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แผนการสอนรายวิชา (Course Syllabus) 
ส านักวิชาบัญช ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
รายวิชา    การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate  Accounting II)     รหัสวิชา  AC 2104  
จ านวนหน่วยกิต   3 (2-2-5)   หน่วยกิต         เวลาเรียน   4(2-2)  คาบ/สัปดาห์ 
อาจารย์ผู้สอน    ผศ. ดร. ปานฉัตร อาการักษ์  Tel. 08-1724-0934   Email: p.thipnew1@hotmail.com 

Google Classroom Code:   lklqox4          Line     

Google Meet Code:  ส่งลิงค์ไลท์สดในไลน์กลุ่มตามตารางเวลา  

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
     AC2104  การบัญชีชั้นกลาง 2                    3(2-2-5) 
  Intermediate Accounting II 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  AC1106 การบัญชีชั้นต้น 2 (Principles of Accounting II) 
  ศึกษาหลักการวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจ าแนกประเภท
หนี้สินการรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การ
บัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นว่าด้วย การจัดตั้ง การด าเนินการการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน 
การจัดท างบการเงิน การเลิกกิจการและการช าระบัญชี การจ่ายคืนทุน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัท จ ากัด และบริษัท
มหาชน จ ากัดว่าด้วย วิธีการจัดตั้งบริษัท การจ าหน่ายหุ้น การจัดท างบการเงิ น การเพ่ิมทุนและการลดทุน     
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ ก าไรต่อหุ้นการจัดสรรก าไรสะสม การเลิกบริษัท        
การช าระบัญชี  
  A study of accounting principles and methods of owners’ equity and liabilities; 
classifications of liabilities; recognitions and measurement of liabilities; liability valuation; liability 
presentation in financial statement and information disclosure; accounting for accounts payable; 
salary and wage-related liabilities; current liabilities; non-current liabilities; liability estimation; 
liability contingencies; asset contingencies; accounting for business setting; business operations; 
profit and loss distribution; changes of owners’ equity; business liquidation; account clearing of 
partnerships; accounting for company limited and public company limited 
 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
 (ก) (1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 (ก) (2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่

เกี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 (ก) (3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท างบการเงิน 
 (ก) (5) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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2. วัตถุประสงค์รายวิชา (Course Objective)     
1) เพื่อให้นักศึกษาอธิบายความหมายของรายการหนี้สนิและส่วนของเจ้าของในรูปแบบห้างหุน้ส่วน        

นิติบุคคล และบริษทัจ ากัด ที่ศกึษาได ้
2) เพื่อให้นักศึกษาบันทึกบัญชีรบัรูร้ายการหนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้องได้  
3) เพื่อให้นักศึกษาตีราคา-กระจายราคารายการหนี้สนิและส่วนของเจ้าของได ้
4) เพื่อให้นักศึกษาบันทึกการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายการหนีส้นิและสว่นของเจ้าของในระหว่างงวดได ้
5) เพื่อให้นักศึกษาแสดงรายการหนี้สิน และส่วนของเจ้าของในงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลได ้

3. การวางแผนการสอน 
  1)  นักศึกษาเข้าชัน้เรียนตามตารางสอน ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 80% 
 2)  ทดสอบกลางภาคสปัดาห์ที่ 9 และทดสอบปลายภาคสปัดาห์ที่ 17-18 ในตาราง  
4. ก าหนดการเรียนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่

เนื้อหา กิจกรรมออนไลน์ สื่อการสอนออนไลน์ 

1 
29/06/63 
คาบ 5-8 

ปฐมนิเทศแนะแนวการเรียน
ออนไลน์ และ 
บทที่ 1 หนี้สนิหมุนเวียน 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   แนวการสอน/เนื้อหาบทท่ี 1  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 1 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์แผนการสอนออนไลน ์
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 1  
-ไฟล์ Power point chapter 1 
-ไฟล์ Assignments chapter 1 

2 
*06/07-63 
คาบ 5-8 

บทที่ 2 หนี้สินประมาณการ   -Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 2  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 2 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 2 
-ไฟล์ Power point chapter 2 
-ไฟล์ Assignments chapter 2 

3 
13/07/63 
คาบ 5-8 

บทที่ 3 หนี้สนิไม่หมุนเวียน -Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 3 
   Question and Answer 
   Assignments chapter 3 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 3 
-ไฟล์ Power point chapter 3 
-ไฟล์ Assignments chapter 3 

4 
20/07/63 
คาบ 5-8 

บทที่ 4 ห้างหุ้นส่วน   -Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 4  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 4 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 4 
-ไฟล์ Power point chapter 4 
-ไฟล์ Assignments chapter 4 

5 
27/07/63 
คาบ 5-8 

 

บทที่ 5 การบัญชีห้างหุ้นส่วน  
  
  

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 5  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 5 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 5 
-ไฟล์ Power point chapter 5 
-ไฟล์ Assignments chapter 5 
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สัปดาห์ที ่
 

เนื้อหา กิจกรรมออนไลน์ สื่อการสอนออนไลน์ 

6 
03/08/63 
คาบ 5-8 

บทที่ 6  การเปลี่ยนแปลงในสว่น
ของผู้เป็นหุ้นส่วน 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 6  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 6 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 6 
-ไฟล์ Power point chapter 6 
-ไฟล์ Assignments chapter 6 

7 
10/08/63 
คาบ 5-8 

บทที่ 7 การเลิกกิจการ    -Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 7 
   Question and Answer 
   Assignments chapter 7 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 7 
-ไฟล์ Power point chapter 7 
-ไฟล์ Assignments chapter 7 

8 
17/08/63 
คาบ 5-8 

บทที่ 8 การบัญชีบริษทัจ ากัด    -Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 8  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 8 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 8 
-ไฟล์ Power point chapter 8 
-ไฟล์ Assignments chapter 8 

9 
24/08/63 

ทดสอบกลางภาค   
หนี้สิน และห้างหุ้นส่วน   

ข้อสอบอัตนัย 
30% 

นักศึกษาทุกคนเข้าห้องสอบ 
ห้องบัญชี 1 

10-11 
31/08/63 
7/09/63 
คาบ 5-8 

บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงในสว่น
ของผู้ถือหุน้ 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 9  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 9 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 9 
-ไฟล์ Power point chapter 9 
-ไฟล์ Assignments chapter 9 

12-13 
14/09/63 
21/09/63 
คาบ 5-8 

 
 

บทที่ 10 ก าไรสะสมและปนัผล -Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 10  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 10 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 10 
-ไฟล์ Power point chapter 10 
-ไฟล์ Assignments chapter 10 
-ไฟล์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 33 

14 
28/09/63 
คาบ 5-8 

บทที่ 11 การค านวณมูลค่ากิจการ   -Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 11  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 11 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 11 
-ไฟล์ Power point chapter 11 
-ไฟล์ Assignments chapter 11 
-ไฟล์มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 33 
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สัปดาห์ที ่ เนื้อหา กิจกรรมออนไลน์ สื่อการสอนออนไลน์ 
15-16 

05/10/63 
12/10/63 
คาบ 5-8 

บทที่ 12 การเลิกบริษัท   -Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 12  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 12 

Google meet  
Google classroom:  lklqox4 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 12 
-ไฟล์ Power point chapter 12 
-ไฟล์ Assignments chapter 12 

17-18 
19-30 
/10/63 

สอบปลายภาค 
การบัญชีบริษทั  

ข้อสอบอัตนัย 
30% 

 นักศึกษาทุกคนเข้าห้องสอบ 
ห้องบัญชี 1 

 
5. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

5.1 การวัดผล     -การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน       10%  
-กิจกรรมระหว่างเรียน    30%  

   -ทดสอบกลางภาค    30%  
-ทดสอบปลายภาค            30% รวม 100% 

5.2 ประเมินผล   แบบอิงเกณฑ์ 
ช่วงคะแนน  100-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-55 54-50 49-0 
ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D F 

 
6. ต าราหลัก 
     ปานฉัตร  อาการักษ์ และคณะ เอกสารการสอนการบัญชีชั้นกลาง 2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 2563.  
7. เอกสารต าราประกอบการเรียน  :   

ธารี  หิรัญรัศมี.  การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท.  กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2553. 
ธารินี  พงศ์สพุัฒน์.  การบัญชขีั้นกลาง II.  กรุงเทพมหานคร : เกษตรศาสตร์,  2553. 
พูลสิน  กลิน่ประทุม.  การบัญชีชั้นกลาง 2,  กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ล  เอ็ดดูเคชั้น, 2550. 

      พิมพ์พนา  ปีตธวชัชัย และณัฐชานนท์  โกมุทพุฒพิงศ์.  การบัญชีขั้นกลาง 2.  2554. ส านกัพิมพ์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.   
 สภาวิชาชีพบัญชี. มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์.
 http://www.fap.or.th/  
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8   นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้อผิดพลาด  
      มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน   
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ก าไรต่อหุ้น 
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน   
  การบูรณะ และหนีส้ินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. กฎหมายเกี่ยวข้องกับการท าบัญชี พ.ร.บ.การบัญชี 2543. กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
 http://dbd.go.th/mainsite/fileadmin/splash2/splash.html 
กรมสรรพากร. ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. 
 http://www.rd.go.th/publish/index.html 
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