
รายละเอยีดของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/โปรแกรมวชิา : 
  คณะวทิยาการจดัการ/โปรแกรมวชิาการบญัชี                           
 

หมวดที ่1.   ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

1.   รหัสและช่ือรายวชิา 
       3521101  หลกัการบญัชีตน้ 1 ( Principle of Accounting I) 
2.   จ านวนหน่วยกติ 
       3   หน่วยกิต   3 (2-2-5) 
3.   หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       3.1   หลกัสูตร 
               บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการตลาด) 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
กลุ่มวชิาเน้ือหา วชิาแกน 

4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      4.1   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา   อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิาการบญัชี 
      4.2   อาจารย์ผู้สอน   อาจารย ์ดร.ปาริชาติ  ข  าเรือง 

5.   ภาคการศึกษา /ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ของชั้นปีท่ี 1  (หมู่เรียน 58/61,58/62) 
6.   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
        ไม่มี 
7.   รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั ( Co-requisites) 
       ไม่มี 
8.   สถานทีเ่รียน 
      อาคารเรียนของมหาวทิยาลยัราชภฏั    
9.   วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
      2 ธนัวาคม 2558 
 
 

มคอ.3 
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หมวดที ่2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 
          1) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายความเป็นมาและววิฒันาการทางบญัชี ความหมายของ 
การบญัชี/การท าบญัชี ประเภทของงานในแขนงการบญัชี วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการบญัชี  
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีบญัชี จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี แม่บทการบญัชี และรูปแบบธุรกิจได ้
           2) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายความหมายของ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
สมการบญัชี ระบบบญัชีคู่ ผงับญัชี สามารถตั้งช่ือบญัชี และจ าแนกรายการบญัชีได ้
           3) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ อธิบายความหมายของรายการคา้ วงจรการบญัชี และสามารถการ
วเิคราะห์รายการคา้ตามหลกัการบญัชีคู่ได ้
           4) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมุดบญัชี  อธิบายและบนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นตน้ 
ได้แก่ สมุดรายวนัทัว่ไป  สมุดรายวนัเฉพาะ ตลอดจนการผ่านรายการไปยงัสมุดบัญชีแยกประเภท           
การหายอดคงเหลือของรายการบญัชี  จดัท างบทดลอง กระดาษท าการได ้
            5) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายความหมายของงบการเงิน รูปแบบของงบการเงิน
ประโยชน์ของงบการเงิน สามารถจดัท างบการเงินได ้ 
            6) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการปรับปรุงรายการบญัชี เกณฑ์การบนัทึกบญัชี และ
อธิบายความหมายของการปรับปรุงรายการบญัชี ณ วนัส้ินงวด การบนัทึกปรับปรุงรายการบญัชี การแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดของรายการบญัชี และปิดบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            7) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายเก่ียวกบัวงจรการซ้ือขายสินคา้ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือขายสินคา้ ส่วนลดการคา้และส่วนลดเงินสด สามารถบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ และการ    
ปิดบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้ได ้
            8)  ผู ้ เ รี ยน มีความ รู้ความ เข้า ใจ เ ก่ี ย วกับภา ษีมู ลค่ า เพิ่ ม  ผู ้ มีหน้ า ท่ี เ สี ยภา ษีมู ลค่ า เพิ่ ม                        
อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษี และอธิบายความหมาย ภาษีซ้ือและภาษีขาย ใบก ากบัภาษี สามารถค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบนัทึกบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่มได ้
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2.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 

1) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
 มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี ตะหนกัถึงความส าคญั และเล็งเห็นความจ าเป็นและประโยชน์ของ

ความรู้ดา้นการบญัชี 
 2) มุ่งพฒันาผูเ้รียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั เคารพและสามารถปฏิบติักฎระเบียบของสถาบนั

และสังคม  
3) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหค้วามรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวธีิปฏิบติัทางการบญัชี 

ทั้งน้ีเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (Generally Accepted Accounting 
Principles : GAAP) แม่บทการบญัชี (Accounting Framework) และกระบวนการทางบญัชีตามวงจรการ
บญัชี และจดัท าบญัชี และน าเสนองบการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งในฐานะของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี 

4) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการบญัชี โดย
สามารถบูรณาการน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้และส่งเสริมความรู้ดา้นประชาธิปไตย 
          5) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล หลกัฐาน แนวคิดต่างๆท่ีเก่ียวกบัการบญัชี และ
สามารถระบุและวเิคราะห์รายการบญัชีไดด้ว้ยตนเอง 
         6) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปฏิบติัและรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         7) มุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกันกับผู ้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ วฒันธรรมองคก์ร และประเพณีไทยอนังดงามไดเ้ป็นอยา่งดี มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
        8) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการเขียน รู้จกัเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
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หมวดที ่ 3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.   ค าอธิบายรายวชิา 
       ความหมาย และวตัถุประสงคข์องการบญัชี แนวความคิดและหลกัการของการจดัท าและน าเสนองบ
การเงินท่ีสมบูรณ์ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีและผูท้  าบญัชี การวเิคราะห์
รายการคา้ การบนัทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน้และขั้นปลาย การปรับปรุงรายการบญัชีซ่ึงรวมถึง
วธีิการคิดค่าเส่ือมราคาและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ การจดัท างบการเงินของธุรกิจบริการ โดยครอบคลุม
ดา้นภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชี และจริยธรรมของผูท้  าบญัชี 
2.   จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

  บรรยาย 
   

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

2 ชัว่โมง/
สัปดาห์ 
(30 ชัว่โมง) 

ตามความประสงคข์อง
นกัศึกษาแต่ละรายบุคคล 

2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
(30 ชัว่โมง) 

5 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (80 ชัว่โมง) 

3.   จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      1   ชัว่โมง/สัปดาห์ (ในวนัพุธ เวลา 13.00 น.- 16.00 น. หากมีนกัศึกษาแจง้ความประสงค)์ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
หมวดวชิาเฉพาะด้าน (กลุ่มวชิาแกน) 

 
 

 
 
 
 
 

รหัส และ
ช่ือรายวชิา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะทาง
ปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
3521101
หลกัการ 

บัญชีช้ันต้น 1 

/ 
 

1.  

x x x / / / x x / x / X x x x / x X 

 
สัญลกัษณ์     /    หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั 
สัญลกัษณ์    X   หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
(Curriculum mapping) 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ ความรับผดิชอบ 
หลกั รอง 

1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชพี  จรรยาบรรณวชิาชพี  มทีศันคตทิีด่ ี 

 
/ 

 
 

1.2 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  มวีนิยั  เคารพและสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสถาบนัของสงัคม       / 
1.3 สามารถบรหิารเวลาและปรบัวถิชีวีติอยา่งสรา้งสรรคใ์นสงัคม  / 
1.4 มจีติส านึก  และพฤตกิรรมทีค่ านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยา่งมี
คุณธรรม 

 / 

2. ด้านความรู้ 
2.1   มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิ  ทฤษฎ ี หลกัการ  และวธิกีารทางการบญัชี   

 
/ 

 

2.2 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในองคค์วามรูท้างดา้นอื่นทีส่มัพนัธก์บัองคค์วามรูด้า้นการบญัช ี 
โดยสามารถบรูณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

 
/ 

 

2.3  มคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการปฏบิตังิานดา้นการบญัชแีละอื่น ๆ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ 

/  

2.4  สามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงทางวชิาการและวชิาชพี  ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิยา่ง
ต่อเนื่อง 

 / 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1  สามารถสบืคน้  ประมวลขอ้มลู  หลกัฐาน  แนวคดิต่าง ๆ ในการระบุและวเิคราะหป์ญัหาได้

ดว้ยตนเอง 

 
 

 
/ 

3.2  สามารถประยกุตค์วามรูท้างการบญัชแีละดา้นอื่นทีส่มัพนัธก์นั  ใชท้กัษะทางวชิาชพีและดุลย
พนิิจในการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ โดยค านึงผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการตดัสนิใจ 

 
/ 

 

3.3  สามารถตดิตาม  ประเมนิผล  และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  / 
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มาตรฐานการเรียนรู้ ความรับผดิชอบ 
หลกั รอง 

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1  สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

/  

4.2  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่น  และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และ
วฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 / 

4.3  สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทัง้ในบทบาทของผูน้ า  หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีงาน 

 / 

4.4 มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีบญัชขีองตนเองอยา่งต่อเนื่อง  / 
5. ด้านทกัษะการวิเคราะหส่ื์อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1  มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการตดัสนิใจอย่างสรา้งสรรคใ์นการแปลความหมาย  

และเสนอแนะแนวทางในการแกป้ญัหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ 

 
 

 
/ 

5.2  สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพดูและการเขยีน  รูจ้กัเลอืกและใชร้ปูแบบการ
น าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปญัหาและกลุ่มผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนั 

/  

5.3  สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารทีเ่หมาะสมในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู  การแปลความหมาย  และการสื่อสารสารสนเทศ 

 / 

5.4 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีนวตักรรม และสถานการณ์โลกปจัจุบนั  / 
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หมวดที ่ 4   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        1.1   คุณธรรม จริยธรรม    
1) มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ มี

ทศันคติทีด่ีต่อวชิาชีพ   
2) มุ่งพฒันาผู้เรียนมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวนัิย เคารพและสามารถปฏิบัติกฎระเบียบของ

สถาบันและสังคม  
3. มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพ

ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีความกตญัญูกตเวทิตา  
4) มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมี

คุณธรรม 
  

1.2 วธีิการสอน 
 - บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาเล็งเห็นความส าคญัและ 

ความจ าเป็นของความรู้ทางบญัชี เพื่อความเขา้ใจในคุณค่าและจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี และเกิด
เจตคติท่ีดีต่อวชิาบญัชี 
                - ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดขอ้ตกลงและแนวปฏิบติัในการเรียนการสอนร่วมกนัในเร่ือง
ต่างๆ เช่น การแต่งกาย การส่งงาน และความตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษา
มีระเบียบวนิยั ตลอดจนการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั มีความรับผดิชอบ รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง 
                - มอบหมายงาน แบบฝึกหดั  
       

1.3  วธีิการประเมินผล 
      - ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา  
      - ประเมินจากการทดสอบและพฤติกรรมในห้องสอบ 
      - ประเมินผลจากความรับผดิชอบในการท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง   
      - ประเมินผลจากการเขา้ชั้นเรียนตรงต่อเวลาของนกัศึกษา การส่งมอบหมายงานตาม

ก าหนด 
      - ประเมินผลจากความคิดเห็นของนกัศึกษา 
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2.   ด้านความรู้    

    2.1   ความรู้  
  1) มุ่งพฒันาผู้เรียนให้ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎ ีหลกัการ และวธีิปฏิบัติ

ทางการบัญชี  
  2) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ

บัญชี โดยสามารถบูรณาการน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย 

3) มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 

4) สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ือง 

 
    2.2   วธีิการสอน 

- ใช้การสอนแบบสาธิต คือ การบรรยายเน้ือหา และฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนร่วมกัน และ
มอบหมายการบา้นเพื่อฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

- การซกัถาม เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสในการเสนอความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
- มอบหมายงานให้นกัศึกษารวบรวมเอกสารหลกัฐานการใช้จ่ายเงินและจดัท าบญัชีรายรับ

รายจ่ายในชีวิตประจ าวนัของตนเองตลอดภาคเรียน ทั้งน้ีเพื่อให้นกัศึกษาสามารถบูรณาการความรู้
ทางบญัชีท่ีได้รับและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และใช้ส าหรับการท างานใน
อนาคตได ้

- การแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปเน้ือหาการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์  
  

     2.3  วธีิการประเมินผล 
-   ประเมินผลจากคะแนนการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
-   ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การท าแบบฝึกหัด การตอบค าถามและ               

การตั้งขอ้ซกัถามของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีเหตุผล  การแสดงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
-   ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาท่ีมอบหมายรายบุคคล และกลุ่ม 
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3.   ทกัษะทางปัญญา 

     3.1   ทกัษะทางปัญญา  
             1) มุ่งพฒันาให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลกัฐาน แนวคิดต่างๆในการระบุและ
วเิคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
              2) สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวชิาชีพและ
ดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึแนวทางปฏิบติัตามพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และค านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
             3) สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
       3.2   วธีิการสอน 

   -  ใชก้ารสอนแบบสาธิต คือ บรรยาย ฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนร่วมกนั โดยฝึกให้นกัศึกษาคิด
วิเคราะห์เก่ียวกบัหลกัการบญัชีคู่ และการวิเคราะห์รายการคา้ โดยใช้การสังเกตและคิดวิเคราะห์
อยา่งมีเหตุผล โดยใชภ้าพประกอบ 
           -   มอบหมายให้ผู ้เ รียนค้นคว้าหาข้อมูลเ ก่ียวกับกฎหมายทางด้านการบัญชี  และ             
แม่บทการบญัชี (Accounting Framework) โดยนักศึกษาสามารถประมวลความรู้และสามารถ
วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างได ้

-   มอบหมายงาน ใหศึ้กษาคน้ควา้และท าการสรุปประเด็นส าคญัเพื่อสร้างความเขา้ใจ 
        3.3   วธีิการประเมินผล 

-   ประเมินผลจากของการตอบค าถามไดอ้ยา่งมีเหตุผล และการตั้งขอ้ซกัถาม              
     การแสดงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
-   ประเมินผลจากแบบฝึกหดั และงานท่ีมอบหมายเป็นรายบุคคล และงานกลุ่ม 
-   ประเมินผลจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

4.   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

       4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
              1) มุ่งพฒันาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติและรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
              2) มุ่งพฒันาให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถท างานร่วมกนักบัผู้อื่น ปรับตัวให้เข้า
กบัสถานการณ์ วฒันธรรมองค์กร และประเพณไีทยอนังดงามได้เป็นอย่างดี มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
              3) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 
               4) มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
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       4.2   วธีิการสอน                
            -   มีการกล่าวทกัทายระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน มีการแสดงความเคารพอาจารยผ์ูส้อนโดย
การไหวเ้ม่ือเขา้ชั้นเรียน เพื่อปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รและประเพณีไทยท่ีดี     
           -  ก าหนดแนวปฏิบติัในการแนะน าตนเองในการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นไดแ้ก่ การกล่าว
ทักทายเพื่อนและอาจารย์  โดยสุ่มเลือกนักศึกษามาเป็นผูส้าธิตการไหว้ท่ีถูกต้อง เพื่อรักษา
วฒันธรรมและประเพณีท่ีงดงามไว ้
            -   มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียนถดัไป
ล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหาลงในกระดาษรายงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนรู้รายละเอียดของ
เน้ือหารายวชิาต่อไป และเป็นการฝึกความรับผดิชอบ 
           -   จดักิจกรรมกลุ่มในการฝึกท าใบงานร่วมกนั เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกความทกัษะภาวะผูน้ าและผู ้
ตาม  เพื่อให้นกัศึกษาไดส้ามารถฝึกปฏิบติัความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ท  างานร่วมกนัเป็น
ทีม การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น และการมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีในฐานะ
สมาชิกกลุ่มโดยมีการเตรียมตัวให้พร้อมด้านความรู้ มีความเพยีรพยายาม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
(หมายเหตุ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัน้ี:- 
           1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป                      
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
            2.   ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไป
อยา่งมีเหตุผล 
            3. ภูมิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
             โดยมีเง่ือนไขของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง 2 ประการ 
ดงัน้ี        
              1.)  เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรอบดา้น 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมดัระวงัในการปฏิบติั 
             2) เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มี
ความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต) 
         -  ใชว้ิธีการสอนโดยการ ยกตวัอยา่งผลงานท่ีเป็นพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เช่น การประดิษฐก์งัหนัชยัพฒันา ตลอดจนค าสอนของศาสนาในการเช่ือมโยงเพื่ออธิบาย
ศพัทท์างการบญัชี เพื่อใหน้กัศึกษามีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์     
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4.3   วธีิการประเมินผล 
-    ประเมินจากผลการประเมินตนเองของนกัศึกษา และเพื่อนร่วมกลุ่ม และเพื่อนในชั้นเรียน 
-    ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน  และความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย      
     จากกลุ่ม (ซ่ึงก าหนดใหร้ะบุไวใ้นรายงาน) 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการท างานเป็นทีม ในการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
- ประเมินผลจากผลงาน ไดแ้ก่ รูปเล่มรายงาน ใบสรุปเน้ือหาการเรียนรู้ 
 

5.   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
             1) มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 
             2) มุ่งพฒันาให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก
เลอืกและใช้รูปแบบการน าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่าง 
              3) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 
   5.2   วธีิการสอน 
        -   มอบหมายงานกลุ่ม ใหน้ าเสนอรายงานโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ  ไดแ้ก่  Power point   
Microsoft Word 
        -   สามารถคน้ควา้หาขอ้มูล/ติดตามการเปล่ียนแปลงทางอินเตอร์เน็ต 
        -   ใช ้Power point ประกอบการสอนในชั้นเรียน ท่ีสามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย 
        -    มอบหมายแบบฝึกหดัเพื่อฝึกทกัษะการคิด และการค านวณตวัเลข 
        -   การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        -   การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเน้ือหาความรู้ในรายวชิาและน าเสนอในรูปเอกสาร 
   5.3   วธีิการประเมินผล 
       -   ประเมินจากผลงานท่ีใชท้กัษะการวเิคราะห์รายการคา้ การค านวณ และความสมบูรณ์ของ
การใชภ้าษา 
       -   ประเมินทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลยแีละการใชภ้าษาจากการผลงาน และการน าเสนอในชั้น
เรียน 
       -   ประเมินจากรายงาน ท่ีมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดที ่5.   แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.   แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่1 
การบัญชีและแม่บทการบญัชี 
- ความเป็นมาและววิฒันาการ
ทางบญัชี 
- ความหมายของการบญัชี/
การท าบญัชี  
- ประเภทของงานในแขนง
การบญัชี 
-วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์
ของการบญัชี 
- ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการเรียน
วชิาบญัชี 
-แม่บทการบญัชี และรูปแบบ
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนแนะน าตวั 
- แจกแนวการสอน 
- อธิบายแนวการสอน  จุดมุ่งหมาย 
วตัถุประสงคข์องรายวชิา เกณฑก์ารวดั
และประเมินผล 
- แนะน าหนงัสือ แหล่งคน้ควา้อา้งอิง
จาก เวบ็ไซดต์่างๆ 
- ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
ผูเ้รียนและอาจารยผ์ูส้อน  
- บรรยาย ตั้งขอ้ซกัถาม  
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั  
- จดักลุ่มท างานแบ่งงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ไดแ้ก่ การสรุปเน้ือหา
บทเรียน อภิปราย และน าเสนอหนา้ชั้น 
และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนให้
เพ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- ใหน้กัศึกษาอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบั
ความจ าเป็นของการท าบญัชี และ
ความส าคญัเก่ียวกบัจรรณยาบรรณของ
นกับญัชี 
-มอบหมายงานใหค้น้ควา้ขอ้มูล 
เก่ียวกบัแม่บทการบญัชี (Accounting 
Framework) ตลอดจนกฎหมายบญัชี
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการบญัชี2543 
และประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 285 
และใหน้กัศึกษาและ โดยนกัศึกษา
สามารถประมวลความรู้และสามารถ
วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างได ้ 
 
 

ดร.ปาริชาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
 

   - มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 

ดร.ปาริชาติ 

2-3 บทที ่2 
สินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วน
ของเจ้าของ สมการบญัชี และ
ระบบบัญชีคู่ 
- ความหมายของสินทรัพย ์
หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
- สมการบญัชี 
- ระบบบญัชีคู ่
- ผงับญัชี 
- การตั้งช่ือบญัชี 

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 
 -บรรยาย  
- การยกตัวอย่างผลงานท่ีเป็นพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เช่น การประดิษฐ์กังหันชัย
พฒันา ตลอดจนค าสอนของศาสนาใน
การ เ ช่ื อมโยงในการอ ธิบายศัพท์
ทางการบญัชี   
- บรรยาย ตั้งขอ้ซกัถาม  
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั 
และแสดงความเห็น 
-ใหท้ าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน    
  และเฉลยแบบฝึกหดั 
- ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหา
บทเรียน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนให้
เพ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
 
 

ดร.ปาริชาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

   ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint     
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 

ดร.ปาริชาติ 

4-5 บทที ่3  
รายการค้าและการวเิคราะห์
รายการค้า 
- วงจรการบญัชี 
-ความหมายรายการคา้ 
-หลกัในการวเิคราะห์รายการ
คา้ 
 

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ตั้งค  าถาม 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั 
และแสดงความเห็น 
- ใหฝึ้กการวเิคราะห์รายการคา้  
- ใหท้ าแบบฝึกหดั /เฉลยแบบฝึกหดั 
- ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหา
บทเรียน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนให้
เพ่ือนแต่ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล ให้นกัศึกษา
รวบรวมเอกสารหลกัฐานการใชจ่้ายเงิน
และจัดท าบัญ ชีร าย รับราย จ่ ายใน
ชีวิตประจ าวนัของตนเองตลอดภาค
เรียน โดยก าหนดส่งงานในสัปดาห์
ก่อนสอบปลายภาค 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้  
-PowerPoint 
- ใบงาน ท่ีใชส้ าหรับฝึกการวเิคราะห์
รายการคา้ และการทดสอบตวัเลข 

ดร.ปาริชาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

   - เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 
 - แบบประเมินคะแนนและความ
คิดเห็นของนกัศึกษา 

 

6-7 บทที ่4  
การบันทกึรายการในสมุด
รายวนัขั้นต้น 
- ความหมายของสมุดบนัทึก
รายการขั้นตน้- 
 - ประเภทของสมุดบนัทึก
รายการขั้นตน้ 
- ประโยชนข์องการจดัท า
สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ 
-การบนัทึกสมุดรายวนัทัว่ไป  
บทที ่5 การบันทกึรายการใน
สมุดบัญชีแยกประเภท 
- สมุดบญัชีแยกประเภท
ทัว่ไป 
- สมุดบญัชีแยกประเภทยอ่ย 
- รูปแบบของบญัชีแยก
ประเภท 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมุด
รายวนัทัว่ไปและสมุดบญัชี
แยกประเภททัว่ไป 
- การผา่นรายการ 

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหา
บทเรียน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน และ
ใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พื่อน
แต่ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 

ดร.ปาริชาติ 

8-9 บทที ่6  งบทดลอง 
- ความหมายของงบทดลอง 
- การหายอดคงเหลือในบญัชี
แยกประเภท 
- รูปแบบของงบทดลอง 
- หลกัในการจดัท างบทดลอง 
- ประโยชนข์องงบทดลอง 
- การหาขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
ในงบทดลอง 

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหา
บทเรียน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน และ
ใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พื่อน
แต่ละกลุ่ม 

 

ดร.ปาริชาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือ
ทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

8-9 
(ต่อ) 

บทที ่7 กระดาษท าการ 
- ความหมายของกระดาษท า
การ 
- รูปแบบของกระดาษท าการ 
บทที ่8 งบการเงนิ 
- ความหมายของงบการเงิน 
- รูปแบบของงบการเงิน 
- การก าหนดระยะเวลาในการ
ท างบการเงิน 
- งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
ประโยชนข์องงบการเงิน 

 - มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 

ดร.ปาริชาติ 

10                          ทดสอบระหวา่งภาค 

11-12 บทที ่9 
รายการปรับปรุง 
-เกณฑก์ารบนัทึกบญัชี 
-แนวคิดในการปรับปรุง
รายการ 
- ความหมายรายการปรับปรุง 
- การบนัทึกปรับปรุงรายการ
บญัชี 
- การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
ทางการบญัชี 

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการ
สรุปเน้ือหาบทเรียน และน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน และใหน้กัศึกษา
ประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหา
ของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุป
เน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความ
คิดเห็นของนกัศึกษา 
 

ดร.ปาริชาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

13 บทที ่10 
การปิดบัญชี 
- การปิดบญัชีโดยใชก้ระดาษ
ท าการ 
- การปิดบญัชีในสมุดรายวนั
ทัว่ไป 
- การกลบัรายการปรับปรุง 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการ
สรุปเน้ือหาบทเรียน และน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน และใหน้กัศึกษา
ประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหา
ของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุป
เน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนของ 
  นกัศึกษา 

ดร.ปาริชาติ 

14 บทที ่11 
การบัญชีส าหรับกจิการ
ซ้ือมาขายไป 
- วงจรการซ้ือและขายสินคา้ 
- เอกสารเก่ียวกบัการซ้ือ-ขาย
สินคา้ 

-ส่วนลดการคา้และส่วนลด
เงินสด 
- การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการ
ซ้ือ-ขายสินคา้ 
-การปิดบญัชีส าหรับกิจการ
ซ้ือขายสินคา้ 

4 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการ
สรุปเน้ือหาบทเรียน และน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน และใหน้กัศึกษา
ประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหา
ของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และ 
สรุปเน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
 

ดร.ปาริชาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

   ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนของ นกัศึกษา 

 

15 บทที ่12 
สมุดรายวนัเฉพาะ 
ความหมายของสมุดราวนั
เฉพาะ 
-ประโยชนข์องสมุดรายวนั
เฉพาะ 
- ประเภทของสมุดรายวนั
เฉพาะ 
- การบนัทึกรายการในสมุด
รายวนัเฉพาะ 

4 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการ
สรุปเน้ือหาบทเรียน และน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน และใหน้กัศึกษา
ประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหา
ของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุป
เน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุป
เน้ือหาบทเรียน อภิปราย และ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหา
ของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุป
เน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 

ดร.ปาริชาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

   ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 

 

 

16 บทที ่13 
บัญชีภาษีมูลค่าเพิม่ 
- ภาษีซ้ือและภาษีขาย 
- อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- ฐานภาษี 
- การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
-ความหมายของใบก ากบัภาษี 
- การบนัทึกบญัชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

4 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุป
เน้ือหาบทเรียน อภิปราย และ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน และให้
นกัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พ่ือนแต่
ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหา
ของบทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุป
เน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 

 

ดร.ปาริชาติ 

17  ทดสอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
(ความรับผดิชอบหลกั) 

วธิีการประเมนิ สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมิน 

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 ,3.1,4.1 การทดสอบกลางภาค 10 
 

40% 

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 ,3.1,4.1 การทดสอบปลายภาค 17        30% 
        

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 ,3.1,4.1,4.2,5.2 การท าแบบฝึกหดั การส่งงาน  
ผลงานท่ีมอบหมายใหท้ าเป็นท างานกลุ่ม :- 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการ      
อภิรายกลุ่ม 
รูปเล่มรายงาน             
การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน  
ใบสรุปเน้ือหาการเรียนรู้  
แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น 

1-16 10% 

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 ,3.1,4.1,5.2 การท าแบบฝึกหดั การส่งงาน  
ผลงานท่ีมอบหมายรายบุคคล :- 
รูปเล่มรายงาน   
แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น 

1-16 10% 

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 ,3.1,4.1,4.2,5.2 พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน  การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  

1-16 10% 

 
3. เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน  

เกรด คะแนน เกณฑ์การพจิารณา 
A 80 -100 ดีเยีย่ม 

B+ 71-79 ดีมาก 
B 65-70 ดี 

C+ 61-64 ดีพอใช ้
C 55-60 พอใช ้

D+ 51-54 อ่อน 
D 40-50 อ่อนมาก 
E 0-39 ตก 
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หมวดที ่6.   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.   หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
       ปาริชาติ ข าเรือง. หลกัการบัญชีช้ันต้น 1 นครปฐม : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. 
2.   หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิทีส่ าคัญ 
อดิศร เลาหวณิช และชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. การบัญชี 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์  
           มหาวทิยาลยั, 2556. 
วนัฤดี  สุขสงวน. การบัญชีช้ันต้น กรุงเทพมหานคร : เอม็ แอนด ์เอม็ เลเซอร์พร้ินต้ิง, 2555. 
ผกาพรรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร. การบัญชี 1 กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์สมาสาส์น, 2551.  
ปาริชาติ  มณีมยั. หลกัการบัญชีช้ันต้น 1. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2551. 
http://www.nukbunchee.com เวบ็ไซดน์กับญัชีดอทคอม 
http://www.fap.or.th เวบ็ไซดส์ภาวชิาชีพบญัชี 
http://www.set.or.th เวบ็ไซด์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
http://www.dbd.go.th เวบ็ไซดก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ 
http://www.account.acc.chula.ac.th เวบ็ไซดภ์าควชิาการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
http://www.rd.go.th เวบ็ไซดก์รมสรรพากร 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nukbunchee.com/
http://www.fap.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.account.acc.chula.ac.th/
http://www.rd.go.th/
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หมวดที ่7.   การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
      - การส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัอาจารยผ์ูส้อน 
      - แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
      - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
      - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 
           เพื่อใหน้กัศึกษาทุกคนไดส้ะทอ้นความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
รวมถึง วธีิการสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา  
2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      - การสังเกตพฤติกรรม ความสนใจของนกัศึกษาขณะท าการสอน  
      - การติดตามผลการทดสอบของผูเ้รียน 
3.   การปรับปรุงการสอน 
     - ใหน้กัศึกษาแสดงขอ้คิดเห็น เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาปรับปรุง และวางแผนการสอน 
     - ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
4.   การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
     - มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ โดยการตรวจผลงาน การ
อภิปรายกลุ่ม ในระหวา่งการเรียนการสอน 
     - โปรแกรมวชิามีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหนา้ท่ีตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดในรายวชิา คะแนนและเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียน 
 
 
5.   การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    - อาจารยผ์ูส้อนน าขอ้มูลท่ีไดรั้บ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนการสอน และ
เน้ือหารายวชิา ตลอดจนกลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้หมี้ความเหมาะสม  
 

 


