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คํานํา
เอกสารรายวิ ช าหลั ก การบั ญ ชี (Principles of Accounting) รหั ส วิ ช า 3822104 โดยมุ งเน น ให
ผูเรียนมีความเขาใจ ความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของการบัญชี และ จรรยาบรรณทางดานบัญชี
กรอบแนวคิ ด ในการจั ด ทํ า บั ญ ชี ความรู เกี่ ย วกั บ หลั ก การบั ญ ชี วิ ธี ก ารบั ญ ชี ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การ
บัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทํางบการเงิน และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
รายวิ ช า หลั ก การบั ญ ชี มี จุ ด มุ งหมายและวัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ผู เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห และแกปญหาไดอยางมีเหตุผล ถูกตองอยางมีระบบ พรอมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร และ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลางในการแสวงหา
ความรูไดเปนอยางดี
อาจารยผูประสานงานรายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มกราคม 2559
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3822104 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยมะลิ ชารี
4.2 อาจารยผูสอน
(1) อาจารยภัทราพร ปุณะตุง
(2) อาจารยมะลิ ชารี
(3) อาจารยชลิดา พืชนะ
(4) อาจารยวิไล มหาเดชะกุล
(5) อาจารยจิรเดช สมิทธิพรพรรณ
(6) อาจารยวารี ศรีสุรพล
(7) อาจารยวันธณี สุดศิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1 และ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
1 กรกฎาคม 2558
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
-
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการบัญชีสําหรับกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม
กิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการจัดทํางบการเงิน และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจาก
งบการเงิน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการจัดทําบัญชี การจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามขอบังคับของ
กฎหมาย
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีพื้นฐานทางการบัญชี อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาดานบริหารธุรกิจ
และการวิเคราะหขอมูลของธุรกิจ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของการบัญชี และจรรยาบรรณทางดานบัญชี กรอบ
แนวคิดในการจัดทําบัญชี ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เกี่ ยวกับ กิจการให บริการ กิจการพณิ ชยกรรม กิจ การอุ ตสาหกรรม การบัญ ชีเกี่ยวกั บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทํางบการเงินและการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาภาคสนาม/การ การศึกษาดวย
ฝกงาน
ตนเอง
สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 75 ชั่วโมงตอภาค
ไม ส ามารถทํ า การสอนได หรื อ
การศึกษา
ตามที่ ผู เรีย นรองขอ เพื่อทบทวน
ความรู ค วามเข า ใจให มี ค วาม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของ
ผูเรียน โดยมีการนัดหมายลวงหนา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมถือเปนสิ่งที่สําคัญสุดสําหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และพั ฒ นาไปสู ก ารเป น พลเมื อ งที่ ดี ข องสั งคม นั ก ศึ ก ษาจึ งต อ งมี
คุ ณ สมบั ติ ตา งๆ จากการเรีย นการสอนเพื่ อให เกิด คุณ ลัก ษณะสําคั ญ ในการสรางคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
ดังตอไปนี้
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสระไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอม
(2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
(3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
(3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให นักศึกษารับ ผิดชอบงานในหนาที่ที่ ไดรับ มอบหมาย โดยฝกให รู
หนาที่ของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
(5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ใชตัวแบบที่ดี เชน
ตัวแบบที่ เป นจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อิ นเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับ พฤติกรรม โดยใชการ
เสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง
(6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ นจากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
(2) ประเมิ นจากการมีวินั ย และพรอมเพรียงของนั กศึกษาในการเข ารวมกิ จกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่ อน และเครื่องมือวัดตางๆ เช น แบบสอบถาม แบบสั งเกต
แบบวัดเจตคติ เปนตน
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2. ดานความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึ กษาต องมี ความรูและทักษะในการดํารงชีวิ ต สามารถนําความรูที่ไดมาใช ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นมาตรฐานดานความรูจึงตองครอบคลุมดังนี้
(1) มีความรูและเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจทั้ง
ทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
(3) มีความรูแ ละความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดาน
การวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ
(4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกั บ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
(2) การจัด การเรียนรูจากสถานการณ จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ ผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจใน
เรื่องที่ศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
(4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายที่
กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ในการพั ฒ นาทั ก ษะทางป ญ ญา โดยผ า นกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให
นักศึกษาสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผล รวมทั้งสามารถวิเคราะหแยกแยะถึงเหตุและผลไดอยางเปน
ระบบ และมี คุณ ภาพ เพื่ อการแก ไขปญ หาและพั ฒ นาตนเองอยางมีป ระสิทธิภ าพ นักศึกษาจึงตองมี
คุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
(1) สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพื่อให
ไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
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(2) มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณา
การความรูจากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจ
และสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบ
ดานมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหกับนักศึกษาตั้งแตในระดับที่งายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชาหลักการบัญชี
(2) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอนของการคิด
ที่จะพัฒนาและใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
(3) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ
(4) อภิปรายกลุม
(5) สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรคโดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของนักศึกษาขณะลงมือปฏิบัติในชั้น
เรียน
(2) ประเมินผลการรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียนและ
เอกสารรายงาน
(3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
(4) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบฝกปฏิบัติ
(5) การทดสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบจําเปนตองเกิดขึ้นกับนักศึกษาเพื่อ
การปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะตางๆ ดังนี้
(1) สามารถทํางานเปนกลุมและทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิก
ของกลุมไดอยางเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
(2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหา
ของทีม
(3) มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับ ผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
(4) มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพั ฒนาการเรียนรูดานทั กษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบมีสวนรวม
ปฏิบัติการ
(2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(3) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
(4) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน
(5) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาความรู ความสามารถทางวิช าชีพ ของตนเองอย าง
ตอเนื่อง
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษาคนควาดวยตนเอง แลวใหนักศึกษาแบงหนาที่กันภายใน
กลุม เพื่อใหนักศึกษารับผิดชอบในหนาที่ของตนเองแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใหนักศึกษา แตงกายให
เรียบรอยในการนําเสนอ
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ
(3) อาจารยผูสอนจัดใหมีโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมจิตอาสา
5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถประยุกตใขหลักคณิตศาตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธภาพ
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่
เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลทางธุรกิจและขอมูลอื่น
(4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจ
5.2 กลยุทธการสอนที่ใช ในการพั ฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห เชิ งตั วเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จั ดกิ จกรรมการเรียนรู ในรายวิ ชาต างๆ ให นั กศึกษาได วิเคราะห จากกรณี ศึกษา การ
เรียนรูเทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตางๆ
(2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
(3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับ
การเรียน
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5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทั กษะในการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ ทั้งประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
1. ลักษณะและกรอบแนวคิดขั้น
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
พื้นฐานทางการบัญชี
1. แนะนําวิธีการเรียนการ
1.1 ประวัติและวิวัฒนาการทาง
สอน และอธิบายเนื้อหา
บัญชี แมบทการบัญชี และรูปแบบ
รายวิชา จุดประสงค และ
องคกรธุรกิจ
เปาหมายของรายวิชา
1.2 ความหมาย สวนประกอบงบ
เกณฑการวัดผลและ
การเงิน
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
1.3 ประเภทของงบการเงิน
เรียน และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
5 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยกิจกรรมการเลานิทาน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผูสอน
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

2-3

2 งบการเงิน
2.1 ความหมายและสวนประกอบ
ของงบการเงิน
2.2 งบแสดงฐานะการเงิน
2.3 การจัดทํางบแสดงฐานะ
การเงิน
2.4 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.5 การจัดทํางบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
2.6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของเจาของ
2.7 งบกระแสเงินสด
2.8 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
8
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยกิจกรรมการเลานิทาน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม

ผูสอน
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน
4-6

3 หลักการบัญชี
3.1 วัฏจักรทางการบัญชี
3.2 รายการคาและการวิเคราะห
รายการคา
3.3 หลักการบันทึกบัญชี
3.4 การบันทึกรายการในสมุด
ขั้นตน
3.5 สมุดบัญชีแยกประเภท
3.6 การบันทึกรายการในสมุด
บัญชีแยกประเภท
3.7 การจัดทํางบทดลอง
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยกิจกรรมการเลานิทาน

(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
5. มอบหมายใหทํากิจกรรม
ทําความดีใหกับตอเองและ
สวนรวมกิจกรรมจิตอาสา
6. ทบทวนบทเรียนกอน
สอบกลางภาคครั้งที่ 1

ผูสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน
7-9

4 ผลการดําเนินงาน
4.1 เกณฑการบันทึกบัญชี
4.2 รายการปรับปรุงบัญชี
4.3 งบทดลองหลังปรับปรุง
4.4 การปดบัญชีในสมุดรายวัน

12

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยกิจกรรมการเลานิทาน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. จัดกลุมเพื่อทํา
แบบฝกหัด หรือ
แบบทดสอบอื่นที่เกี่ยวกับ
การบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
4. ตอบคําถามในชั้นเรียน
เกีย่ วกับรายการปรับปรุง
บัญชี การจัดทํางบทดลอง
หลังปรับปรุง และการปด
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
5. สอบกลางภาค ครั้งที่ 1

(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
6. ทบทวนบทเรียนกอน
สอบกลางภาคครั้งที่ 2

ผูสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน
10

5 ภาษีมูลคาเพิ่ม
5.1.ภาษีซื้อและภาษีขาย
5.2 ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
5.3 การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
5.4 เอกสารประกอบในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
5.5 การปดบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยกิจกรรมการเลานิทาน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
5. สอบกลางภาค ครั้งที่ 2
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)

มคอ. 3
สัปดาหที่
11-12
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หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
6 การบัญชีสําหรับกิจการซื้อและ
8
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขายสินคา
1. การบรรยายโดยให
6.1 วงจรการซื้อและขายสินคา
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
6.2 การบันทึกบัญชีสําหรับกิจการ
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
ซื้อและขายสินคา
กับสาระการเรียนรู
6.3 การบันทึกบัญชีสินคาระบบ
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
สิ้นงวด
ทบทวนทายบทเรียน
6.4 การบันทึกบัญชีสินคาระบบ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ตอเนื่อง
อภิปรายและซักถามใน
6.5 การปดบัญชีสําหรับกิจการซื้อ
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
และขายสินคา
4 สอดแทรกการเรียนการ
6.6 การจัดทํางบทดลองหลังปด
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม
บัญชี
โดยกิจกรรมการเลานิทาน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
4
7. สมุดรายวันเฉพาะ
1. การบรรยายโดยให
7.1 ความหมายของสมุดรายวัน
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
เฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
7.2 ประเภทของสมุดรายวัน
กับสาระการเรียนรู
เฉพาะ
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
7.3 ประโยชนของสมุดรายวัน
ทบทวนทายบทเรียน
เฉพาะ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
7.4 ประเภทของบัญชีแยก
อภิปรายและซักถามใน
ประเภท
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
7.5 สมุดรายวันซื้อ
7.6 สมุดรายวันขาย
4 สอดแทรกการเรียนการ
7.7 สมุดรายวันรับเงิน
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม
7.8 สมุดรายวันจายเงิน
โดยกิจกรรมการเลานิทาน
7.9 สมุดเงินสด
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม

ผูสอน
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผูสอน
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8 การบัญชีสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
8.1 ความหมาย และวิธีการบันทึก
บัญชีที่เกี่ยวกับกิจการ
อุตสาหกรรม
8.2 งบการเงินของกิจการ
อุตสาหกรรม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยกิจกรรมการเลานิทาน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม

(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน
15

9 การวิเคราะหงบการเงิน
9.1 ความหมายของการวิเคราะห
งบการเงิน
9.2 ประโยชนของการรายงานการ
วิเคราะหงบการเงิน
9.3 การวิเคราะหงบการเงิน
โดยทั่วไป

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู

(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
9.4 การวิเคราะหตัวเลขในงบ
การเงิน
9.5 การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยกิจกรรมการเลานิทาน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผูสอน

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู

1. การบรรยายเนื้อหา 2.1 (1), (2), (3)
รายวิชา
3.1 (1), (2), (3)
5.1 (1)
2 การมอบหมายให
2.1 (1), (2), (3) ,(4)
นักศึกษาแบงกลุม
3.1 (1), (2), (3)
ศึกษาเกี่ยวงบการเงิน 4.1 (1), (2), (3) ,(4)
ของบริษัทพรอมทั้ง
5.1 (1), (2), (3) ,(4)
นํามาวิเคราะหฐานะ
การเงินบริษัท
3. ใหนักศึกษา
- ทํากิจกรรมจิต
อาสา
- ปลูกฝงเรื่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรม
- จัดทําบัญชี
รายรับรายจายของ
ตนเอง
4. - การเขาชั้น
- การแตงกาย
- การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน

1.1 (1), (2), (3) ,(4)
5.1 (1)

1.1 (1), (2), (3)

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
สอบกลางภาคครั้งที่1
7
20%
สอบกลางภาคครั้งที่2
10
20%
สอบปลายภาค
16
30%
- วิธีการนําเสนอ
- เนื้อหาที่นําเสนอ
- ความพรอมเพรียง
14
10%
ในการนําเสนอพรอม
ทั้งการแตงกาย
- รูปเลมของรายงาน
ที่นําเสนอ
- การเขารวม
กิจกรรมตรงเวลา
- ความตั้งใจเชารวม
ทุก
15%
กิจกรรม
สัปดาห
- การแสดงออกใน
การเขารวมกิจกรรม

- เขาและออกจากชั้น
เรียนตรงเวลาและ
สม่ําเสมอทุกสัปดาห
ทุก
-แตงกายถูกตองตาม สัปดาห
ระเบียบการแตงกาย
ของมหาวิทยาลัยฯ
-ความตั้งใจทําแบบ
ฝกปฏิบัติที่อาจารย
มอบหมายในชั้นเรียน

5%

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ผศ.ดร.บุรพร กําบุญและคณะ (2558). เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการบัญชี.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Power Point Slide ประจําบทเรียน
2.รายงานประจําป หางหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชน
3.http://www.nukbunchee.com เว็บไซดนักบัญชีดอทคอม
4.http://www.fap.or.th เว็บไซดสภาวิชาชีพบัญชี
5.http://www.set.or.th เว็บไซดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6.http://www.dbd.go.th เว็บไซดกรมพัฒนาธุรกิจการคา
7.http://www.account.acc.chula.ac.th เว็บไซดภาควิชาการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วรศักดิ์ ทุมมานนท. (2548). งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม. กรุงเทพมหานคร :
บริษัท ไอโอนิค อินเตอรเทรด รีซอสเซล จํากัด.
สภาวิชาชีพบัญชี. (2550). มาตรฐานการบัญชี. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จํากัด

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการ
เรียนการสอน โดย
- การสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน เชน ผานเว็บบอรด เปนตน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ดําเนินการดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมิน
- ประเมินจากผูสังเกตการณการสอน โดยเปนอาจารยในหลักสูตร
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3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้
- จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา โดยการตรวจผลงาน
การอภิปรายกลุม ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
- ตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูตามที่กําหนดในรายวิชา
คะแนนและเกณฑการตัดสินผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกป
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

