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ชื่อวิชา การบัญชี 2 

 ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ที่เก่ียวกับรายได้ การนำเสนองบการเงิน การเปิดเผย 
  ข้อมูลในงบการเงิน ตลอดจนเร่ืองอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี 
  ที่ประกาศใช้ในปัจจบุัน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการบัญชีตน้ทนุ 
 

หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 

รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า  เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
เก ี ่ยวกับการรับรู ้  การวัดมูลค่า และ
ป ัญหาในทางปฏ ิบ ัต ิตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ 

 

-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
เร่ือง รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า 

 

การนำเสนองบการเงิน 
1. การนำเสนองบการเงิน 

1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
1.2 งบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
1.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

 
 เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การนำเสนอ 
งบการเงินแบบสมบูรณ์ และเพื ่อให้
เข้าใจรูปแบบและปัญหาในการจัดทำ
งบการเงินต่างๆ ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินและให้ทราบถึงการ
นำเสนอรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
 

 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562) 
เร่ือง การนำเสนองบการเงิน 

 

1.4  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
1.5 งบกระแสเงินสด 

 
- มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรับปรุง 2562) 

เรื่อง งบกระแสเงินสด 
  

2.  งบการเงินระหว่างกาล -  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562) 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 
 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

 

3. การรายงานทางการเงินใน 
     สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรบัปรุง 2562) 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจ 
ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การปรับปรงุ
ย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรายงานทางการเงนิ
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
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หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ    
1.  ส่วนงานดำเนินงาน 

 

     เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือส่วนงาน
ดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกัน การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน เหตุการณ์
ภายหล ั ง รอบระยะ เวลา รายง า น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
และการดำเนินงานที ่ยกเลิกและการ
เปิดเผยข้อมูลสำหรับสัญญาประกันภัย 

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรบัปรุง 2562) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 

2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือ
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 -  มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่24 (ปรบัปรุง 2562) 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

3. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 

 

4. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

5. สัญญาประกันภัย   
 
 
 
 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

 

6. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ขาย
และการดำเนนิงานที่ยกเลิก 

-  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรบัปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนนิงานที่ยกเลิก 

 

เรื่องอื่นๆ 
1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

เพื่อให้เข้าใจ :- 
- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการแปลง

ค่ารายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
รวมทั ้งการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

2. กำไรต่อหุ้น 
 

- วิธีการคำนวณกำไรต่อหุ้นในกรณีต่างๆ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2562)
เร่ือง กำไรต่อหุ้น 
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หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 
 

3. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 

- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเง ินในกรณีท ี ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีรวมถึง
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีการ
แสดงรายการบางรายการในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

-  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562)  
เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง 
ประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 

 

4. สัญญาเชา่ (ทางดา้นผู้ให้เช่า) - วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า 
(ทางด้านผู้ให้เช่า) 

-  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 
เร่ือง สัญญาเช่า (ทางดา้นผู้ให้เช่า) 

 
 
 

5. การบัญชีสำหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด 

- วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562) 
เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2562) เรื่อง ความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล-กรณีที ่ไม่มีความเกี ่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 

 
6. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ - วิธ ีการปฏิบัติทางการบัญชีและการ 

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินในกรณีที่ 
กิจการมีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2562) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ 

7.  การวัดมูลค่ายุติธรรม - เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องของการวัดมูลค่า
ยุติธรรมตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2562) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

8. ข้อตกลงสัมปทานบริการและการเปิดเผย
ข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร 

- วิธีปฏิบัติทางการบัญชี สำหรับข้อตกลง
สัมปทานบริการ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ข้อตกลง
สัมปทานบริการ 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2562) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
ของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

9. การจ่ายสนิทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ - วิธีปฏิบัติทางการบัญชี สำหรบัการจา่ย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ 

-  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2562) เรื ่อง การจ่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ 



รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ 
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชทีี่ 65/2563         วิชาการบัญชี 2  : หน้า 4/5 

  

หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 

10. เกษตรกรรม 
 

-  วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับ
สินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผล
ทางการเกษตร 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 41 (ปรับปรุง 2562) 
เรื่อง เกษตรกรรม 

11. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้เป็นครั้งแรก 

 -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้เป็นครั้งแรก 

การบัญชีต้นทุน  
1. ต้นทุนและวัตถุประสงค์ของการบันทึก 
 บัญชีต้นทุน 

1.1 วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 
1.2 การจำแนกประเภทต้นทุน 
1.3 ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต 
1.4  ต้นทุนการผลิตในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
1.5  ระบบตน้ทุนจริงและระบบตน้ทนุปกติ 
1.6  การบนัทึกบญัชีระบบต้นทนุการผลติ  
1.7  ระบบตน้ทุนมาตรฐานและการ

วิเคราะห์ผลต่าง 
1.8   การบันทึกบญัชีระบบตน้ทนุมาตรฐาน 

 
   เพื ่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบัญชีตน้ทุน
การจำแนกประเภทต้นทุนส่วนประกอบ
ของต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตในงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระบบต้นทุนจริง 
ระบบต้นทุนปกติ ระบบต้นทุนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ผลต่าง การบันทึกบัญชี
ต้นทุนการผลิตและระบบต้นทุนมาตรฐาน 

 

 

2. การคำนวณต้นทุนและการบันทึกบัญช ี
2.1 ระบบต้นทุนงานสั่งทำ 
2.2  ระบบต้นทุนช่วงการผลิต 

   

   เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีการ
สะสมตน้ทุน การบันทึกบัญชี รวมถึงวิธี
บันทึกบญัชีเก่ียวกับของเสีย เศษซาก 
และงานมีตำหน ิ

 

3. การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต 
3.1 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 
 อัตราเดียวทั้งโรงงาน 
3.2 อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตสำหรับแต่ละ
 แผนกการผลิต 
3.3 ต้นทุนฐานกิจกรรม 
3.4 การปนัส่วนตน้ทนุแผนกบริการ 

3.4.1 วิธีปันส่วนโดยตรง 
3.4.2 วิธีปันส่วนตามลำดับขั้น 
3.4.3 วิธีปันส่วนแบบสลับ 

 
   เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ทางการบ ัญช ี เก ี ่ยวก ับการป ันส ่วน
ค่าใช้จ ่ายการผลิตและต้นทุนแผนก
บริการรวมทั้งการคำนวณต้นทุนตาม
แนวคิดระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 

 



รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ 
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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หัวข้อและเนื้อหา วัตถุประสงค ์ เอกสารที่ต้องศึกษา 

4. การปันส่วนต้นทุนร่วมและการบัญชี
สำหรับผลิตภัณฑ์ร ่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ 

    4.1 การปันส่วนต้นทุนร่วม 
4.1.1 วิธีจำนวนหน่วยผลผลิต 
4.1.2 วิธีมูลค่าขาย ณ จุดแยกตัว 
4.1. 3 วิธีมูลค่าขายที่คาดวา่จะได้รับสุทธิ 
4.1.4  วิธีมูลค่าขายที่ปรับปรุง 
4.1.5 วิธีใช้เกณฑ์กำหนดน้ำหนัก 

  เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ 
ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 
 
 

 

4.2 การปันส่วนต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์
พลอยได ้

4.3 การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

  

 


