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ชื่อวิชา การบัญชี 2 

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ที่เกี่ยวกับรายได้ การนำเสนองบการเงิน การ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
สภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน 

 
หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 

รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า  เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
เกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหา
ในทางปฏิบัติตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรายได้ 

 

-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
เรื่อง รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า 

 

การนำเสนองบการเงิน 
1. การนำเสนองบการเงิน 

1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
1.2 งบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
1.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

  ส่วนของเจ้าของ 

 
 เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การนำเสนอ 
งบการเงินแบบสมบูรณ์ และเพื่อให้เข้าใจ
ร ูปแบบและป ัญหาในการจ ัดทำงบ
การเงินต่างๆ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินและให้ทราบถึงการนำเสนอ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง 
 

 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 

 

1.4  งบกระแสเงินสด - มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง งบกระแสเงินสด 

 1.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

2.  งบการเงินระหว่างกาล -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 

 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

 

3. การรายงานทางการเงินใน 
     สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรบัปรุง 2561) 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจ 
ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรงุ
ย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงนิ
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
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หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ    
1.  ส่วนงานดำเนินงาน 

 

     เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือส่วนงาน
ดำเน ินงาน การเป ิดเผยข ้อม ูลในงบ
การเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่
คล้ายคลึงกันการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที ่เก ี ่ยวข้องกัน การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข ้อมูล
สำหรับเครื่องมือทางการเงิน เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที ่ถือไว้เพื ่อขาย และการ
ดำเนินงานที่ยกเลิกและการเปิดเผยข้อมูล
สำหรับสัญญาประกันภัย 

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรบัปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 

2. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบนัการเงนิที่คลา้ยคลึงกนั 

 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การ 
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและ
สถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม) 

3. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 -  มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่24 (ปรบัปรุง 2561) 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

4.การแสดงรายการและการเปดิเผย
ข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) 
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมือทางการเงิน 

5. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน 

 -   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

6.สัญญาประกันภัย   
 
 
 
 

-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย 

7.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
 และการดำเนนิงานที่ยกเลิก 

-  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรบัปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนนิงานที่ยกเลิก 

เรื่องอื่นๆ 
1. ผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลง

ของอ ัตราแลกเปล ี ่ยนเง ินตรา
ต่างประเทศ 

เพื่อให้เข้าใจ :- 
- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการแปลงค่า
รายการที่เกี ่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
รวมทั ้งการแปลงค่างบการเง ินที ่เป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ
อัตราแลก เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 
2. กำไรต่อหุ้น 
 

- วิธีการคำนวณกำไรต่อหุ้นในกรณีต่างๆ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง กำไรต่อหุ้น 

 

3. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
    ประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเง ินในกรณีที ่ม ีการ
เปล ี ่ ยนแปลงนโยบายการบ ัญช ี การ
เปลี ่ยนแปลงประมาณการบัญชีรวมถึงการ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การแสดง
รายการบางรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)  
  เรื ่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
  ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 

4. สัญญาเช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า) - ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิทางการบ ัญช ี เก ี ่ยวกับ
สัญญาเช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า) 

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง สัญญาเช่า(ทางด้านผู้ให้เช่า) 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 15 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-
สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า (ทางดา้นผู้ให้เช่า) 

 

5. การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจาก
ร ัฐบาลและ การเป ิดเผยข ้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก รัฐบาล
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

- วิธ ีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง การบัญชีสำหรับเงนิอุดหนนุจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล-กรณีที ่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 

 

6. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

ว ิธ ีการปฏิบ ัต ิทางการบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินในกรณีที่
กิจการมีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  2 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ 

 

7.  การวัดมูลค่ายุติธรรม เพื ่อให้เข้าใจถึงเรื ่องของการวัดมูลค่า
ย ุต ิธรรมตลอดจนการเป ิดเผยข ้อมูล
เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปร ับปรุง 2561) เร ื ่อง การว ัดมูลค่า
ยุติธรรม 

8. ข ้อตกลงส ัมปทานบร ิ การและ 
การเป ิดเผยข ้อม ูลของข ้อตกลง
สัมปทานบริการ 

- ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิทางการบ ัญช ี  สำหรับ
ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเง ินฉบับท ี ่  12 (ปร ับปร ุง 2561) 
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
ของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
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หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 

9. การจ่ายสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงนิสดให้กับ
เจ้าของ 

-  วิธีปฏิบัติทางการบัญชี สำหรับการ
จ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ 

10. เกษตรกรรม -  วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับสินทรัพย์
ชีวภาพและผลติผลทางการเกษตร 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เกษตรกรรม 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1   
  เร ื ่อง การนำมาตรฐานการรายงานทาง 
  การเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 

การบัญชีต้นทุน  
 

1. ต้นทุนและวัตถุประสงค์ของ 
การบันทึก บัญชีต้นทุน 
1.1 วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 
1.2  การจำแนกประเภทต้นทุน 
1.3  ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต 
1.4 ต้นทนุการผลิตในงบกำไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
1.5  ระบบตน้ทุนจริงและระบบ

ต้นทุนปกต ิ
 1.6  การบันทึกบญัชีระบบ 
  ต้นทุนการผลิต  
 1.7  ระบบตน้ทนุมาตรฐานและการ 
  วิเคราะห์ผลต่าง 
1.8  การบันทึกบัญชีระบบต้นทนุ
มาตรฐาน 

 
   เพื ่อให้เข ้าใจว ิธ ีปฏิบ ัต ิทางการบัญชี 
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน
การจำแนกประเภทต้นทุนส่วนประกอบของ
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระบบต้นทุนจริง ระบบ
ต้นทุนปกติ ระบบต้นทุนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ผลต่าง การบันทึกบัญชีตน้ทุนการ
ผลิตและระบบต้นทุนมาตรฐาน 

 

 

2. การคำนวณต้นทุนและการบันทึกบัญช ี
2.1 ระบบต้นทุนงานสั่งทำ 
2.2  ระบบต้นทุนช่วงการผลิต 

   
   เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีการสะสมต้นทุน การ
บันทึกบญัชี รวมถงึวิธีบนัทกึบัญชีเกี่ยวกับของ
เสีย เศษซาก และงานมตีำหน ิ

 

3. การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต 
3.1 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 
 อัตราเดียวทั้งโรงงาน 
3.2 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต
 สำหรับแต่ละแผนกการผลิต 

 
   เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ทางการบ ัญช ี เก ี ่ ยวก ับการป ันส ่วน
ค ่าใช ้จ ่ายการผล ิตและต ้นท ุนแผนก

 



รายละเอียดเน้ือหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ 
เก่ียวกับวิชาชีพของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 
3.3 ต้นทุนฐานกิจกรรม 
3.4 การปนัส่วนตน้ทนุแผนกบริการ 

3.4.1 วิธีปันส่วนโดยตรง 
3.4.2 วิธีปันส่วนตามลำดับขั้น 
3.4.3 วิธีปันส่วนแบบสลับ 

บริการรวมทั ้งการคำนวณต้นทุนตาม
แนวคิดระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 

4. การปันส่วนต้นทุนร่วมและการ
บัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได ้

    4.1 การปันส่วนต้นทุนร่วม 
   4.1.1 วิธีจำนวนหน่วยผลผลิต 
   4.1.2 วิธีมูลค่าขาย ณ จุดแยกตัว 

 4.1.3 วิธีมูลค่าขายที่คาดว่าจะ 
          ได้รับสุทธิ 
  4.1.4 วิธีมูลค่าขายที่ปรับปรุง 
  4.1.5 วิธีใช้เกณฑ์กำหนด 
             น้ำหนัก 

  เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ ร่วม
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 
 
 

 

4.2 การป ันส ่วนต้นทุนร ่วมให้
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

4.3 การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์
ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

  

 


