
มคอ. 3 

 1 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
 
 

หลักสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2562 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา 3822104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) หลักการบัญชี 
 (ภาษาอังกฤษ) Principles of Accounting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี  ศรีสุรพล 



มคอ. 3 

 2 

ค าน า 
 

รายวิชาหลักการบัญชี รหัส 3822104 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ความหมาย วั ตถุประสงค์ 
ความส าคัญของการบัญชีและจรรยาบรรณทางด้านบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชี ความรู้ เก่ียวกับ
หลักการบัญชี วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เก่ียวกับกิจการบริการ 
กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดท างบการเงิน        
และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

รายวิชาหลักการบัญชี มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องอย่างมีระบบ พร้อมทั้ง  มีความสามารถในการสื่อสาร  และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรู้
ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรกฎาคม 2562 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสวิชา 3822104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) หลักการบัญชี 
 (ภาษาอังกฤษ) Principles of Accounting 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2 – 2 – 5) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มะลิ  ชารี 
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี  ศรีสุรพล ตอนเรียน C1 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1 
 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
8. สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

กรกฎาคม 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีส าหรับกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม 

กิจการอุตสาหกรรม และการบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท างบการเงิน และการวิเคราะห์ งบการเงิน

เบื้องต้น 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จะต้อง
ค านึงถึงผู้ เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้ เรียนเป็นตัวชี้วัดที่ส า คัญในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภา พ     
ประกอบกับวิชาชีพการบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องท าการฝึกปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความช านาญในการท าบัญชี
ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ แต่การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้น พฤติกรรมการเรียนเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ส าคัญ เพ่ือท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น่าพอใจ  และน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพ รายวิชา  
หลักการบัญชี เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมการเรียนที่เน้นเข้าฟังการบรรยายของผู้สอน          
ในชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ การวิเคราะห์และซักถามข้อสงสัยจากผู้สอน การศึกษา ฝึกปฏิบัติภายใน  
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและศึกษากรณีศึกษา ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพ          
ในการเรียนของนักศึกษาและส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผู้สอนจึงปรับปรุง การจัด      
การเรียนการสอนโดยการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
หลักการบัญชีว่าพฤติกรรมอย่างไรในการเรียนของนักศึกษาที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมทั้ง พฤติกรรมการเรียนจะมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากน้อยเพียงใด  เพ่ือ
น าผลท่ีได้นี้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมา ย วัตถุ ประสง ค์ ควา มส าคัญของกา รบัญชี และจร รยาบร รณทาง ด้านบัญชี        
กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชี ความรู้เก่ียวกับหลักการบัญชี วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเก่ียวกับกิจการให้บริการ กิจการพณิชยกรรม กิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเก่ียวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดท างบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

Definitions, objectives, and the significance of accounting, the code of conduct in 
accounting, concepts in accounting, principles of accounting, methods in accounting report 
standard, standard of financial report in service enterprises, commercial enterprises, and 
industrial enterprises, value added tax accounting, preparation of financial statement, 
fundamental in financial ratio analysis. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก สอนเสริม 
ปฏิบัติ / งานภาคสนาม 

/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง  

30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบเรียน 
ที่ไม่สามารถท าการสอนได้ 
หรือตามที่ผู้เรียนร้องขอ 
เพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจ 
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษา และจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้าในวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 12.00 – 15.00 น. รวมถึง อนุญาตให้
ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งที่ส า คัญที่สุดส าหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจ าเป็น  

อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ ดีของสังคม นักศึกษาจึงต้อง    
มีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะส าคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ดังต่อไปนี้ 

 1.1.1 ความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 1.1.2 มีควา มพอเพียง เป็นหลักในกา รด าเนินชี วิต โ ดยยึ ดแนว คิดความพอประมา ณ           
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทา งธุรกิจ สามารถ

จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
(2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน    

การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่  

ของการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น    

ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้          
การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 

(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท า ดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
(2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม     

เสริมหลักสูตร 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพ่ือน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสั งเกต 

แบบวัดเจตคติ เป็นต้น 
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2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการด ารงชีวิต สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึง การน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น มาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุม ดังนี้ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการ  และกระบวนการ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 

 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน า      
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 2.1.3 มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
รวมทั้ง มีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 

2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ

ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
(2) การจั ดกา รเรี ยนรู้ จากสถานการ ณ์จริ ง  โดยกา รศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ย วชา ญ              

ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
(3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้  และส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างความรู้  ความเข้าใจ     

ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง และฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นได้ 
(4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระท าของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมาย        

ที่ก าหนด ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ในการพัฒนาทักษะทางปัญญาโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้ง  สามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่างเป็นระบบ         
และมีคุณภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ 
จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้ และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

 3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป ได้
อย่างเหมาะสม 
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 3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทาง เลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่า ง   
รอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิด    
การได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษา 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การศึกษาในภาคสนาม 
(4) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการคิด       

ที่จะพัฒนา และให้ด าเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น 
(5) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับ และความรู้เพ่ิมเติม 
(6) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความช านาญ 
(7) ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา  
(8) ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินตามสภาพจริง จากผลงาน และการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
(2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจ าเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษา เพ่ือ  

การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่นและมีความสุข ซ่ึงประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง 

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ

และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
4.2 กลยุทธ์การสอนท่ี ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคล      

และความรับผิดชอบ 
(1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การเรี ยนแบบมีส่วนร่วม

ปฏิบัติการ 
(2) มอบหมายงานที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์

บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ 
4.3 กล ยุท ธ์ กา รป ร ะ เ มิ น ผลก า ร เ รี ย น รู้ ด้ าน ทั กษะค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง บุค ค ล                   

และความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม       

ในชั้นเรียน 
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(2) สังเกตจ ากพฤติกรรมที่แ สดงออกในการ ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  พิจ ารณาจา กผลงา น       
ความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย 
 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์   
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งการพูด 
และการเขียน และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผล   
และสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.2 กลยุท ธ์การสอนท่ีใ ช้ในการ พัฒนาการ เรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การเรียนรู้
เทคนิค และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

(2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
(3) มอบหมายงานให้ผู้ เรียนสืบค้นและน าเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเก่ียวข้องกับ     

การเรียน 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการ เรียนรู้ ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิง ตัวเลข การ ส่ือสาร       

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งประเมิน

ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) ผู้สอน 

1 ลักษณะและกรอบแนวคิดขั้นพ้ืนฐาน 
ทางการบัญชี 
- ประวัติและวิวัฒนาการทางบัญชี 
- รูปแบบองค์กรธุรกิจ 
- กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชี 

และมาตรฐานการบัญชี 
- จรรยาบรรณทางการบัญชี 
- กรอบแนวคิดทางการบัญชี 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะ 
และกรอบแนวคิดข้ันพ้ืนฐาน 
ทางการบัญชีได้ 

4 - ผู้สอนแนะน าตัว อธิบายรายละเอียดของรายวิชา 
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา 
แผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู้ แนะน า 
เอกสารและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม พร้อมท้ัง การเตรียม 
ความพร้อมก่อนเร่ิมเรียน 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “ลักษณะและกรอบแนวคิดข้ันพ้ืนฐาน 
ทางการบัญชี” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 

2 งบการเงิน 
- ความหมายและส่วนประกอบ 

ของงบการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 1 พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถาม
เพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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 12 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

- การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถจ าแนกหมวดบัญชี 
ซ่ึงประกอบด้วย หมวดสินทรัพย์ หมวด 
หนี้สิน และหมวดส่วนของเจ้าของ เพ่ือ 
น าไปจัดท างบแสดงฐานะการเงินได้ 
อย่างถูกต้อง 

ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “งบการเงิน” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

3 งบการเงิน (ต่อ) 
- งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- การจัดท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- งบแสดงการเปล่ียนแปลง 

ส่วนของเจ้าของ 
- งบกระแสเงินสด 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
Learning Outcome 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 2 พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถาม 
เพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “งบการเงิน (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบทดสอบ 
- ตัวอย่างงบการเงิน 

ของบริษัทจ ากัด 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

ผู้เรียนสามารถจ าแนกหมวดบัญชี 
ซ่ึงประกอบด้วย หมวดรายได้ 
และหมวดค่าใช้จ่าย เพ่ือน าไปจัดท า 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้อย่างถูกต้อง 

ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบในสัปดาห์ท่ี 4 เก่ียวกับ 
การจ าแนกหมวดบัญชี ซ่ึงประกอบด้วย หมวดสินทรัพย์ 
หมวดหนี้สิน หมวดส่วนของเจ้าของ หมวดรายได้ 
และหมวดค่าใช้จ่าย 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม สืบค้นงบการเงิน 
ของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด (มหาชน) กลุ่มละ 
1 บริษัท มาเป็นตัวอย่างในการจัดท าแบบฝึกหัดในสัปดาห์ 
ท่ี 10 

หรือบริษัทจ ากัด 
(มหาชน) 

4 หลักการบัญชี 
- วงจรทางการบัญชี 
- สมการบัญชี 
- รายการค้า และการวิเคราะห์ 

รายการค้า 
 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 3 พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถาม 
เพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “หลักการบัญชี” 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

Learning Outcome 
ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์รายการค้า 
ได้ 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

5 หลักการบัญชี (ต่อ) 
- ผังบัญชี 
- หลักการบันทึกบัญชี 
- การบันทึกรายการในสมุดข้ันต้น 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนต้องสามารถบันทึกรายการค้า 
ลงในสมุดรายวันท่ัวไปได้ 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 4 พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถาม 
เพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “หลักการบัญชี (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

ความคิดเห็น 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

6 หลักการบัญชี (ต่อ) 
- สมุดบัญชีแยกประเภท 
- การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 

แยกประเภท 
- การจัดท างบทดลองก่อนปรับปรุง 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถบันทึกการผ่าน 
รายการค้าจากสมุดรายวันท่ัวไปไปยัง 
สมุดบัญชีแยกประเภท และสามารถ 
หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท 
เพ่ือน าไปจัดท างบทดลองได้ 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 5 พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถาม 
เพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “หลักการบัญชี (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 

- เ อ ก ส า ร
ประกอบการเรียน 
ราย วิชาหลักกา ร
บัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบทดสอบ 
- ข้อสอบกลางภาค 

คร้ังท่ี 1 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

จากการสาธิตนั้น 
- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 

ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบในสัปดาห์ท่ี 7 เก่ียวกับ 
การวิเคราะห์รายการค้า 

- ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการสอบกลางภาค คร้ังท่ี 1 
7 ผลการด าเนินงาน 

- เกณฑ์การบันทึกบัญชี 
- รายการปรับปรุงบัญชี 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
รายได้ค้างรับ 
รายได้รับล่วงหน้า 

- การผ่านรายการปรับปรุง 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถบันทึกรายการปรับปรุง 
บัญชี ซ่ึงประกอบด้วย รายการ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
รายได้ค้างรับ และรายได้รับล่วงหน้า 
ลงในสมุดรายวันท่ัวไปได้ 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 6 พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถาม 
เพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “ผลการด าเนินงาน” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

8 ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
- รายการปรับปรุงบัญชี (ต่อ) 

วัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 
หนี้สงสัยจะสูญ 
ค่าเส่ือมราคา 
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 

- การผ่านรายการปรับปรุง (ต่อ) 
- งบทดลองหลังปรับปรุง 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถบันทึกรายการปรับปรุง 
บัญชี ซ่ึงประกอบด้วย รายการ 
วัสดุส้ินเปลืองใช้ไป หนี้สงสัยจะสูญ 
ค่าเส่ือมราคา และการแก้ไข 
ข้อผิดพลาดทางบัญชี ลงในสมุดรายวัน 
ท่ัวไปได้ และสามารถจัดท างบทดลอง 
หลังปรับปรุงได้ 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 7 พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถาม 
เพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “ผลการด าเนินงาน (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 

9 ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
- งบทดลองหลังปรับปรุง (ต่อ) 
- การจัดท างบการเงิน 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 8 พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถาม 
เพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

- การปิดบัญชี 
- การกลับรายการ 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถบันทึกรายการปิดบัญชี 
ลงในสมุดรายวันท่ัวไปได้ 

ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “ผลการด าเนินงาน (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

- ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการสอบกลางภาค คร้ังท่ี 2 

หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- ข้อสอบกลางภาค 

คร้ังท่ี 2 

10 การวิเคราะห์งบการเงิน 
- ความหมายของการวิเคราะห์ 

งบการเงิน 
- ประโยชน์ของการรายงาน 

การวิเคราะห์งบการเงิน 
- การวิเคราะห์งบการเงินโดยท่ัวไป 
- การวิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงิน 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 9 พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถาม 
เพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การวิเคราะห์งบการเงิน” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

- การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์งบการเงิน 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตามแนวต้ัง 
วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม และวิธี 
ารวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินได้ 

ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์งบการเงินจาก 
งบการเงินของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด (มหาชน) 
ท่ีก าหนดในสัปดาห์ท่ี 3 และมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
ในสัปดาห์ท่ี 15 

11 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- เอกสารประกอบในการค านวณ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 10 พร้อมท้ัง ตอบ 
ข้อซักถามเพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพ่ิม” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถบันทึกรายการค้า 
เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับกิจการ 
ให้บริการลงในสมุดรายวันท่ัวไปได้ 
และสามารถค านวณภาษีซ้ือและภาษี 
ขาย เพ่ือน าส่งหรือขอคืน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับกรมสรรพากรได้ 

ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

12 การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือและขาย 
สินค้า 
- วงจรการซ้ือและขายสินค้า 
- การบันทึกบัญชีส าหรับกิจการซ้ือ 

และขายสินค้า 
- ระบบการบันทึกบัญชีสินค้า 

คงเหลือเมื่อส้ินงวด 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถบันทึกรายการค้า 
ด้วยระบบการบันทึกบัญชีสินค้า 
คงเหลือเมื่อส้ินงวดลงในสมุดรายวัน 
ท่ัวไปได้ 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 11 พร้อมท้ัง ตอบ 
ข้อซักถามเพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือและขายสินค้า” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

13 การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือและขาย 
สินค้า (ต่อ) 
- ระบบการบันทึกบัญชีสินค้า 

คงเหลืออย่างต่อเนื่อง 
- การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี 
- การบันทึกรายการปิดบัญชี 
- การจัดท างบการเงินของกิจการซ้ือ 

และขายสินค้า 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถบันทึกรายการค้า 
ด้วยระบบการบันทึกบัญชีสินค้า 
คงเหลืออย่างต่อเนื่องลงในสมุดรายวัน 
ท่ัวไปได้ และสามารถจัดท างบการเงิน 
ของกิจการซ้ือและขายสินค้าได้ 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 12 พร้อมท้ัง ตอบ 
ข้อซักถามเพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือและขายสินค้า (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

14 สมุดรายวันเฉพาะ 
- ความหมายของสมุดรายวันเฉพาะ 
- ประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ 
- ประโยชน์ของสมุดรายวันเฉพาะ 
- ประเภทของบัญชีแยกประเภท 
- สมุดรายวันซ้ือ 
- สมุดรายวันส่งคืน 
- สมุดรายวันขาย 
- สมุดรายวันรับคืน 
- สมุดรายวันรับเงิน 
- สมุดรายวันจ่ายเงิน 
- สมุดเงินสด 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภท 
ของสมุดรายวันเฉพาะได้ และสามารถ 
เลือกสมุดรายวันเฉพาะท่ีจะใช้ 
ในการบันทึกรายการค้าท่ีเกิดข้ึนได้ 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 13 พร้อมท้ัง ตอบ 
ข้อซักถามเพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “สมุดรายวันเฉพาะ” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 
หลักการบัญชี 

- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 

15 การบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม  
- ลักษณะการด าเนินกิจการ 

อุตสาหกรรม 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ท่ี 14 พร้อมท้ัง ตอบ 
ข้อซักถามเพ่ิมเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
รายวิชา 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.วารี 
ศรีสุรพล 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

- ความหมายของต้นทุน 
- ประเภทของต้นทุนในกิจการ 

อุตสาหกรรม 
- เอกสารประกอบการลงบัญชี 
- การบันทึกบัญชีส าหรับกิจการ 

อุตสาหกรรม 
- งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถจัดท างบต้นทุนการผลิต 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ 
แสดงฐานะการเงิน ส าหรับกิจการ 
อุตสาหกรรมได้ 

ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง และการแสดง 
ความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท า 
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการข้ันตอน 
จากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท โดยจับคู่ 
ท าในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนความเข้าใจให้มากข้ึน และท า 
แบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี 
ผลการเรียนรู้ท่ีได้ 

(ระบุข้อ) วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 

ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
1. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

การเข้าช้ันเรียน การแต่งกาย 
และอ่ืน ๆ 

1.1.3 สังเกตการเข้าและออกจาก 
ช้ันเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ 
ทุกสัปดาห์ แต่งกายถูกต้อง 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
ความต้ังใจท าแบบฝึกหัด 
ในช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

2. แบบฝึกหัดท้ายบท แบบฝึกหัด 
เพ่ิมเติม 

1.1.3, 2.1.2, 
3.1.3, 4.1.2 

ประเมินจากความสมบูรณ์ 
ความครบถ้วนของงาน 
ท่ีมอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ 10% 

3. การมอบหมายงานให้ผู้เรียน 
แบ่งกลุ่ม เพ่ือศึกษา 
และวิเคราะห์งบการเงิน 
ของบริษัทจ ากัด หรือบริษัท 
จ ากัด (มหาชน) พร้อมท้ัง 
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

1.1.3, 2.1.2, 
3.1.3, 4.1.2, 

5.1.3 

ประเมินจากความสมบูรณ์ 
ความครบถ้วนของงาน 
ท่ีมอบหมาย และสังเกตพฤติกรรม 
การมีส่วนร่วมในงาน 
ของแต่ละกลุ่ม 

3, 10, 15 10% 

4. ประเมินผลการเรียนรู้ 2.1.2, 3.1.3 การสอบกลางภาค คร้ังท่ี 1 
การสอบกลางภาค คร้ังท่ี 2 
การสอบปลายภาค 

6 
9 
16 

20% 
20% 
30% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสาร และต าราหลัก 
ภัทราพร  ปุณะตุง. (2562). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาหลักการบัญชี . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ดลพร  บุญพารอด และคณะ. (2553). เอกสารการสอน ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 1 – 8. พิมพ์ครั้งที่ 4. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
__________. (255 3). เอกสารการสอน ชุดวิชา การบัญชี ขั้นต้น หน่วยที่ 9 – 15 . พิมพ์ครั้งที่  4 . 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ธารี  หิรัญรัศมี และคณะ. (2555). การบัญชีการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิทยพัฒน์ จ ากัด. 
นภาพร  ลิขิตวงศ์ขจร และ อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์. (2554). หลักการบัญชี . พิมพ์ครั้งที่  2 . ขอนแก่น : โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ภาคภูมิ  วณิชธนานนท์. (2557). การบัญชีการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 
วันฤดี  สุขสงวน. (2558). การบัญชีขั้นต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม 

เลเซอร์พริ้นต์. 
ศศิวิมล  มีอ าพล. (2555). หลักการบัญชีขั้นต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อินโฟไมนิ่ง จ ากัด. 
สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช  โรจน์คุรีเสถียร. (2552). การบัญชีขั้นต้น. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

แมคกรอ – ฮิล. 
Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel and Donald E. Kieso. (2014). Accounting Principles. 11th 

ed. Asia: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 
John J. Wild and Winston Kwok. (2556). การบัญชีการเงิน IFRS แปลจาก Financial accounting: 

Information for decisions โดย กฤติยา  ยงวณิชย์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2558). “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ

และเง่ือนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ.2557” สืบค้นเม่ือ 2558, มกราคม 14, เข้าถึงได้จาก : 
http://www.dbd.go.th. 

__________. (2558). “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จด
ทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี พ.ศ.2544” สืบค้นเม่ือ 2558, มกราคม 14, เข้าถึงได้จาก : 
http://www.dbd.go.th. 

__________. (2558). “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับงาช้าง เป็นผู้ มี
หน้ า ที่ จั ดท า บัญชี พ .ศ .2551”  สื บ ค้นเ ม่ือ  2558, มกร า คม 14, เข้ า ถึ งไ ด้จ า ก : 
http://www.dbd.go.th. 

__________. (2558). “ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ ต้องจัดท า  ข้อความ    
และรายการที่ ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ ต้องลงรายการ ในบัญชี  และเอกสารที่ ต้องใช้
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ประกอบการลงบัญชี  พ .ศ.2544”.  สื บค้น เม่ือ 2558, มกรา คม 14, เข้าถึ งไ ด้จ าก : 
http://www.dbd.or.th. 

เจริญ  เจษฎาวัลย์. (2556). ประวัติศาสตร์โลกการบัญชี. นนทบุรี: บริษัท พอดี จ ากัด. 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2558). “กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 

2558)” สืบค้นเม่ือ 2558, พฤศจิกายน 14, เข้าถึงได้จาก: http://www.fap.or.th. 
__________. (2558). “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ.2553” สืบค้นเม่ือ 2558, มกราคม 14, เข้าถึงได้จาก: http://www.fap.or.th. 
__________. (2558). “พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543” สืบค้นเม่ือ 2558, มกราคม 14, เข้าถึงได้

จาก: http://www.fap.or.th. 
__________. (2558). “พระรา ชบัญญัติวิ ชาชีพบัญชี พ.ศ .2547” สืบค้นเม่ือ 2558, มกราคม 14,         

เข้าถึงได้จาก: http://www.fap.or.th. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของ ผู้ เรียนที่มีต่อ     
การเรียนการสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินผู้เรียนจากผลงานที่มอบหมาย การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนผ่านการทดสอบ ทั้ง
การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมและการอภิปรายโต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

น าผลท่ีได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุง    
การเรียนการสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร  และการจัดให้มีการสังเกตการสอน   
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนัก ศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 


