รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3822104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) หลักการบัญชี
(ภาษาอังกฤษ) Principles of Accounting

อาจารยผสู อน
(1) ผูชวยศาสตราจารยภัทราพร ปุณะตุง

มคอ.3

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3822104 หลักการบั ญ ชี (Principles of
Accounting) จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อ ใช ในการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าดั ง กล า วให มี ค วามเป น มาตรฐาน
ครบถวน และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของการบัญชี และจรรยาบรรณทางดานบัญชี กรอบแนวคิด
ในการจัดทําบัญ ชี ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกีย่ วกับกิจการใหบริการ กิจการพณิชยกรรม กิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม
การจัดทํางบการเงิน และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญ ตอผูเรียนที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎี ฝกปฏิบัติ
และการศึ ก ษาค น ควา ด ว ยตนเอง เพื่ อ ให ผู เรี ย นได แ นวทางในการจั ด การเรีย นรู ท ฤษฎี แ ละกรณี ศึ ก ษา
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึง ติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควา
ด ว ยตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห อ ง ผู เรี ย นสามารถนํ า ความรู ที่ ได จ ากรายวิ ช านี้
ไปประยุกตใชในอนาคตได

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15 กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3822104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) หลักการบัญชี
(ภาษาอังกฤษ) Principles of Accounting
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน (2 – 2 – 5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยมะลิ ชารี
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยภัทราพร ปุณะตุง ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre – requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co – requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
21 สิงหาคม 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี
1.2 เพื่ อให ผูเรีย นมีค วามรูความเขาใจในหลั กการบั ญ ชี สําหรับ กิจ การบริการ กิ จ การพณิ ช ยกรรม
กิจการอุตสาหกรรม และการบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม
1.3 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการจัดทํางบการเงิน และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อใหเนื้ อหามีความทั นสมั ยเหมาะสมกั บ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ในป จ จุบั น และเพื่ อ
เปนการปรับปรุงความถูกตองของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญและวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินบทบาทและความรับผิดชอบของการบัญชีที่
มีตอสังคม กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชี การบันทึกรายการ
ทางบัญชีและการจัดทํางบการเงิน ขอจํากัดของขอมูลทางการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
The importance and objectives of financial reporting; roles and responsibilities of
accounting for society; conceptual framework for financial reporting; introduction to
accounting; recording accounting transaction and preparing financial statements; limitations
of accounting information; accounting professional ethics
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมง
สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียน
30 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ที่ไมสามารถทําการสอนได
ตอภาคการศึกษา
ตอภาคการศึกษา
หรือตามที่ผูเรียนรองขอ
เพื่อทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสมและกําหนดไว
3.2 อาจารย ป ระจํ า รายวิ ช า จั ด เวลาให คํ าปรึก ษาเป น รายบุ ค คลหรือ รายกลุ ม ตามความต อ งการ
ของผูเรียน โดยมีการนัดหมายลวงหนา
อาจารยภัทราพร ปุณะตุง
Office Hour วันพุธ เวลา 9.00 – 16.00 น.
โทร 086 3393860
e-mail : phatrapirn@gmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
1.1.2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคมุ กัน
1.1.3) มีจิตสํานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม และ
มโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดีความชั่ว
1.1.4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญ ทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
(2) ปลู ก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน น การเข า ชั้ น เรี ย น การแต ง กายตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน/กิจกรรม/กรณีศึกษา/รายงาน/แบบฝกหัด โดยเนนการสงงานใหตรงเวลา
(4) ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมคัดลอกงานของผูอื่น
มาเปนของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รายกลุม และรายบุคคล
(4) ประเมินจากงาน/กิจกรรม/กรณีศึกษา/รายงาน/แบบฝกหัดที่ไดรับ มอบหมายมีความซื่อสัตย
ไมทุจริต ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการตลาด
 2.1.2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานการตลาด
2.1.3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการการจัดการทางการตลาด
2.1.4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารการตลาด รวมทั้งมี
ความเขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
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2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน น ผู เรีย นเป น สํ า คั ญ เชน วิธีก ารสอนแบบบรรยาย แบบอภิป ราย แบบสาธิ ต
แบบแบงกลุมทํากิจกรรม เปนตน เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎี
ที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) บรรยายประกอบสื่อการสอน พรอ มยกตัวอยางประกอบ โดยเนนตัวอยางโจทยการบันทึก
รายการคา
(3) มอบหมายงานตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบั ติ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน ใบงาน
แบบฝกหัดทายบทเรียน แบบฝกหัดเพิ่มเติม การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาจากสื่อตาง ๆ แบบรายงาน
เฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุม พรอมวิเคราะหประเด็นที่เรียนมานําเสนอหนาชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย/ขอสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน/กิจกรรมตาง ๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน เชน ใบงาน แบบฝกหัดทายบทเรียน แบบฝกหัดเพิ่มเติม และรายงานเฉพาะบุคคล หรือรายงานกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1) สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
แกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
 3.1.2) มี ค วามคิ ด ริเริ่ ม สรา งสรรค ตอ ยอดกรอบความรู เดิ ม สามารถบู ร ณาการความรู ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม ๆ
3.1.3) สามารถคิดคนทางเลือกใหม ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผล
จากทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน วิธีการสอนแบบบรรยาย แบบอภิปราย แบบสาธิต แบบ
ปฏิบัติ แบบทํากิจกรรมรวมกัน เปนตน เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎี ที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) บรรยายประกอบสื่อการสอน พรอ มยกตัวอยางประกอบ โดยเนนตัวอยางโจทยการบันทึก
รายการคา
(3) มอบหมายงานตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบั ติ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน ใบงาน
แบบฝกหัดทายบทเรียน แบบฝกหัดเพิ่มเติม การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาจากสื่อตาง ๆ แบบรายงาน
เฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุม พรอมวิเคราะหประเด็นที่เรียนมานําเสนอหนาชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย / ขอสอบแบบอัตนัย
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(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
(3) ประเมิ น จากงาน / กิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ ม อบหมายให นั ก ศึ ก ษาฝ ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ในห อ งเรี ย น
และนอกห องเรีย น เช น ใบงาน แบบฝก หั ด ท า ยบทเรีย น แบบฝ ก หั ด เพิ่ ม เติ ม และรายงานเฉพาะบุ ค คล
หรือรายงานกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดี
กับผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.1.2) มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเปนกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนําผูตามไดอยาง
เหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน น ผู เรีย นเป น สํ า คั ญ เชน วิธีก ารสอนแบบบรรยาย แบบอภิป ราย แบบสาธิ ต
แบบแบงกลุมทํากิจกรรม เปนตน เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎี
ที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) มอบหมายงานตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบั ติ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน ใบงาน
แบบฝกหัดทายบทเรียน แบบฝกหัดเพิ่มเติม การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาจากสื่อตาง ๆ แบบรายงาน
เฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุม พรอมวิเคราะหประเด็นที่เรียนมานําเสนอหนาชั้นเรียน เพื่อดูความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม กลาที่จะแสดงภาวะผูน ํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม และการสงงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ า เสนอผลงานต า ง ๆ / รายงาน (กลุ ม ) และการเป น ผู นํ า ผู ต าม
ในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1) สามารถประยุ ก ต ใช ห ลั ก คณิ ต ศาสตร สถิ ติ และการวิเคราะห เชิ ง ปริม าณมาใช ใน
การวิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
5.1.3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
ตอกลุมบุคคลที่แตกตางไดอยางเหมาะสม
5.1.4) สามารถนําเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
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5.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน น ผู เรีย นเป น สํ า คั ญ เชน วิธีก ารสอนแบบบรรยาย แบบอภิป ราย แบบสาธิ ต
แบบแบงกลุมทํากิจกรรม เปนตน เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎี
ที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) บรรยายประกอบสื่อการสอน พรอ มยกตัวอยางประกอบ โดยเนนตัวอยางโจทยการบันทึก
รายการคา
(3) มอบหมายงานตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบั ติ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน ใบงาน
แบบฝกหัดทายบทเรียน แบบฝกหัดเพิ่มเติม การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาจากสื่อตาง ๆ แบบรายงาน
เฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุม พรอมวิเคราะหประเด็นที่เรียนมานําเสนอหนาชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย / ขอสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานตาง ๆ ของผูเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

1

ลักษณะและกรอบแนวคิดขัน้ พื้นฐาน
ทางการบัญชี
- ประวัติและวิวัฒนาการทางบัญชี
- รูปแบบองคกรธุรกิจ
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชี
และมาตรฐานการบัญชี
- จรรยาบรรณทางการบัญชี
- กรอบแนวคิดทางการบัญชี
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถอธิบายลักษณะ
และกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐาน
ทางการบัญชีได

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ผูสอนแนะนําตัว อธิบายรายละเอียดของรายวิชา
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค คําอธิบายรายวิชา
แผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู แนะนํา
เอกสารและแหลงขอมูลอื่น ๆ เพิม่ เติม พรอมทั้ง การเตรียม
ความพรอมกอนเริ่มเรียน
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
ในหัวขอ “ลักษณะและกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐาน
ทางการบัญชี”
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น

- รายละเอียด
ของรายวิชา
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชา
หลักการบัญชี
- PowerPoint
- แบบฝกหัดทายบท

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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สัปดาห
ที่
2

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome
งบการเงิน
- ความหมายและสวนประกอบ
ของงบการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถจําแนกหมวดบัญชี
ซึ่งประกอบดวย หมวดสินทรัพย หมวด
หนี้สิน และหมวดสวนของเจาของ เพื่อ
นําไปจัดทํางบแสดงฐานะการเงินได
อยางถูกตอง

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 1 พรอมทั้ง ตอบขอซักถาม - เอกสาร
เพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “งบการเงิน”
- แบบฝกหัดทายบท
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
- ผูสอนมอบหมายใหผเู รียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

3

งบการเงิน (ตอ)
- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของ
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4

Learning Outcome
ผูเรียนสามารถจําแนกหมวดบัญชี
ซึ่งประกอบดวย หมวดรายได
และหมวดคาใชจาย เพื่อนําไปจัดทํา
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดอยางถูกตอง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 2 พรอมทั้ง ตอบขอซักถาม
เพิ่มเติม
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
ในหัวขอ “งบการเงิน (ตอ)”
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
- ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชา
หลักการบัญชี
- PowerPoint
- แบบฝกหัดทายบท
- แบบทดสอบ
- ตัวอยางงบการเงิน
ของบริษัทจํากัด
หรือบริษัทจํากัด
(มหาชน)

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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สัปดาห
ที่

4

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

หลักการบัญชี
- วงจรทางการบัญชี
- สมการบัญชี
- รายการคา และการวิเคราะห
รายการคา
Learning Outcome
ผูเรียนตองสามารถวิเคราะหรายการคา
ได

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบในสัปดาหที่ 4 เกี่ยวกับ
การจําแนกหมวดบัญชี ซึ่งประกอบดวย หมวดสินทรัพย
หมวดหนี้สิน หมวดสวนของเจาของ หมวดรายได
และหมวดคาใชจาย
- ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนจัดกลุม สืบคนงบการเงิน
ของบริษัทจํากัด หรือบริษัทจํากัด (มหาชน) กลุมละ
1 บริษัท มาเปนตัวอยางในการจัดทําแบบฝกหัดในสัปดาห
ที่ 10
- ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 3 พรอมทั้ง ตอบขอซักถาม
เพิ่มเติม
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
ในหัวขอ “หลักการบัญชี”
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น

สื่อการสอน

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชา
หลักการบัญชี
- PowerPoint
- แบบฝกหัดทายบท

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

13

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

5

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

หลักการบัญชี (ตอ)
- ผังบัญชี
- หลักการบันทึกบัญชี
- การบันทึกรายการในสมุดขั้นตน
Learning Outcome
ผูเรียนตองสามารถบันทึกรายการคา
ลงในสมุดรายวันทั่วไปได

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
- ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
- ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 4 พรอมทั้ง ตอบขอซักถาม - เอกสาร
เพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “หลักการบัญชี (ตอ)”
- แบบฝกหัดทายบท
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

14

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

6

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

หลักการบัญชี (ตอ)
- สมุดบัญชีแยกประเภท
- การบันทึกรายการในสมุดบัญชี
แยกประเภท
- การจัดทํางบทดลองกอนปรับปรุง
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถบันทึกการผาน
รายการคาจากสมุดรายวันทั่วไปไปยัง
สมุดบัญชีแยกประเภท และสามารถ
หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท
เพื่อนําไปจัดทํางบทดลองได

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
- ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
- ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 5 พรอมทั้ง ตอบขอซักถาม
เพิ่มเติม
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
ในหัวขอ “หลักการบัญชี (ตอ)”
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น

สื่อการสอน

- เอ ก ส า ร
ประกอบการเรี ย น
รายวิ ช าหลั ก การ
บัญชี
- PowerPoint
- แบบฝกหัดทายบท
- แบบทดสอบ
- ข อ สอบกลางภาค
ครั้งที่ 1

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

15

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

7

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

ผลการดําเนินงาน
- เกณฑการบันทึกบัญชี
- รายการปรับปรุงบัญชี
คาใชจายคางจาย
คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ
รายไดรับลวงหนา
- การผานรายการปรับปรุง

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
- ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
- ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบในสัปดาหที่ 7 เกี่ยวกับ
การวิเคราะหรายการคา
- ผูสอนประเมินผลการเรียนรูดวยการสอบกลางภาค ครั้งที่ 1
- ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 6 พรอมทั้ง ตอบขอซักถาม - เอกสาร
เพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “ผลการดําเนินงาน”
- แบบฝกหัดทายบท
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

16

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
ผูเรียนสามารถบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชี ซึ่งประกอบดวย รายการ
คาใชจายคางจาย คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ และรายไดรับลวงหนา
ลงในสมุดรายวันทั่วไปได

กิจกรรมการเรียนการสอน

-

-

8

ผลการดําเนินงาน (ตอ)
- รายการปรับปรุงบัญชี (ตอ)
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
หนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคา
การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี
- การผานรายการปรับปรุง (ตอ)
- งบทดลองหลังปรับปรุง

4

-

-

สื่อการสอน

ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขัน้ ตอน
จากการสาธิตนั้น
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 7 พรอมทั้ง ตอบขอซักถาม - เอกสาร
เพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “ผลการดําเนินงาน (ตอ)”
- แบบฝกหัดทายบท
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากการอภิปราย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

17

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
ผูเรียนสามารถบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชี ซึง่ ประกอบดวย รายการ
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป หนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคา และการแกไข
ขอผิดพลาดทางบัญชี ลงในสมุดรายวัน
ทั่วไปได และสามารถจัดทํางบทดลอง
หลังปรับปรุงได

กิจกรรมการเรียนการสอน

-

-

9

ผลการดําเนินงาน (ตอ)
- งบทดลองหลังปรับปรุง (ตอ)
- การจัดทํางบการเงิน
- การปดบัญชี
- การกลับรายการ
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถบันทึกรายการปดบัญชี
ลงในสมุดรายวันทั่วไปได

4

-

-

ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 8 พรอมทั้ง ตอบขอซักถาม
เพิ่มเติม
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
ในหัวขอ “ผลการดําเนินงาน (ตอ)”
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย

สื่อการสอน

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชา
หลักการบัญชี
- PowerPoint
- แบบฝกหัดทายบท
- ขอสอบกลางภาค
ครั้งที่ 2

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

18

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

-

-

10

การวิเคราะหงบการเงิน
- ความหมายของการวิเคราะห
งบการเงิน
- ประโยชนของการรายงาน
การวิเคราะหงบการเงิน
- การวิเคราะหงบการเงินโดยทั่วไป
- การวิเคราะหตัวเลขในงบการเงิน
- การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

4

-

-

สื่อการสอน

ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
ผูสอนประเมินผลการเรียนรูดวยการสอบกลางภาค ครั้งที่ 2
ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 9 พรอมทั้ง ตอบขอซักถาม - เอกสาร
เพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “การวิเคราะหงบการเงิน”
- แบบฝกหัดทายบท
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

19

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
ผูเรียนสามารถวิเคราะหงบการเงิน
ดวยวิธีการวิเคราะหตามแนวตั้ง
วิธีการวิเคราะหแนวโนม และวิธี
ารวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินได

กิจกรรมการเรียนการสอน

-

-

-

11

ภาษีมูลคาเพิ่ม
- ภาษีมูลคาเพิ่ม
- ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
- การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม

4

-

สื่อการสอน

ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนวิเคราะหงบการเงินจาก
งบการเงินของบริษัทจํากัด หรือบริษัทจํากัด (มหาชน)
ที่กําหนดในสัปดาหที่ 3 และมานําเสนอหนาชั้นเรียน
ในสัปดาหที่ 15
ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 10 พรอมทั้ง ตอบ
- เอกสาร
ขอซักถามเพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

20

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- เอกสารประกอบในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
- การปดบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม

กิจกรรมการเรียนการสอน

-

Learning Outcome
ผูเรียนสามารถบันทึกรายการคา
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับกิจการ
ใหบริการลงในสมุดรายวันทั่วไปได
และสามารถคํานวณภาษีซื้อและภาษี
ขาย เพื่อนําสงหรือขอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มใหกับกรมสรรพากรได

-

-

12

การบัญชีสําหรับกิจการซื้อและขาย
สินคา
- วงจรการซือ้ และขายสินคา
- การบันทึกบัญชีสําหรับกิจการซื้อ

4

-

สื่อการสอน

ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “ภาษีมลู คาเพิ่ม”
- แบบฝกหัดทายบท
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 11 พรอมทั้ง ตอบ
- เอกสาร
ขอซักถามเพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

21

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

และขายสินคา
- ระบบการบันทึกบัญชีสินคา
คงเหลือเมื่อสิ้นงวด

-

Learning Outcome
ผูเรียนสามารถบันทึกรายการคา
ดวยระบบการบันทึกบัญชีสินคา
คงเหลือเมื่อสิ้นงวดลงในสมุดรายวัน
ทั่วไปได

-

-

13

การบัญชีสําหรับกิจการซื้อและขาย
สินคา (ตอ)
- ระบบการบันทึกบัญชีสินคา
คงเหลืออยางตอเนื่อง

4

-

สื่อการสอน

ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “การบัญชีสําหรับกิจการซื้อและขายสินคา”
- แบบฝกหัดทายบท
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 12 พรอมทั้ง ตอบ
- เอกสาร
ขอซักถามเพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

22

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
- การบันทึกรายการปดบัญชี
- การจัดทํางบการเงินของกิจการซื้อ
และขายสินคา

กิจกรรมการเรียนการสอน

-

Learning Outcome
ผูเรียนสามารถบันทึกรายการคา
ดวยระบบการบันทึกบัญชีสินคา
คงเหลืออยางตอเนื่องลงในสมุดรายวัน
ทั่วไปได และสามารถจัดทํางบการเงิน
ของกิจการซื้อและขายสินคาได

-

-

14

สมุดรายวันเฉพาะ
- ความหมายของสมุดรายวันเฉพาะ
- ประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ
- ประโยชนของสมุดรายวันเฉพาะ

4

-

สื่อการสอน

ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “การบัญชีสําหรับกิจการซื้อและขายสินคา (ตอ)” - แบบฝกหัดทายบท
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 13 พรอมทั้ง ตอบ
- เอกสาร
ขอซักถามเพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome
-

จํานวน
ชั่วโมง

ประเภทของบัญชีแยกประเภท
สมุดรายวันซื้อ
สมุดรายวันสงคืน
สมุดรายวันขาย
สมุดรายวันรับคืน
สมุดรายวันรับเงิน
สมุดรายวันจายเงิน
สมุดเงินสด

-

-

Learning Outcome
ผูเรียนสามารถอธิบายประเภท
ของสมุดรายวันเฉพาะได และสามารถ
เลือกสมุดรายวันเฉพาะที่จะใช
ในการบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นได

15

การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม
- ลักษณะการดําเนินกิจการ
อุตสาหกรรม
- ความหมายของตนทุน

กิจกรรมการเรียนการสอน

-

4

-

สื่อการสอน

ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “สมุดรายวันเฉพาะ”
- แบบฝกหัดทายบท
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผเู รียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหที่ 14 พรอมทั้ง ตอบ
- เอกสาร
ขอซักถามเพิ่มเติม
ประกอบการเรียน
รายวิชา
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการบัญชี
ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน
/ Learning Outcome
- ประเภทของตนทุนในกิจการ
อุตสาหกรรม
- เอกสารประกอบการลงบัญชี
- การบันทึกบัญชีสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
- งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถจัดทํางบตนทุนการผลิต
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
แสดงฐานะการเงิน สําหรับกิจการ
อุตสาหกรรมได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป
- PowerPoint
ในหัวขอ “การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม”
- แบบฝกหัดทายบท
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะหเนือ้ หา เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง และการแสดง
ความคิดเห็น
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยผูสอนจะทําการแสดงหรือทํา
ใหดูเปนตัวอยาง พรอม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
จากการสาธิตนั้น
- ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท โดยจับคู
ทําในชั้นเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจใหมากขึ้น และทํา
แบบฝกหัดทายบทเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่ได
วิธีการประเมิน
(ระบุขอ)
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
1.1.3
สังเกตการเขาและออกจาก
การเขาชั้นเรียน การแตงกาย
ชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ําเสมอ
และอื่น ๆ
ทุกสัปดาห แตงกายถูกตอง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
ความตั้งใจทําแบบฝกหัด
ในชั้นเรียน
แบบฝกหัดทายบท แบบฝกหัด 1.1.3, 2.1.2, ประเมินจากความสมบูรณ
เพิ่มเติม
3.1.3, 4.1.2 ความครบถวนของงาน
ที่มอบหมาย
การมอบหมายงานใหผูเรียน
1.1.3, 2.1.2, ประเมินจากความสมบูรณ
แบงกลุม เพื่อศึกษา
3.1.3, 4.1.2, ความครบถวนของงาน
และวิเคราะหงบการเงิน
5.1.3
ที่มอบหมาย และสังเกตพฤติกรรม
ของบริษัทจํากัด หรือบริษัท
การมีสวนรวมในงาน
จํากัด (มหาชน) พรอมทั้ง
ของแตละกลุม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
ประเมินผลการเรียนรู
2.1.2, 3.1.3 การสอบกลางภาค ครั้งที่ 1
การสอบกลางภาค ครั้งที่ 2
การสอบปลายภาค
กิจกรรมที่

1.

2.

3.

4.

สัปดาห
สัดสวน
ที่ประเมิน ของการประเมินผล
ทุกสัปดาห
10%

ทุกสัปดาห

10%

3, 10, 15

10%

6
9
16

20%
20%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสาร และตําราหลัก
ภั ท ราพร ปุ ณ ะตุ ง . (2562). เอกสารประกอบการเรี ย น รายวิ ช าหลั ก การบั ญ ชี . กรุ ง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ดลพร บุญพารอด และคณะ. (2553). เอกสารการสอน ชุดวิชาการบัญชีขั้นตน หนวยที่ 1 – 8. พิมพครั้งที่ 4.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
__________. (2553). เอกสารการสอน ชุดวิชาการบัญชีขั้นตน หนวยที่ 9 – 15. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธารี หิรัญรัศมี และคณะ. (2555). การบัญชีการเงิน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิทยพัฒน จํากัด.
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นภาพร ลิขิตวงศขจร และ อนุรักษ ทองสุโขวงศ. (2554). หลักการบัญชี. พิมพครั้งที่ 2. ขอนแกน: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ภาคภูมิ วณิชธนานนท. (2557). การบัญชีการเงิน. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเสมาธรรม.
วันฤดี สุขสงวน. (2558). การบัญชีขั้นตน. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด เอ็ม แอนด เอ็ม
เลเซอรพริ้นต.
ศศิวิมล มีอําพล. (2555). หลักการบัญชีขั้นตน. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อินโฟไมนิ่ง จํากัด.
สมนึ ก เอื้อจิระพงษพันธ และ สมเดช โรจนคุรีเสถียร. (2552). การบัญชีขั้นตน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
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). การบั ญ ชี ก ารเงิ น IFRS แปลจาก Financial accounting:
Information for decisions โดย กฤติยา ยงวณิชย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กรมพัฒ นาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย. (2558). “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป นผู ทํ าบั ญ ชี พ.ศ.2557” สื บ ค น เมื่ อ 2558, มกราคม 14, เข า ถึ งไดจ าก:
http://www.dbd.go.th.
__________. (2558). “ประกาศกระทรวงพาณิ ชย เรื่อง กํ าหนดให บุ คคลธรรมดาหรื อห างหุ นส วนที่ มิ ได จด
ทะเบี ยนเป นผู มี หน าที่ จั ดทํ าบั ญชี พ.ศ.2544” สืบ ค น เมื่อ 2558, มกราคม 14, เข าถึ งไดจ าก:
http://www.dbd.go.th.
__________. (2558). “ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาชาง เปนผูมีหนาที่
จัดทําบัญชี พ.ศ.2551” สืบคนเมื่อ 2558, มกราคม 14, เขาถึงไดจาก: http://www.dbd.go.th.
__________. (2558). “ประกาศกรมทะเบี ย นการค า เรื่อ ง กํา หนดชนิ ด ของบั ญ ชี ที่ ตอ งจั ด ทํา ข อความ
และรายการที่ ต อ งมี ใ นบั ญ ชี ระยะเวลาที่ ต อ งลงรายการในบั ญ ชี และเอกสารที่ ต อ งใช
ป ระ ก อ บ ก า รล งบั ญ ชี พ .ศ .2544” . สื บ ค นเมื่ อ 2558, ม กราคม 14, เข าถึ งได จาก:
http://www.dbd.or.th.
เจริญ เจษฎาวัลย. (2556). ประวัติศาสตรโลกการบัญชี. นนทบุร:ี บริษัท พอดี จํากัด.
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ. (2558). “กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)”
สืบคนเมื่อ 2558, พฤศจิกายน 14, เขาถึงไดจาก: http://www.fap.or.th.
__________. (2558). “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2553” สืบคนเมื่อ 2558, มกราคม 14, เขาถึงไดจาก: http://www.fap.or.th.
__________. (2558). “พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543” สืบคนเมื่อ 2558, มกราคม 14, เขาถึงไดจาก:
http://www.fap.or.th.
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__________. (2558). “พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ .ศ.2547” สื บ ค น เมื่ อ 2558, มกราคม 14,
เขาถึงไดจาก: http://www.fap.or.th.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินผูสอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารยสอน เชน การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอน โดยจัดกิจกรรม “การวิพากษแนวการสอนโดยผูสอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช าตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบข อ สอบ การพิ จ ารณาจากรายงานของผู เ รี ย น วิ ธี ก ารให ค ะแนนสอบ และการให ค ะแนน
ตามขอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับ ปรุงรายละเอี ยดวิชาทุก ภาคการศึก ษาที่จัด การเรียนการสอนหรือตามขอ เสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ

28

