ าตอน 
 
เคร่ืองมือวัด 



 - แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
 - แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 
 - กิจกรรม/ใบงาน 
 - แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 - แบบทดสอบประจ าตอน 
 

 
*************************************** 

 
 
 
 
 
 

 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ปฐมนิเทศ      
วิชำบัญชีเบื้องต้น 2   รหัสวิชำ  2201-1003                   ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ เร่ืองปฐมนิเทศ                                                                       เวลำ   2  ชั่วโมง     
เร่ือง บัญชีเบื้องต้น 2         เวลำ  2  ชั่วโมง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ครูผู้สอน นำงสำวสิรินภำ  สระโสม                                  ใช้สอนวันที่ ..... เดือน.............. พ.ศ......... 
********************************************************************************** 
สำระส ำคัญ 
           การปฐมนิเทศก่อนเรียนเป็นการแนะน าเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งจะท าให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้  เป็น
แนวทางในการท าให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
  การศึกษาวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เป็นวิชาส าคัญท่ีช่วยให้รู้จักพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ
รวมทั้งสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหา ผู้เรียนวิชานี้นอกจากจะได้ความรู้ท่ีถูกต้องแล้ว ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 
 



สำระกำรเรียนรู้ 
1.  จุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
2. แนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. ด้ำนควำมรู้ (K) 

 1.1 บอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาได้ 
     1.2 บอกแนวทางการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
2. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร/กระบวนกำรคิด(A) 
      2.1  ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ 

    3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

          3.1 ซื่อสัตย์สุจริต 

     3.2 มีวินัย  

     3.3 ใฝ่เรียนรู้ 

     3.4 มุ่งมั่นในการท างาน 

     3.5 มีจิตสาธารณะ 

   คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

1. กระบวนการคิด 

2. มีวินัย 

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

4. มีความพอเพียง 

5. มีจิตสาธารณะ 

 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

             1. ให้นักเรียนสร้างความคุ้นเคยโดยแข่งขันทายศัพท์บัญชีโดยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ให้ตัวแทน
เขียนตอบในกระดาษ หรือออกมาเขียนตอบบนกระดานหน้าช้ันเรียน โดยครูอ่านค าถามจากบัตรค าถาม ให้แต่ละ
กลุ่มเปล่ียนตัวผู้ท่ีออกมาเขียนตอบคนละหนึ่งข้อ  ครูชมเชยกลุ่มท่ีตอบได้คะแนนมากท่ีสุด เมื่อเฉลยแต่ละข้อให้
เขียนคะแนนแต่ละกลุ่มบนกระดาน 

ขั้นสอน 
    2. นักเรียนกับครู ช่วยกันสรุปความส าคัญของการศึกษาวิชาบัญชีเบ้ืองต้น 2 ท่ีใช้กันโดยท่ัวไปนักเรียนจด
บันทึกไว ้



    3. นักเรียนรับฟงัค าช้ีแจงสังเขปรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 และการวัดประเมินผล ซักถามข้อปัญหา 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ 

   4. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
 

ขั้นสรุปและกำรประยุกต์ 
   5. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 โดยใช้แผ่นใสเฉลยหน้าช้ันเรียน 
   6. นักเรียนวางแผนการน าบัญชีไปประยุกต์ใช้กับงานในธุรกิจท่ีจ าเป็นต้องใช้โดยท่ัวไป 

 
         สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ 

   1. หนังสือเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2  
   2. บัตรค าถาม 
   3. แบบทดสอบก่อนเรียน 
   4. มาตรฐานการบัญชี 

 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์กำรประเมินผล 
ด้ำนควำมรู้ 
1. บอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐาน
รายวิชา และค าอธิบายรายวิชาได้ 
2. บอกแนวทางการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้ 

 
-ตรวจแบบทดสอบ 

 
-แบบทดสอบ 

 
-ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ50 

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร/กระบวนกำรคิด 
1. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ 

สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ50 

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความมีวินัย  
2. ความรับผิดชอบ  
3 .ความสนใจใฝ่รู้ 

 
สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล 

 
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมโดยเขียนแผนผังบัญชี 5 หมวด พร้อมช่ือบัญชี 

 
 

บนัทึกหลังกำรสอน 
 



ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหำ / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
แนวทำงแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.................................................... 

        (นางสาวสิรินภา  สระโสม) 

                  ครูผู้สอน 



ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 
 
 
 
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.................................................... 

            (นายสุติยะ  สธนโสภณ) 

           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

       ลงช่ือ.................................................... 

        (นางศิรินาถ  กะฐินสี) 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

  ลงช่ือ.................................................... 

                         (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 



 
 
 

                                      
 
                                            แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 1 
วิชำบัญชีเบื้องต้น 2รหัสวิชำ  2201-1003                         ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำ           เวลำ  3  ชั่วโมง 
เร่ืองควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำ            เวลำ  3  ชั่วโมง     
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ครูผู้สอน นำงภัทรำ  ทวยภำ                                        ใช้สอนวันที่....  เดือน............... พ.ศ.…….. 
********************************************************************************** 
สำระส ำคัญ 
 ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประกอบด้วยธุรกิจพาณิชยกรรมหรือกิจการซื้อมาขายไปและธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจ
ท้ัง 2 ประเภทนี้ถ้ามีรายรับต่อปีถึงเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรก าหนดต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ก็มีธุรกิจหลาย
แห่งท่ีมีรายรับไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรก าหนดแต่ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท้ังนี้เพราะธุรกิจเหล่านั้นรับรู้ถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของภาษีมูลค่าเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทาให้การด าเนินงานของธุรกิจมีความ
รอบคอบและเป็นระเบียบมากขึ้นเพราะต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารท่ีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะใบก ากับ
ภาษีส าหรับภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีต้องเสียในแต่ละเดือนนั้นเสียเฉพาะส่วนท่ีเพิ่มเท่านั้น 
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. ด้ำนควำมรู้ (K) 

  1.1 บอกความหมายของสินค้าได้ 
 1.2 บอกลักษณะและรูปแบบของธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าได้ 
 1.3 บอกวงจรการด าเนินธุรกิจได้ 
 1.4 บอกเอกสารท่ีประกอบการบันทึกบัญชีได้ 

1.5 บอกข้ันตอนในการซื้อขายสินค้า 
1.6 บอกเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าได้ 
1.7 บอกข้ันตอนในการซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

2. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร/กระบวนกำรคิด(P) 
 2.1 บอกข้ันตอนในการซื้อขายสินค้า 
 2.2 บอกข้ันตอนในการซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

    3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

               3.1 ซื่อสัตย์สุจริต 



          3.2 มีวินัย  

          3.3 ใฝ่เรียนรู้ 

          3.4 มุ่งมั่นในการท างาน 

          3.5 มีจิตสาธารณะ 

   คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

1. กระบวนการคิด 

2. มีวินัย 

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

4. มีความพอเพียง 

5. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะรำยวิชำ 
 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า 
 2.ปฏิบัติงานบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีท่ีรับรอวท่ัวไป 
 
เนื้อหำสำระ 

1.ความหมายของสินค้า 
2.ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า 
3.วงจรการด าเนินธุรกิจ 
4.เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
5.ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า 
6.เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
7.การซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
           1. ครูกล่าวถึงสินค้า ซึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีกิจการค้ามีไว้เพื่อจ าหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์ในการหาก าไร 
ดังนั้น เจ้าของกิจการจึงมีรายได้จากการขายสินค้าเป็นหลัก และค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ ด้วย 
ผู้เรียนยกตัวอย่างสินค้า ได้แก่ เครื่องเขียน หนังสือ เครื่องส าอาง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง เป็นต้น 
 2.ผู้เรียนยกตัวสินค้าท่ีกิจการมีไว้เพื่อจ าหน่าย 
 

 



 
 

 
 

ขั้นสอน 
3.ครูอธิบายความหมายของสินค้า โดยใช้ส่ือ PowerPoint เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
4.ครูอธิบายและยกตัวอย่างของธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. ธุรกิจพำณิชยกรรมหรือกิจกำรซ้ือมำขำยไป (Merchandising Businesses) หมายถึง
กิจการท่ีซื้อสินค้าส าเร็จรูปมาจ าหน่ายซึ่งอาจจะขายปลีกหรือขายส่งก็ได้เช่นแม็คโครเทสโก้โลตัสเป็นต้น 

 2. ธุรกิจอุตสำหกรรม (Manufacturing Businesses)หมายถึงกิจการท่ีผลิตสินค้าขึ้นม
จ าหน่ายเองเช่นบริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จากัดบริษัทอุตสาหกรรมนมโคจากัดเป็นต้น 

5.ครูอธิบายวงจรการด าเนินธุรกิจซึ่งธรุกิจเกี่ยวกับสินค้านั้นแยกเป็น 2 ลักษณะคือ 
 1.ธุรกิจพำณิชยกรรมมีวงจรในการด าเนินธุรกิจดังนี ้
 

 
 
 

2.ธุรกิจอุตสำหกรรมมีวงจรในการด าเนินธุรกิจดังนี้ 
 



 
 
 
6.ครูอธิบายและยกตัวอย่างเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1.เอกสำรที่กิจกำรจัดท ำขึ้นได้แก่เอกสารท่ีกิจการจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในกิจการและเพื่อออกให้แก่
บุคคลภายนอกเช่นใบขอซื้อสินค้าบัตรสินค้าใบส าคัญจ่ายใบส่ังซื้อสินค้าใบรับสินค้าใบส่งของใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษีใบแจ้งหนี้เป็นต้น 

 
 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
2. เอกสำรจำกบุคคลภำยนอกได้แก่เอกสารท่ีกิจการได้รับจากบุคคลภายนอกเช่นใบส่ังซื้อสินค้าใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษีใบแจ้งใบส่งคืนสินค้าเป็นต้น 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ครูอธิบายและสาธิตข้ันตอนในการซื้อขายสินค้า โดยกล่าวถึงขั้นตอนในการซื้อสินค้า (Purchasing  



Procedures) ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการติดต่อส่ือสารก้าวหน้ามากดังนั้นการส่ังซื้อสินค้าจึงสะดวกรวดเร็วถ้า
เป็นกิจการขนาดเล็กการส่ังซื้อสินค้าอาจไม่ยุ่งยากเพราะส่วนใหญ่เจ้าของเป็นผู้ด าเนินการเองสามารถตัดสินใจได้
ทันทีการส่ังซื้อสินค้าอาจผ่านพนักงานขาย (Salesman) ทางโทรศัพท์ (By Telephone) ทางโทรสาร (By Fax) 
หรือทางอินเทอร์เน็ตท่ีเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แต่ถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่มักมีแผนกหรือ
ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Department) ท าหน้าท่ีจัดซื้อโดยเฉพาะกิจการเหล่านี้มีการควบคุมภายในท่ีดีดังนั้น
ขั้นตอนในการส่ังซื้อสินค้าและเอกสารท่ีต้องจัดท าหรือท่ีจะได้รับจากบุคคลภายนอกจะเป็นดังนี้ 

 
 

 
 

  



8. ครูและผู้เรียนสาธิตขั้นตอนในการขายสินค้า (Sales Procedures) ในการขายสินค้านั้นถ้าเป็นกิจการ
ขนาดเล็กการขายสินค้าไม่ยุ่งยากและมีวิธีปฏิบัติเหมือนกับการซื้อสินค้าของกิจการขนาดเล็กถ้าเป็นกิจการขนาด
ใหญ่มักมีแผนกหรือฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด (Sales/Marketing Department) ท าหน้าท่ีขายสินค้าโดยเฉพาะ
กิจการเหล่านี้มีการควบคุมภายในท่ีดีดังนั้นขั้นตอนในการขายสินค้าและเอกสารท่ีต้องจัดท าขึ้นหรือท่ีออกให้แก่
บุคคลภายนอกจะเป็นดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
9.ครูและผู้เรียนอธิบายและสาธิตการค านวณตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการซือ้ขายสินค้าซึ่งเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าคือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อให้การซื้อขายสินค้าด าเนินไปด้วยดีผู้ซื้อและผู้ขาย
ได้รับความพอใจและประโยชน์สูงสุดท้ัง 2 ฝ่ายเงื่อนไขการซื้อขายสินค้ามีหลายเงื่อนไขเช่น 

เง่ือนไขเก่ียวกับค่ำขนส่งสินค้ำ (Terms of Transportation)ค่าขนส่งสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายส าคัญ
รายการหนึ่งเพราะเป็นส่วนหนึง่ของต้นทุนของสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการขายดังนั้นผู้ซื้อและผู้ขายต้องตกลงกันให้
ชัดเจนว่าค่าขนส่งสินค้าจะเป็นภาระหรือหน้าท่ีของฝ่ายใดได้แก่ 

int)เป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดให้
ผู้ขายรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าจากร้านค้าถึงท่าเรือ (สถานีขนส่ง) ค่าขนส่งจากท่าเรือถึงร้านค้าหรือจุดหมาย
ปลายทางของผู้ซื้อเช่นโกดังสินค้าผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายออกเองเรียกว่าค่าขนส่งเข้า (Transportation in/Freight in) 
ซึ่งถือเป็นต้นทุนของสินค้า 

เป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ผู้ขาย
รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าจากร้านค้าของผู้ขายจนถึงร้านค้าหรือจุดหมายปลายทางของผู้ซื้อเช่นโกดังสินค้าเรียกว่า
ค่าขนส่งออก (Transportation out/Freight out) ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 
10. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าในบางกรณีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าอาจไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง 

สินค้าแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้จ่ายแทนไปก่อนเรียกว่าค่ำขนส่งที่จ่ำยแทนกันเมื่อมีการจ่ายแทนกันเกิดขึ้นผู้ท่ีจ่ายแทน
สามารถเรียกร้องค่าขนส่งคืนได้ในกรณีท่ีมีการซื้อขายสินค้าเป็นเงินเช่ือก็หักหนี้/เพิ่มหนี้ได้แล้วแต่กรณีเช่นนาย
มอสซื้อสินค้าเป็นเงินเช่ือจากร้านแท่งพาณิชย์ 10,000 บาทเงื่อนไข F.O.B. destination ต่อมานายมอสจ่ายค่า
ขนส่งสินค้า 500 บาทเมื่อถึงวันท่ีช าระหนี้ให้ร้านแท่งพาณิชย์ก็จะจ่ายช าระเพียง 10,000–500 = 9,500 บาท 

เง่ือนไขเก่ียวกับส่วนลด (Discount)เป็นเงื่อนไขท่ีจูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าซื้อสินค้าจ านวนมากและหรือ
ช าระหนี้ให้โดยเร็วเงื่อนไขเกี่ยวกับส่วนลดประกอบด้วย 



ส่วนลดกำรค้ำ (Trade Discounts)เป็นส่วนลดท่ีจูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากโดยผู้
ซื้อและผู้ขายมีการต่อรองกันหรือผู้ขายอาจต้ังเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าและให้ผู้ซื้อตัดสินใจเช่น 

- ซื้อ 1-3 โหลคิดโหลละ 20 บาท 
- ซื้อ 4-6 โหลคิดโหลละ 15 บาท 
- ซื้อ 5 ช้ินแถม 1 ช้ิน 
- ซื้อไม่เกนิ 500 บาทลดให้ 5% 
- ซื้อตั้งแต่ 501-1,000 บาทลดให้ 10% 
ส่วนลดการค้านี้จะไม่นาไปบันทึกบัญชีท้ังผู้ซื้อและผู้ขายจะบันทึกบัญชีในราคาสุทธิท่ีตกลงกัน

เรียบร้อยแล้ว 
11.ผู้เรียนสาธิตการค านวณจ านวนเงินท่ีร้านฝันเด่นต้องจ่ายและต้นทุนสินค้าต่อช้ิน 
12.ครูและผู้เรียนอธิบายพร้อมท้ังสาธิตการค านวณ ดังนี้ 

ส่วนลดเงินสด (Cash Discounts)ต่างจากส่วนลดการค้าคือเป็นส่วนลดท่ีเกิดขึ้นหลังจากมี
การตกลงซื้อขายสินค้าเป็นเงินเช่ือแล้วเป็นส่วนลดท่ีจูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าช าระหนี้โดยเร็วหรือก่อนวันครบก าหนด
อาจก าหนดในเงื่อนไขในการช าระเงินหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันส่วนลดเงินสดทางด้านผู้ได้รับหรือ
ผู้ซื้อเรียกว่าส่วนลดรับหรือส่วนลดซ้ือ (Purchase Discounts)ส่วนลดเงินสดทางด้านผู้ให้หรือผู้ขายเรียกว่า
ส่วนลดจ่ำยหรือส่วนลดขำย (Sales Discounts) 

เง่ือนไขเก่ียวกับกำรช ำระเงิน (Credit Terms/Terms of Payment)เป็นเงื่อนไขท่ี
ก าหนดระยะเวลาในการชาระเงินพร้อมท้ังส่วนลด (ถ้ามี) เช่น 

 
 13. ครูและผู้เรียนสาธิตการนับวันครบก าหนดช าระหนี้ในการซื้อสินค้าเป็นเงินเช่ือเมื่อท้ังสองฝ่ายตกลง
เงื่อนไขในการช าระหนี้แล้วทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรค านวณวันครบก าหนดไว้ล่วงหน้าในแง่ของผู้ซื้อจะได้ทราบวันท่ีท่ี
ต้องน าเงินไปช าระและจะได้วางแผนในการจัดหาเงินและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกิจการในกรณีท่ีมีส่วนลดเงิน
สดในแง่ของผู้ขายจะได้ทราบวันท่ีท่ีกิจการจะได้รับเงินจากผู้ซื้อเพื่อทวงถามหรือติดตามหนี้ได้อย่างถูกต้องกรณีท่ี
ก าหนดวันครบก าหนดไว้แน่นอนเช่นวันส้ินเดือนหรือส้ินเดือนของเดือนถัดไปก็ไม่จ าเป็นต้องนับหรือค านวณวันท่ี
ครบก าหนดแต่ในกรณีท่ีก าหนดเป็นจ านวนวันเช่น 30 วัน 60 วันก็ควรนับวนัท่ีจะครบก าหนดไว้ล่วงหน้าการ
นับวันครบก าหนดให้เริ่มนับถัดจากวันท่ีท่ีมีการซื้อขายสินค้าเป็นวันท่ี 1 และนับไปเรื่อยๆจนครบก าหนดเวลาหรือ
อาจจะใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค านวณหาวันครบก าหนดก็ได้คือ 

1) น าวันสุดท้ายของเดือนท่ีมีการซื้อขายสินค้าเป็นตัวตั้ง 



2) น าวันท่ีมีการซื้อขายสินค้าเป็นตัวหัก 
3) น าจ านวนวันท่ียังขาดอยู่ของเดือนถัดไปบวกเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบก าหนดเช่นซื้อสินค้า

เป็นเงินเช่ือเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 25X1 เงื่อนไข 2/10, N/30 
 14. ผู้เรียนแสดงการค านวณวันครบก าหนด 

 
 

 

15.ผู้เรียนแสดงการค านวณหาวันครบก าหนดและแสดงการค านวณจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระหนี้ 
16.ครูอธิบายการซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ส่ือแผ่นใสประกอบการอธิบายพร้อม 

ยกตัวอย่างการเรียนการสอน ปัจจุบันธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากสาเหตุหลายประการไม่ว่าจะเป็น
เรื่องภาวะเศรษฐกิจและการเมืองธุรกิจต่างๆจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายและภาพลักษณ์
ของกิจการให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาใช้วิธีและช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าท่ีทาให้เพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็วและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากท่ีสุดประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้นโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตดังนั้นกิจการจึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในกิจการซึ่งเป็นท่ีนิยมและได้รับการ
สนับสนุนจากท้ังภาครัฐบาลและเอกชนในการน ามาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายของกิจการซึ่งเรียกว่า
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) 
 

 
  



ดังน้ันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce จึงหมายถึงการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นการ
ซื้อขายสินค้าการโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 

 
17.ผู้เรียนบอกข้อดีและข้อเสียของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
18.ผู้เรียนฝึกทักษะดังนี้ 

1) ค านวณส่วนลดการค้าท้ังส้ินและค านวณค่าสินค้าท้ังส้ิน 
2) ค านวณหาวันครบก าหนด 
3) ค านวณหาส่วนลดเงินสด (ถ้ามี) 
4) ค านวณจานวนเงินท่ีร้านเจ้าป้าต้องจ่ายท้ังส้ิน 

 19.ผู้เรียนท าแบบฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในเรื่องกิจการซื้อขายสินค้า 
 
ขั้นสรุปและกำรประยุกต์ 
20.ผู้เรียนยกตัวอย่างร้านค้าท่ัวไปท่ีซื้อขายสินค้าเป็นประจ า และก าหนดค่าขนส่ง ได้แก่ การส่งมอบต้น

ทาง หรือ F.O.B. (Free on board) shipping point และการส่งมอบปลายทาง หรือ F.O.B. (Free on board) 
destination ในการซื้อขายสินค้า 
 21.ครูและผู้เรียนสรุปความหมายของสินค้าธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าวงจรการด าเนินธุรกิจเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า และการซื้อขายสินค้าผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการอธิบายและแสดงการค านวณประกอบ 

22.ครูเน้นให้ผู้เรียนสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับตนเอง คือเตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความ 
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท าให้เข้มแข็งทางการเงิน ครอบครัวต้องมีเงินออม ถ้ามีเงินออมมากก็จะเป็น
ครอบครัวเข้มแข็งโดยมีเงื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วย ในการซื้อสินค้ามาบริโภคหรือจ าหน่ายก็ต้องค านึ่งถึงความ
พอดี ระมัดระวังผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ จะได้ไม่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น ผลขาดทุนหรือการกู้ยืมเงินมา
ลงทุน เป็นต้น 

  1) การมีความรู้ คือ น าความรู้มาใช้ในการวางแผนและด าเนินชีวิต 
  2) การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
23. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1 

 
สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน วิชาการบัญชีเบ้ืองต้น 2 
2. ส่ือ PowerPoint และการสาธิตการเรียนการสอน 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ใบความรู้ 
5. กิจกรรมเสนอแนะผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ 

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 



จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์กำรประเมินผล 
1.ด้ำนควำมรู้(K) 
   1.1 บอกความหมายของสินค้าได้ 
   1.2 บอกลักษณะและรูปแบบของธุรกิจ
เกี่ยวกับสินค้าได้ 
   1.3 บอกวงจรการด าเนินธุรกิจได้ 
   1.4 บอกเอกสารท่ีประกอบการบันทึก
บัญชีได้ 
   1.5 บอกข้ันตอนในการซื้อขายสินค้า 
   1.6 บอกเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้าได้ 
   1.7 บอกข้ันตอนในการซื้อขายสินค้าผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

 
-ตรวจใบงาน 
-ตรวจแบบประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

 
-แบบประเมิน
กิจกรรมใบงาน 
-แบบประเมินผล 
การเรียนรู ้
 

 
-ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ80 

2.ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร/กระบวนกำร
คิด(P) 
   2.1 บอกข้ันตอนในการซื้อขายสินค้า 
   2.2 บอกข้ันตอนในการซื้อขายสินค้าผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

 
 
-ตรวจใบงาน 
-ตรวจแบบประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 
-สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
 
-แบบประเมิน
กิจกรรมใบงาน 
-แบบประเมินผล 
การเรียนรู ้
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

 
 
-ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ80 

3.ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3.1 ความมีมนุษยสัมพันธ์  
   3.2 ความมีวินัย 
   3.3ความรับผิดชอบ  
   3.4ความซื่อสัตย์สุจริต 
   3.5 ความเช่ือมั่นในตนเอง   
   3.6การประหยัด 
   3.7 ความสนใจใฝ่รู้   
   3.8 การละเว้นส่ิงเสพติดและการพนัน 
   3.9 ความรักสามัคคี   
  3.10 ความกตัญญูกตเวท ี

 
การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคลและประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 

 
-แบบสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล 
-แบบประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยครูและ
ผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน 

 
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกำรซื้อขำยสินค้ำ 

 
ช่ือ..................................................................................ช้ัน........................เลขท่ี.................... 
 



ให้นักเรียนเติมค ำลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 
1.ธุรกิจพำณิชยกรรมมีวงจรในการด าเนินธุรกิจดังนี ้
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ธุรกิจอุตสำหกรรมมีวงจรในการด าเนินธุรกิจดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงำนท่ี 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกำรซื้อขำยสินค้ำ 

 
ช่ือ..................................................................................ช้ัน........................เลขท่ี.................... 

 
ให้ท ำ  1. ค ำนวณหำวันครบก ำหนด 
        2.  ค ำนวณจ ำนวนเงินที่ร้ำนร้านกาญจนาการค้า 

 

ร้านกาญจนาการค้า ก าหนดราคาสินค้าชนิดหนึ่งไว้หน่วยละ 5,000 บาท และถ้าซื้อสินค้าชนิดนี้ 100 

หน่วยขึ้นไป จะให้ส่วนลด 10% ถ้าผู้ซื้อซื้อสินค้าจ านวน 100 หน่วย จะค านวณราคาสินค้าได้ดังนี้  

ราคาสินค้า                                         …………….- 

 หักส่วนลดการค้า                                                             .- 

 ราคาสินค้าสุทธิ                          .– 

กำรนับวันครบก ำหนดช ำระหนี้  ค านวณหาวันครบก าหนดดังนี้ 

 1. น าวันสุดท้ายของเดือนท่ีมีการซื้อขายสินค้าเป็นตัวตั้ง 

 2. น าวันท่ีมีการซื้อขายสินค้าเป็นตัวหัก 

 3. น าจ านวนวัน ท่ียังขาดอยู่ของเดือนถัดไปบวกเข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบก าหนด เช่น ซื้อสินค้าเงิน

เช่ือเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2550 เงื่อนไข 2/10, N/30 การค านวณวันครบก าหนดเป็นดังนี้ 

 จ านวนวันของเดือนมกราคม   

 หัก วันท่ีซื้อสินค้า      

 จ านวนวันคงเหลือ   

บวกจ านวนวันท่ียังขาดอยู่ (ก.พ.)      

    
 จ านวนวันท่ีให้เครดิต  
 วันท่ีครบก าหนดคือวันท่ี ............................................................ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
บนัทึกหลังกำรสอน 

 
ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหำ / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
แนวทำงแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

ลงช่ือ.................................................... 

        (นางสาวสิรินภา  สระโสม) 

                  ครูผู้สอน 



 
 

 

 

 

 

ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 
 
 
 
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.................................................... 

            (นายสุติยะ  สธนโสภณ) 

           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

       ลงช่ือ.................................................... 

        (นางศิรินาถ  กะฐินสี) 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

  ลงช่ือ.................................................... 

                         (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 

 
 
 
 


