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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2 (3521102)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 ( 2-2-5 )

3. หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต และเป็ นในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
5. ระดับการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
……ไม่มี………
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารโลจิสติกส์ฯคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของรายวิชา หรื อวันทีม่ ีการปรับปรุ งครั้ งล่ าสุ ด
15 พฤศจิกายน 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในแม่บทการบัญชี วัตถุ ประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชี พ หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชี
ตามวงจรบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงิ นสาหรับกิ จการซื้ อขายสิ นค้า ภาษี มูลค่าเพิ่ม
กิจการให้บริ การ ระบบเงินสดย่อย และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1. ฝึ กการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลาย ผ่าน
รายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทากระดาษทาการ ปรับปรุ งรายการบัญชี และนาเสนองบการเงินที่สมบูรณ์ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
3. มีความรู ้ความเข้าใจด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชี และปิ ดบัญชี เมื่อสิ้ นงวดบัญชี
4. มีจริ ยธรรมของผูท้ าบัญชี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งในการทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการขั้นตอนการจัดทาบัญชีและมีทกั ษะปฏิบตั ิงานบัญชี
เบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแม่บทการบัญชี หลักบัญชี คู่ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุด
บัญชีแยกประเภท กระดาษทาการ จัดทางบทดลอง การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี การทางบการเงินของกิจการ
ให้บริ การและกิจการซื้ อมาขายไป และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากาไร
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ /ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
60 ชัว่ โมง
ตามความต้องการของ
ต่อภาคการศึกษา นักศึกษาแต่ละรายบุคคล

การฝึ กปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ การศึกษาด้ วยตนเอง
การฝึ กงาน
ศึกษาด้วยตนเอง 5ชัว่ โมง
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่มตามต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum mapping)
ให้ ทาเครื่ องหมาย  ลงในช่ องว่ าง
มาตรฐานการเรียนรู้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่ดี
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั เคารพและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
สถาบันของสังคม
1.3 สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.4 มีจิตสานัก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู ้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2.2 นาความรู ้ดา้ นบัญชี และความรู ้ดา้ นอื่นๆมาบูรณาการและประยุกต์ให้สอดคล้องกัน
อย่างเหมาะสม
2.3 นาประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชี และอื่น ๆมาพัฒนางานด้าน
บัญชี
2.4 ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถนาความรู ้มาคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลจากหลักฐาน ต่าง ๆได้ดว้ ย
ตนเอง
3.2 สามารถประยุกต์ความรู ้ทางบัญชี รวมทั้งด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั โดยใช้ทกั ษะทาง
วิชาชีพและยึดหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
3.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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มาตรฐานการเรียนรู้
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.2 สามารถทางานเป็ นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
4.3 สามารถแก้ไขปั ญหาทางบัญชี สถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลา
4.4 มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
5.1 มีทกั ษะการใช้วธิ ีวเิ คราะห์เชิงปริ มาณ เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อข้อ
โต้แย้ง
5.2 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือกและใช้
รู ปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่ อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่ อสารสารสนเทศ

ความรับผิดชอบ
หลัก
รอง









หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจในคุณค่าแห่ งวิชาชี พ จรรยาบรรณวิชาชี พ มีทศั นคติที่ดี มีความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั สามารถปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคมรวมถึ งมีจิตสานึ ก พฤติกรรมที่
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1.2 วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา
- จัดทาแบบฝึ กหัดในแต่ละบทเรี ยน
- ให้นกั ศึกษาค้นคว้าเนื้อหา ตัวอย่าง เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
- อธิ ปรายกลุ่ม และสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ตามพรบ.วิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา ครบถ้วนตามที่กาหนด
- ประเมินผลจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
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- ประเมินผลจากแบบฝึ กหัดและรายงานที่มอบหมาย
- ประเมินผลจากแบบทดสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- มีความรู ้และความเข้าใจในการควบคุ มภายในเกี่ ยวกับเงิ นสด การพิสูจน์ยอดเงิ นฝากธนาคาร
ระบบใบสาคัญ ลู กหนี้ ตัว๋ เงิ นรับ สิ นค้าคงเหลื อ เงิ นลงทุ นระยะสั้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพ ย์
ถาวรไม่ มี ตวั ตน หนี้ สิ น การบัญชี เกี่ ย วกับ ส่ วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของ การบัญ ชี ส าหรั บ กิ จการอุ ตสาหกรรม
กระดาษทาการ
- มีความรู ้และความเข้าใจในเรื่ อง มาตรฐานการบัญชี พรบ.วิชาชีพ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- มีความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องเทคนิควิธีการบันทึกบัญชี การจัดทารายงานทางการเงินจากการ
บันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
- สามารถติดตามข่าวสารทางด้านวิชาชี พบัญชี และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่นามาใช้ใน
งานบัญชี
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา
- ตั้งคาถามให้นกั ศึกษาตอบในชั้นเรี ยน
- วิเคราะห์และอภิปรายโจทย์ปัญหา โดยการทางานกลุ่มย่อย
- มอบหมายให้หาเอกสารทางการบัญชี เพื่อนามาบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี ตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากรายงานการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
- ประเมินผลจากข้อสรุ ปกลุ่มอภิปรายย่อย การตอบคาถาม รายงาน แบบฝึ กหัด ที่มอบหมาย
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถสื บค้น ประมวลข้อมูล แนวคิดทางการบัญชี และวิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
- สามารถประยุกต์ความรู ้ในการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงินไปใช้
กับโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
- สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
- แบ่งกลุ่มย่อยและมอบหมายงาน
- อภิปรายงานกลุ่มพร้อมทั้งเฉลยคาตอบ
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- ศึ กษาจากกรณี ศึ กษาเพื่ อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปั ญหาและประยุก ต์ใช้ก ับ โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี
3.3 วิธีการประเมินผล
- ความสามารถในการแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษา
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4,1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง มี ค วามรั บ ผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- พัฒนาการทางานเป็ นกลุ่มระหว่างผูเ้ รี ยน
- สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผูน้ าหรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มโดยเด่นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยร่ วมกันวิเคราะห์กรณี ศึกษาและการนาเสนอ
รายงานที่ได้รับมอบหมายเป็ นทีม
- จัดกิจกรรมบริ การทางวิชาการหรื อบริ การวิชาชีพแก่ชุมชนภายใต้ความร่ วมมือกับผูส้ อน
4.3 วิธีการประเมิน
- การรายงานผลกิจกรรมกลุ่ม โดยเทียบกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
- สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนระหว่างการทางานร่ วมกัน
- ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประเมินผลโดยทาแบบประเมินที่กาหนด
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การรายงานทางการเงินได้อย่าง
ถูกต้อง
- สามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมายและการสื่ อสารสารสนเทศ
- สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการ
สื่ อสาร สารสนเทศได้
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานเป็ นกลุ่มย่อย เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทารายงานทางการเงินเพื่อให้นกั ศึกษา
พัฒนาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
- ให้นกั ศึกษานาเสนอผลงานเป็ นรายกลุ่มย่อยด้วย Power point ในการนาเสนองาน
6
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5.3 วิธีการประเมินผล
- ใช้แบบประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้
1. เทคนิคการนาเสนอ
2. ความถูกต้องตามควร
3. การใช้ภาษาเขียนภาษาพูด ศัพท์เฉพาะทางบัญชี
4. ความสามารถในการอธิบาย
- การสอบภาคปฏิบตั ิ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชั่วโมง
- อธิบาย แนะนารายวิชา
4
บทที่ 1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ชั่วโมง
(Cash and Cash at Bank)
- ความหมาย การบริ หารเงินสดการ
1
ควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
วิธีการเงินสดย่อย การพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร

2

สั ปดาห์
ที่

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
- แจกแนวการจัดการเรี ยนรู ้ อ.พิมพ์นารา
- บรรยายช่วงแรก
- นักศึกษาถาม- ตอบ
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด และ website
- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
บทที่ 2 ระบบใบสาคัญ
4
- การบัน ทึ ก รายการในใบส าคัญ ชั่วโมง - นักศึกษาถาม- ตอบ
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
เงิ น เดื อ น แ ล ะ ค่ าแ รงใน ระ บ บ
- Notebook
ใบสาคัญ รายการปรับปรุ งในระบบ
- เอกสารประกอบการ
ใบสาคัญ
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
-ค้นคว้าเพิ่มเติมจากwebsite
หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
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การสอน สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน
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3

4

5

สั ปดาห์
ที่

- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
4
ชั่วโมง - นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด และ website
- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
บทที่ 4 การบันทึกรายการในสมุด
4
บันทึกรายการขั้นต้ น
ชั่วโมง - นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
- ความหมายของสมุดบัญชีข้ นั ต้น
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
ประเภทของสมุดบัญชีข้ นั ต้น
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
ประโยชน์ของการจัดทาสมุดบัญชี
- Notebook
ขั้นต้น รู ปแบบต่าง ๆ และหลักการ
- เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด และ website
- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
บทที่ 5 การบันทึกรายการในสมุด
4
บัญชีแยกประเภท
ชั่วโมง - นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
- ความหมายสมุดบัญชีแยกประเภท
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
ชนิดของสมุดบัญชีแยกประเภท
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
รู ปแบบสมุดบัญชีแยกประเภทการ
- Notebook
จัดหมวดบัญชี หลักการบันทึกบัญชี
- เอกสารประกอบการ
แยกประเภท
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
-ค้นคว้าเพิ่มเติมจากwebsite
หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
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6

7

8

9

สั ปดาห์
ที่

- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
- นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด และ website
สอบเก็บคะแนน
อ.พิมพ์นารา
4
ชั่วโมง โดยข้อสอบ
แบบอัตนัย ๑ ข้อ

บทที่ 6 งบทดลอง
4
- ความหมาย รู ปแบบของงบทดลอง ชั่วโมง
ขั้นตอนการจัดทางบทดลอง การ
คานวณหายอดคงเหลือ ประโยชน์
ของงบทดลอง การหาข้อผิดพลาด
เทคนิคในการตรวจสอบ

สอบเก็บคะแนน บทที่ 1 – 6
เรื่ องการวิเคราะห์รายการค้า การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยก
ประเภทและการจัดทางบทดลอง
บทที่ 7 กระดาษทาการและงบ
4
การเงินสาหรับกิจการขายบริการ
ชั่วโมง
- ความหมาย รู ปแบบ หลักการ
จัดทาประโยชน์ของกระดาษทาการ
เทคนิคการจัดทา และการบันทึก
บัญชี
บทที่ 8 การปิ ดบัญชี
4
- ความหมาย หลักการปิ ดบัญชี งบ ชั่วโมง
ทดลองหลังปิ ดบัญชี และการบันทึก
บัญชี

หัวข้ อ/รายละเอียด

- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
- นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook
- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
- นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
จานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
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10

11

12

13

สั ปดาห์
ที่

สอบกลางภาค บทที่ 7 – 8
4
การบันทึกในสมุดรายวันทัว่ ไป ชั่วโมง
ผ่านบัญชีแยกประเภท การจัดทางบ
ทดลอง งบการเงินและปิ ดบัญชี
บทที่ 9 การปรับปรุ งบัญชี วันสิ้น
4
งวด
ชั่วโมง
- การปรับปรุ งรายการบัญชีในวัน
สิ้ นงวด ประเภทของรายการ
ปรับปรุ งค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้คา้ งรับ หนี้สูญและหนี้ สงสัย
จะสู ญ การตัดหนี้สูญ หนี้สูญได้รับ
คืน ค่าเสื่ อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง
กระดาษทาการ

สอบเก็บคะแนน
โดยข้อสอบ
ปรนัย ๓๐ ข้อ
อัตนัย ๑ ข้อ
- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
- นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด และ website

บทที่ 9 การปรับปรุ งบัญชี วนั สิ้น
งวด(ต่ อ)
- การปรับปรุ งรายการบัญชีในวัน
สิ้ นงวด หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
การตัดหนี้สูญ หนี้สูญได้รับคืน ค่า
เสื่ อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ
ทาการ

- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
4
ชั่วโมง - นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย (กรณี ศึกษา)

บทที่ 10 การบัญชีของกิจการซื้อ
ขายสิ นค้ าและภาษีมูลค่ าเพิม่
- ความหมาย การซื้ อขายสิ นค้า
เอกสารเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
เงื่อนไขต่าง ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับ

- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
4
ชั่วโมง - นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
10

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
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ภาษีมูลค่าเพิม่ การคานวณภาษี
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อขาย
สิ นค้า รายงานภาษีที่ตอ้ งจัดทา แบบ
แสดงรายการชาระภาษี
บทที่ 11 สมุดรายวันเฉพาะ
4
- สมุดรายวันซื้ อสิ นค้า ประโยชน์ ชั่วโมง
การบันทึกรายการ ในสมุดรายวัน
ส่ งคืน สมุดแยกประเภทลูกหนี้
สมุดรายวันรับคืน

- เอกสารประกอบการ
อ.พิมพ์นารา
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด และ website
- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
- นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด และ website

15

บทที่ 12 สมุดเงินสด
4
- ความหมาย รู ปแบบของสมุดเงิน ชั่วโมง
สด ๒ ช่อง การบันทึกรายการค้าใน
สมุดเงินสด ๒ช่องเกี่ยวกับธนาคาร
การผ่านรายการ ความหมายของเงิน
สดย่อย วิธีการบันทึกบัญชี
ประโยชน์ และรู ปแบบของสมุดเงิน
สดย่อย การบันทึกรายการภาษีหกั
ณ ที่จ่าย

- บรรยายช่วงแรก
อ.พิมพ์นารา
- นักศึกษาถาม- ตอบ
- นักศึกษาช่วยกันสรุ ป
- ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- Notebook
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย (กรณี ศึกษา)
- ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด และ website
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สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554
บทที่ 9-12
การปรับปรุ งรายการบัญชีใน
วันสิ้ นงวด การคานวณภาษี บันทึก
บัญชีเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า การ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ
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4
สอบเก็บคะแนน
ชั่วโมง โดย ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

11

อ.พิมพ์นารา
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กิจกรรม
ที่
1
2
3

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การทางานกลุ่มและผลงาน
การส่ งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการนาเสนอ

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

7
10
16
ตลอดภาค
การศึกษา

20%
20%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตาราและเอกสารหลัก
อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ หลักการบัญชีข้ นั ต้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
หนังสื ออ่านประกอบ
ผศ.ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์. การบัญชีช้ นั ต้น 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ.
ผศ. จงจิต ปั ญญชุฌห์. การบัญชีช้ นั ต้น 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ.
เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์ หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2 สานักพิมแ์ ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุ งเทพฯ 2543
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2 สานักพิมท์ อ๊ ป กรุ งเทพฯ
2545
ธารี หิรัญรัศมี และคณะ. การบัญชี เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539
บัญชี คณะบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รา
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
กรมทะเบียนการค้า , พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 .กรุ งเทพมหานคร : 2543
กรมสรรพากร , เอกสารเผยแพร่ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย .กรุ งเทพมหานคร : 2543
เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ipthailand.org
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กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dbd.go.th
กรมสรรพากร [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.rd.go.th
สภาวิชาชีพบัญชี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.fap.or.th
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.theiiat.or.th
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นกั ศึกษาทุกคนประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ห้องเรี ยน สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน ซึ่ งมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งรายวิชา ตามแบบประเมินของคณะวิทยาการจัดการ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการทดสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุ งการสอน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีการแสดงความคิดเห็น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงผลการพิจารณาผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานและผลการเรี ยนของนักศึกษา
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ให้ประธานโปรแกรมในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงานผลการเรี ยน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
13
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จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะปรับปรุ งการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องเทคนิคการเรี ยนการสอน การประยุกต์
ความรู ้ ที่ได้มาจากงานวิจยั หรื อการอบรมพัฒนาความรู ้
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