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คํานํา 

 

   เอกสารรายวิชาหลักการบัญชี (Principles of Accounting)  รหัสวิชา 3822104 โดยมุงเนนให
ผูเรียนมีความเขาใจ ความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของการบัญชี และ จรรยาบรรณทางดานบัญชี   
กรอบแนวคิดในการจัดทําบัญชี  ความรูเก่ียวกับหลักการบัญชี  วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เก่ียวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การ
บัญชีเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม การจัดทํางบการเงิน และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

 รายวิชา หลักการบัญชี มีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห และแกปญหาไดอยางมีเหตุผล ถูกตองอยางมีระบบ พรอมท้ังมีความสามารถในการสื่อสาร และ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลางในการแสวงหา
ความรูไดเปนอยางดี 
 
 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

         มกราคม  2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
     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/ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี  1 และ 2 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
     ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 
    ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     9.1  วันท่ีจัดทํา    1 กรกฎาคม 2558     
    9.2  วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด  - 
 

 
 



มคอ.3 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี  

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการบัญชีสําหรับกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม  
    กิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการจัดทํางบการเงิน และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจาก 
    งบการเงิน 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการจัดทําบัญชี การจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามขอบังคับของ

กฎหมาย   
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีพ้ืนฐานทางการบัญชี อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาดานบริหารธุรกิจ 

และการวิเคราะหขอมูลของธุรกิจ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของการบัญชี และจรรยาบรรณทางดานบัญชี กรอบ
แนวคิดในการจัดทําบัญชี ความรูเก่ียวกับหลักการบัญชี  วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเก่ียวกับกิจการใหบริการ กิจการพณิชยกรรม กิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเก่ียวกับ
ภาษีมูลคาเพ่ิม 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. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 บรรยายการฝก  

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาภาคสนาม/การ

ฝกงาน 
การศึกษาดวย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบเรียนท่ี
ไมสามารถทําการสอนได  หรือ
ตามท่ีผูเรียนรองขอ เพ่ือทบทวน
ความรู ค วาม เข า ใจ ให มี ความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
 

75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
     - อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาท่ีเหมาะสม และกําหนดไว 
     - อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของ
ผูเรียน  โดยมีการนัดหมายลวงหนา 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
        1.1 คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา 

คุณธรรมและจริยธรรมถือเปนสิ่งท่ีสําคัญสุดสําหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสูการเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม นักศึกษาจึงตองมี
คุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดคุณลักษณะสําคัญในการสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
ดังตอไปนี้ 

            (1) มีความซ่ือสัตยสุจริต เสียสระไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอตนเอง
สังคม และส่ิงแวดลอม 

 (2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน 

 (3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 (4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถ

จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
       1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

 (1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
 (2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท่ีดี 
 (3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการ

แตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 (4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรู

หนาท่ีของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม 
 (5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ใชตัวแบบท่ีดี เชน 

ตัวแบบท่ีเปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใชการ
เสริมแรงท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาตนเอง 

 (6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ 
  1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม   

  (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด 
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย การรวมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 

  (2) ประเมินจากการมีวินัย และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

  (3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
  (4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพ่ือน และเครื่องมือวัดตางๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต 

แบบวัดเจตคติ เปนตน 
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   2. ดานความรู 
        2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

  นักศึกษาตองมีความรูและทักษะในการดํารงชีวิต สามารถนําความรูท่ีไดมาใชในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นมาตรฐานดานความรูจึงตองครอบคลุมดังนี้ 

  (1) มีความรูและเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 
  (2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเกี่ยวของกับบริหารธุรกิจท้ัง

ทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 
  (3) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดาน

การวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน
รวมท้ังการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ 

  (4) มีความรูเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมท้ังมี
ความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
                2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

 (1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

 (2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 (3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจใน
เรื่องท่ีศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนได 

 (4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายท่ี
กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงตอไป 
               2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ 
  (1) การทดสอบยอย 
  (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
  (4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
  (5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
 

3.  ดานทักษะทางปญญา 
      3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ในการพัฒนาทักษะทางปญญา โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
นักศึกษาสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผล รวมท้ังสามารถวิเคราะหแยกแยะถึงเหตุและผลไดอยางเปน
ระบบ และมีคุณภาพ เพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงตองมี
คุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้ 

 (1) สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพ่ือให
ไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ 
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 (2) มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณา
การความรูจากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณและประสบการณเพ่ือใชในการแกปญหาทางธุรกิจ
และสถานการณท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

 (3) สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบ
ดานมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ 

        3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1)  ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหกับนักศึกษาตั้งแตในระดับท่ีงายไปจนถึงระดับความยาก

ข้ึนเรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชาหลักการบัญชี 
 (2) ใชตัวแบบท่ีดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนข้ันตอนของการคิด

ท่ีจะพัฒนาและใหดําเนินการคิดตามข้ันตอนกระบวนการนั้น 
 (3)  ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ 
 (4)  อภิปรายกลุม 

    (5)  สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน ใชทักษะทาง 
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรคโดยคํานึงถึง            
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
               3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

    (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนักศึกษาขณะลงมือปฏิบัติในชั้น
เรียน 

 (2)  ประเมินผลการรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียนและ
เอกสารรายงาน 

    (3)  การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานท่ีมอบหมาย 
 (4)  การทดสอบโดยใชแบบทดสอบฝกปฏิบัติ 
    (5)  การทดสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค   

                          
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                 4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบจําเปนตองเกิดข้ึนกับนักศึกษาเพ่ือ
การปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางราบรื่นและมีความสุข ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะตางๆ ดังนี้ 

 (1) สามารถทํางานเปนกลุมและทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิก
ของกลุมไดอยางเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได 

 (2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอ้ือตอการแกไขปญหา
ของทีม 

 (3) มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 

 (4) มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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               4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    (1) ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบมีสวนรวม
ปฏิบัติการ 
    (2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
                         (3) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
                        (4)  มีความคิดริเริ่ม  สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ท้ังในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน 
                (5)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

      4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     (1) ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษาคนควาดวยตนเอง แลวใหนักศึกษาแบงหนาท่ีกันภายใน
กลุม เพ่ือใหนักศึกษารับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใหนักศึกษา แตงกายให
เรียบรอยในการนําเสนอ 

        (2)  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 
                   (3) อาจารยผูสอนจัดใหมีโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมจิตอาสา  
 
5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (1) สามารถประยุกตใขหลักคณิตศาตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

 (2)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธภาพ  

 (3) สามารถส่ือสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนท่ี
เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกัน ท้ังท่ีเปนขอมูลทางธุรกิจและขอมูลอ่ืน 

 (4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจ 
     5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษา การ
เรียนรูเทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตางๆ 

 (2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม 
(3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นท่ีมีความเก่ียวของกับ

การเรียน 
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  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ ท้ังประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ 

 (1) การทดสอบยอย 
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
 (4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
 (5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

 
 



 

             

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี 

 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน      
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

1 
 
 

1. ลักษณะและกรอบแนวคิดข้ัน
พ้ืนฐานทางการบัญชี 
1.1 ประวัติและวิวัฒนาการทาง
บัญชี แมบทการบัญชี และรูปแบบ
องคกรธุรกิจ 
1.2 ความหมาย สวนประกอบงบ
การเงิน 
1.3 ประเภทของงบการเงิน 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะนําวิธีการเรียนการ
สอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค และ 
เปาหมายของรายวิชา 
เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
เรียน และwebsite เพ่ิมเติม 
2. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย  
5 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเลานิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

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

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

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 

8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย  
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเลานิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

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

4-6 
 

3 หลักการบัญชี 
3.1 วัฏจักรทางการบัญชี 
3.2 รายการคาและการวิเคราะห
รายการคา 
3.3 หลักการบันทึกบัญชี 
3.4 การบันทึกรายการในสมุด
ข้ันตน 
3.5 สมุดบัญชีแยกประเภท 
3.6 การบันทึกรายการในสมุด
บัญชีแยกประเภท 
3.7 การจัดทํางบทดลอง 

12 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเลานิทาน 

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

 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
5. มอบหมายใหทํากิจกรรม
ทําความดีใหกับตอเองและ
สวนรวมกิจกรรมจิตอาสา 
6. ทบทวนบทเรียนกอน
สอบกลางภาคครั้งท่ี 1 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

7-9 4 ผลการดําเนินงาน 
4.1 เกณฑการบันทึกบัญชี 
4.2 รายการปรับปรุงบัญชี 
4.3 งบทดลองหลังปรบัปรุง 
4.4 การปดบัญชีในสมุดรายวัน 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
2 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเลานิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
3. จัดกลุมเพ่ือทํา
แบบฝกหัด หรือ
แบบทดสอบอ่ืนท่ีเก่ียวกับ
การบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
4. ตอบคําถามในชั้นเรียน
เก่ียวกับรายการปรับปรุง
บัญชี การจัดทํางบทดลอง
หลังปรับปรุง และการปด
บัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
5. สอบกลางภาค ครั้งท่ี 1 

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

 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

6. ทบทวนบทเรียนกอน
สอบกลางภาคครั้งท่ี 2 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

10 
 
 
 
 
 

5 ภาษีมูลคาเพ่ิม 
5.1.ภาษีซ้ือและภาษีขาย 
5.2 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
5.3 การคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม 
5.4 เอกสารประกอบในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม 
5.5 การปดบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

4 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเลานิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
5. สอบกลางภาค ครั้งท่ี 2 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 
 
 

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

 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

11-12 6 การบัญชีสําหรับกิจการซ้ือและ
ขายสินคา 
6.1 วงจรการซ้ือและขายสินคา 
6.2 การบันทึกบัญชีสําหรับกิจการ
ซ้ือและขายสินคา 
6.3 การบันทึกบัญชีสินคาระบบ
สิ้นงวด 
6.4 การบันทึกบัญชีสินคาระบบ
ตอเนื่อง 
6.5 การปดบัญชีสําหรับกิจการซ้ือ
และขายสินคา 
6.6 การจัดทํางบทดลองหลังปด
บัญชี 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเลานิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 

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

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) 
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7. สมุดรายวันเฉพาะ 
7.1 ความหมายของสมุดรายวัน

เฉพาะ 
7.2 ประเภทของสมุดรายวัน

เฉพาะ 
7.3 ประโยชนของสมุดรายวัน

เฉพาะ 
7.4 ประเภทของบัญชีแยก

ประเภท 
7.5 สมุดรายวันซ้ือ 
7.6 สมุดรายวันขาย 
7.7  สมุดรายวันรับเงิน 
7.8  สมุดรายวันจายเงิน 
 7.9  สมุดเงินสด 

4 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเลานิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 

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

 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

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

14 8 การบัญชีสําหรับกิจการ 
อุตสาหกรรม 
8.1 ความหมาย และวิธีการบันทึก
บัญชีท่ีเก่ียวกับกิจการ
อุตสาหกรรม 
8.2 งบการเงินของกิจการ
อุตสาหกรรม 
 

4 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเลานิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 

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

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

15 9 การวิเคราะหงบการเงิน 
9.1 ความหมายของการวิเคราะห
งบการเงิน 
9.2 ประโยชนของการรายงานการ
วิเคราะหงบการเงิน 
9.3 การวิเคราะหงบการเงิน
โดยท่ัวไป 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
 
 

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

 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

9.4 การวิเคราะหตัวเลขในงบ
การเงิน 
9.5 การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน 
 

2. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย  
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเลานิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

    กิจกรรมท่ี ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาห
ท่ี 

ประเมิน 

สัดสวน
ของการ 

ประเมินผล 
1. การบรรยายเนื้อหา
รายวิชา 
 

2.1  (1), (2), (3) 
3.1  (1), (2), (3) 
5.1  (1) 

สอบกลางภาคครั้งท่ี1 
สอบกลางภาคครั้งท่ี2 

สอบปลายภาค 

7 
10 
16 

20% 
20% 
30% 

2 การมอบหมายให
นักศึกษาแบงกลุม
ศึกษาเก่ียวงบการเงิน
ของบริษัทพรอมท้ัง
นํามาวิเคราะหฐานะ
การเงินบริษัท 

2.1  (1), (2), (3) ,(4) 
3.1  (1), (2), (3) 
4.1  (1), (2), (3) ,(4) 
5.1  (1), (2), (3) ,(4) 
 

- วิธีการนําเสนอ 
- เนื้อหาท่ีนําเสนอ 
- ความพรอมเพรียง
ในการนําเสนอพรอม
ท้ังการแตงกาย 
- รูปเลมของรายงาน
ท่ีนําเสนอ 
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10% 

3. ใหนักศึกษา 
    - ทํากิจกรรมจิต
อาสา  
    - ปลูกฝงเรื่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
    - จัดทําบัญชี
รายรับรายจายของ
ตนเอง  

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

- การเขารวม
กิจกรรมตรงเวลา 
- ความตั้งใจเชารวม
กิจกรรม 
- การแสดงออกใน
การเขารวมกิจกรรม 

 
  

ทุก
สัปดาห 

 
 

15% 
 

4. - การเขาชั้น  
   - การแตงกาย  
   - การมีสวนรวมใน 
     ชั้นเรียน 
 

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

- เขาและออกจากชั้น
เรียนตรงเวลาและ
สมํ่าเสมอทุกสัปดาห 
-แตงกายถูกตองตาม
ระเบียบการแตงกาย
ของมหาวิทยาลัยฯ 
-ความตั้งใจทําแบบ
ฝกปฏิบัติท่ีอาจารย
มอบหมายในชั้นเรียน 

 
 

ทุก
สัปดาห 

 

 
 

5% 
 

 

     
 
 

 



มคอ. 3 

หมวดที ่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. 
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                     หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการ
เรียนการสอน โดย 
 - การสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน  เชน ผานเว็บบอรด เปนตน 
 - แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

   - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
              - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
              - การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียนของนักศึกษา 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
    ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ดําเนินการดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมิน  
- ประเมินจากผูสังเกตการณการสอน  โดยเปนอาจารยในหลักสูตร 
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3. การปรับปรุงการสอน 

     นําผลท่ีไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

- จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยในหลักสูตร 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

- การวิจัยชั้นเรียน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 - มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา โดยการตรวจผลงาน 

การอภิปรายกลุม ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 

 - ตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูตามท่ีกําหนดในรายวิชา 

คะแนนและเกณฑการตัดสินผลการเรียน 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาดังนี้ 

- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 4 ป 

- ปรับปรุงแนวการสอนทุกป 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
 
  
 

 


