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ค ำน ำ 

 

 เอกสารรายวิชา หลกัการบญัชี รหสั  บธ 0105 โดยมุง่เน้นให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ  ความหมาย 
วตัถปุระสงค์ ความส าคญัของการบญัชี และ จรรยาบรรณทางด้านบญัชี   กรอบแนวคดิในการจดัท าบญัชี  
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการบญัชี  วิธีการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เก่ียวกบั
กิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอตุสาหกรรม การบญัชี เก่ียวกบั ภาษีมลูคา่เพิ่ม การจดัท างบ
การเงิน และการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน 

 รายวิชา หลกัการบญัชี มีจดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียน มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  
และแก้ปัญหาได้อยา่งมีเหตผุล  ถกูต้องอยา่งมีระบบ พร้อมทัง้มีความสามารถในการส่ือสาร  และท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ กลางในการแสวงหาความรู้ได้เป็น
อยา่งดี 
 
 
          ผู้จัดท ำ  
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รำยละเอียดของรำยวิชำ 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ  วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร  

วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรำยวิชำ 
    บธ 0105    หลกัการบญัชี   (Principles of  Accounting) 
2. จ ำนวนหน่วยกิต 
    3 (2-2-5) หนว่ยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

    หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน 
4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
    
5. ภำคกำรศึกษำ/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศกึษาที่ 3  ชัน้ปีที่ 1 
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  
     ไมม่ี 
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
    ไมม่ี 
8. สถำนที่เรียน 
     วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร 
9. วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ล่ำสุด 
     พ.ศ.2556 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

1. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในหลกัการและวิธีการทางการบญัชีตามวงจรการบญัชี  
2. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบญัชีส าหรับกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม กิจการอตุสาหกรรม  
     และการบญัชีภาษีมลูคา่เพิ่ม 
3. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการจดัท างบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นจากงบการเงิน 
 

2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 
1. เพื่อพฒันานกัศกึษาให้มีทกัษะในการจดัท าบญัชี การจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกฎหมาย   
2. เพื่อพฒันานกัศกึษาให้มีพืน้ฐานทางการบญัชี อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาด้านบริหารธุรกิจ และการวิเคราะห์ 
    ข้อมลูของธุรกิจ 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศกึษาความหมาย วตัถปุระสงค์ ความส าคญัของการบญัชี และจรรยาบรรณทางด้านบญัชี กรอบแนวคิดในการจดัท า
บญัชี ความรู้เก่ียวกบัหลกัการบญัชี  วิธีการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบักิจการ
ให้บริการ กิจการพณิชยกรรม กิจการอตุสาหกรรม การบญัชีเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม การจดัท างบการเงินและการวิเคราะห์
อตัราสว่นทางการเงิน 
          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. จ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 
 บรรยำยกำรฝึก  

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงำภำคสนำม/กำร

ฝึกงำน 
กำรศึกษำด้วย

ตนเอง 
30 ช.ม. ตอ่ภาคการศกึษา 
 

สอนเสริมตามความต้องการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

30 ช.ม. ตอ่สปัดาห์ 

 
5 ช.ม. ตอ่สปัดาห์ 

 
3. จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล 

(1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งประกาศเวลาให้ค าปรึกษากบันกัศกึษาหรือแจ้งผา่นเว็บไซต์คณะ 

(2) อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการ 6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 1.1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
  นกัศกึษาต้องมีคณุธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมอยา่งราบร่ืน และเป็น
ประโยชน์ตอ่สว่นรวม อาจารย์ที่สอนในแตล่ะรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรม เข้าไปด้วยเสมอ 

1)  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น  มีควำมรับผิดชอบต่อ ตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล้อม   

2)  มีความพอเพียงเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการสร้าง
ภมูิคุ้มกนั 

3)  มีจิตส านกึและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถกูต้อง ความดีความชัว่ 
4)  มีความรู้ความเข้าใจในหลกัจริยธรรม คณุธรรมที่มีความส าคญัทางธุรกิจสามารถจดัการปัญหาทาง

คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
 

 1.1.2  กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
            1)  ผู้สอนมอบนโยบายการก ากบัห้องเรียน  เพื่อเป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแตง่กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
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                       2)  ฝึกนกัศกึษาให้มีความรับผิดชอบในการท างานกลุม่โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิก
ของกลุม่   
  3)  อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใน จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี และในสถานการณ์ที่เป็น
ประเด็นเกิดขึน้ในสงัคม 
   
          1.1.3  กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ประเมินจากกาเข้าชัน้เรียน ตรงเวลาของนกัศกึษา  การสง่งานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในผลงานประจ ากลุม่   
 

2  ควำมรู้ 
   2.2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
   นกัศกึษาต้องมีความรู้เก่ียวกบัสาขาการตลาด ต้องมีคณุธรรม จริยธรรม ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่ที่นกัศกึษาต้องรู้  
ต้องมีเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพฒันาสงัคม  ดงันัน้มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลมุสิง่ตอ่ไปนี ้

1)  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ที่เป็นพืน้ฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนด้ำน
กำรตลำด 

2)  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ด้ำนกำรตลำด กำรเงนิ กำรผลิตและกำร
ด ำเนินงำน รวมทัง้กำรจัดกำรองค์กร  

3)  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญเกี่ยวกับ กำรตลำดและกำรจัดกำรกำรตลำดในด้ำนกำร
วำงแผน กำรปฏิบัติกำร  กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรวมทัง้กำรปรับปรุงแผนงำน  

4)  มีความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด รวมทัง้มคีวามเข้าใจในสถานการณ์
ที่เปลีย่นแปลงและผลกระทบอยา่งเทา่ทนั 

 
  2.2.2  กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

1)  ใช้การสอนแบบสาธิต คือ การบรรยาย เนือ้หา และฝึกปฏิบตัิในชัน้เรียนร่วมกนั และมอบหมายการบ้าน
เพื่อพฒันาทกัษะด้วยตนเอง   
  2)  มีการแบง่กลุม่เพื่อสรุปเนือ้หาการเรียนในแตล่ะครัง้ 
  3)  เน้นการสอนให้นกัศกึษาเรียนรู้เนือ้หาและวิธีการของวิชาหลกัการบญัชีเพื่อให้นกัศกึษาได้น าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือพืน้ฐานในการศกึษาด้าน บริหารธุรกิจ 
   
               2.2.3  กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
                              1)  การทดสอบยอ่ยจดัสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

  2)  ประเมินผลจากชดุฝึกหดัที่นกัศกึษาท า 
  3)  ประเมินผลจากการน าเสนอสรุปผลการเรียน 

 
 
 2.3  ทักษะทำงปัญญำ 
 
    2.3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
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   นกัศกึษาต้องสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ และสามารถพึง่ตนเองได้เมื่อจบการศกึษา ดงันัน้ 
นกัศกึษาจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคณุธรรมจริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาที่ศกึษา 
ในขณะท่ีสอนนกัศกึษา อาจารย์ต้องเน้นให้นกัศกึษาคิดหาเหตผุล เข้าใจที่มา และสาเหตขุองปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทัง้
แนวคิดด้วยตวัเอง ไมส่อนในลกัษณะทอ่งจ า ดงันัน้นกัศกึษาต้องมีคณุสมบตัิตา่ง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทกัษะทางปัญญา
ดงันี ้
 1)  สามารถสบืค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อให้ได้ซึง่สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและ
การตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม 
 2)  สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรร ค์ ตอ่ยอดกรอบความรู้เดิม  สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึษาและ
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ  
 3) สามารถคิดค้นทางเลอืกใหม่ๆ  รวมทัง้สามารถวิเคราะห์ทางเลอืกและผลหระทบที่เป็นผลจากทางเลอืก
อยา่งรอบด้าน โดยการน าความรู้และประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ 
 

  2.3.2  กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

                        1)  ผู้สอนควรฝึกให้นกัศกึษาคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล เช่น การวิเคราะห์รายการค้าโดยมีหลกัฐานจาก
เอกสารบญัชี หรือการวิเคราะห์อตัราสว่นจากตวัเลขในงบการเงินแล้วน ามาแปลผล 
   

 2.3.3  กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
  1)  สงัเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน  และการตอบค าถาม 
  2)  การสอบปฏิบตัิ และการสอบวดัผลความรู้ โดยการ จดัท าข้อสอบ  เพื่อใช้วดัทกัษะทางด้านปัญญาของ
นกัศกึษา  โดยการประยกุต์ทฤษฎีที่ได้เรียนมาสูก่ารปฏิบตัิ   

 
 2.4  ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
 
   2.4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
   นกัศกึษาทกุคนต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึง่สว่นใหญ่ต้องเก่ียวข้องกบัคนท่ีไมรู้่จกัมาก่อน ดงันัน้ในเร่ืองของ
ความสามารถที่จะปรับตวัให้เข้ากบักลุม่คนตา่ง ๆ เป็นเร่ืองที่จ าเป็นอยา่งยิ่ง ดงันัน้อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวข้องกบั
การปรับตวั การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับคุคลให้กบันกัศกึษา เพื่อให้นกัศกึษามีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 1)  มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน มีมนุษย์สัมพันธ์และสำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพอันดี
กับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชำชีพได้  
 2)  มีความกระตือรือร้น สามารถท างานเป็นกลุม่ และสามารถแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อยา่งเหมาะสม มีการ
เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อการพฒันาตนเองและอาชีพ 
 3)  มีความคิดริเร่ิมและความคิดเห็นที่มีความแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์ของทีมงาน 
 
 
 
 
 

  2.4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ             
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 1)  ใช้วิธีการสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมสรุปบทเรียนแตล่ะบท เพื่อเสริมสร้างการท างานร่วมกนั การท างานท่ี
ต้องประสานงานกบัผู้อื่น  
  

  2.4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
  1)  ประเมินจากพฤติกรรม  การร่วมกิจกรรม  การอภิปราย 
  2)  ประเมินจากการท างานภายในกลุม่ 
  3)   ให้นกัศกึษาประเมินเพื่อนร่วมกลุม่ในแตล่ะกิจกรรม 
 

2.5 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

2.5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  นกัศกึษาต้องมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขัน้ต ่าดงันี ้

  1)  สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถติิ  และกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้
ในกำรวิเครำะห์และตัดสินใจทำงกำรตลำด 

2)  สามารถสือ่สารภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศได้ 
3)  สำมำรถสื่อสำรเพื่ออธิบำยและสร้ำงควำมเข้ำใจ  กำรเขียนรำยงำน  และกำรน ำเสนอ อย่ำง

ถกูต้อง 
4)  สำมำรถน ำเทคโนโลยไีปเป็นเคร่ืองมือในกำรสนับสนุนในกำรด ำเนินงำน  
 
 

          2.5.2  กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยสีำรนเทศ 

         1)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา   โดยเน้นให้นกัศกึษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
เสมือนจริงแล้วน าเสนอการแก้ไขปัญหา  
  2)  จดักิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการค านวณ การคิดวิเคราะห์และการตดัสนิใจโดยน าเทคโนโลยี
ไปเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนนุในการด าเนินงาน 
 

2.5.3  กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  1)  สงัเกตและประเมินท างานกลุม่ 
  2)  ประเมินการน าเสนอผลงานทัง้ด้านการใช้ภาษา ความนา่สนใจ และการใช้สือ่เทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
1. แผนกำรสอน 
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สัปดำห์
ที่ 
 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน      
กำรสอนสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 
 
 

1. ลกัษณะและกรอบแนวคิดขัน้พืน้ฐาน
ทางการบญัชี 
1.1 ประวตัิและวิวฒันาการทางบญัชี 
แมบ่ทการบญัชี และรูปแบบองค์กรธุรกิจ 
1.2 ความหมาย สว่นประกอบงบการเงิน 
1.3 ประเภทของงบการเงิน 

4 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตวั 
และอธิบายเนือ้หารายวิชา 
จดุประสงค์เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวดัผลและ
ประเมินผล แนะน า 
หนงัสอื และ websiteเพิ่มเติม 
2. บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
3. ตอบค าถามจากเนือ้หาที่
เรียน 
4. จดักลุม่เพื่อศกึษาและท า
ความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบ
ของงบการเงินและ
องค์ประกอบส าคญัของงบ
การเงินในรูปแบบตา่ง ๆ 

 

2-3 

 

2  งบกำรเงนิ 
2.1 ความหมายและสว่นประกอบของงบ
การเงิน 
2.2 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.3 การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 
2.4 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
2.5 การจดัท างบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
2.6 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของ
เจ้าของ 
2.7 งบกระแสเงินสด 
2.8 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

8 
 

ใช้สือ่ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 

 

4-5 
 

3 หลักกำรบัญช ี
3.1 วฏัจกัรทางการบญัชี 
3.2 รายการค้าและการวิเคราะห์รายการ
ค้า 
3.3 หลกัการบนัทกึบญัชี 
3.4 การบนัทกึรายการในสมดุขัน้ต้น 
3.5 สมดุบญัชีแยกประเภท 
3.6 การบนัทกึรายการในสมดุบญัชีแยก
ประเภท 
3.7 การจดัท างบทดลอง 

8 
 
 

1. บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
2. ตอบค าถามจากเนือ้หาที่
เรียน 
3. ให้นกัศกึษาช่วยกนัฝึกท า
เฉลยแบบฝึกหดัหน้าชัน้เรียน 
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6 สอบกลำงภำคครัง้ที่ 1  3   

7-8 4 ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1 เกณฑ์การบนัทกึบญัชี 
4.2 รายการปรับปรุงบญัชี 
4.3 งบทดลองหลงัปรับปรุง 
4.4 การปิดบญัชีในสมดุรายวนั 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
2. จดักลุม่เพื่อท าแบบฝึกหดั 
หรือแบบทดสอบอ่ืนท่ีเก่ียวกบั
การบนัทกึรายการปรับปรุง
บญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไป 
3. ตอบค าถามในชัน้เรียน
เก่ียวกบัรายการปรับปรุงบญัชี 
การจดัท างบทดลองหลงั
ปรับปรุง และการปิดบญัชีใน
สมดุรายวนัทัว่ไป 

 

9 
 
 
 
 
 
 

5 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
5.1.ภาษีซือ้และภาษีขาย 
5.2 ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีมลูคา่เพิ่ม 
5.3 การค านวณภาษีมลูคา่เพิ่ม 
5.4 เอกสารประกอบในการค านวณ
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
5.5 การปิดบญัชีภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 

4 
 
 
 
 
 
 

1. บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
2. ตอบค าถามในชัน้เรียน 
3. ท าแบบทดสอบปรนยั 
 
 

 

10 สอบกลำงภำค ครัง้ที่ 2 3  
 

 

11-12 6 กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรซือ้และขำย
สินค้ำ 
6.1 วงจรการซือ้และขายสนิค้า 
6.2 การบนัทกึบญัชีส าหรับกิจการซือ้
และขายสนิค้า 
6.3 การบนัทกึบญัชีสนิค้าระบบสิน้งวด 
6.4 การบนัทกึบญัชีสนิค้าระบบตอ่เนื่อง 
6.5 การปิดบญัชีส าหรับกิจการซือ้และ
ขายสนิค้า 
6.6 การจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 

8 1. บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
2. ตอบค าถามในชัน้เรียน 
3. ให้นกัศกึษาช่วยกนัฝึกท า
แบบฝึกหดัหน้าชัน้เรียน หรือ
ท าแบบทดสอบเดี่ยว คู ่หรือ 
กลุม่ 
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13 7.  สมุดรำยวันเฉพำะ 
7.1  ความหมายของสมดุรายวนัเฉพ 

7.2 ประเภทของสมดุรายวนัเฉพาะ 
7.3 ประโยชน์ของสมดุรายวนัเฉพาะ 
7.4 ประเภทของบญัชีแยกประเภท 

7.5 สมดุรายวนัซือ้ 
7.6 สมดุรายวนัขาย 
7.7 สมดุรายวนัรับเงิน 

7.8 สมดุรายวนัจ่ายเงิน 

7.9 สมดุเงินสด 
 

8 1. ผู้สอนบรรยายหน้าชัน้เรียน 
2. ตอบค าถาม 
3. ช่วยกนัท างานท่ีได้รับ
มอบหมายในชัว่โมงเรียน 1 

 

14 
 
 

 

8. กำรบัญชีส ำหรับกิจกำร 
อุตสำหกรรม 
8.1 ความหมาย และวิธีการบนัทกึบญัชี
ที่เก่ียวกบักิจการอตุสาหกรรม 
8.2 งบการเงินของกิจการอตุสาหกรรม 

 

4 
 
 
 
 
 

1. บรรยายประกอบสือ่การ
สอน 
2. ตอบค าถามในชัน้เรียน 
3. ท าแบบทดสอบปรนยั 
 

 

15 9 กำรวิเครำะห์งบกำรเงนิ 
9.1 ความหมายของการวิเคราะห์งบ
การเงิน 
9.2 ประโยชน์ของการรายงานการ
วิเคราะห์งบการเงิน 
9.3 การวิเคราะห์งบการเงินโดยทัว่ไป 
9.4 การวิเคราะห์ตวัเลขในงบการเงิน 
9.5 การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน 
 

4 
 

1. ผู้สอนบรรยายหน้าชัน้เรียน 
2. ตอบค าถาม 
3. ช่วยกนัท างานท่ีได้รับ
มอบหมายในชัว่โมงเรียน 1 

 

16 สอบปลำยภำค 2   

 
 
 
 
2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

วิธีกำรประเมิน สัปดำห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของกำร
ประเมินผล 

1. 
 

1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7,2.1,2.6, 
3.1,3.3,4.1,4.3,4.5,5.3,5.4 

การน าเสนองานเดี่ยว 6-7 
 

10 
 

2. 1.1,1.5,2.1,3.1,3.3 สอบกลางภาค 6,11 50 
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3 
 

1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,17,2.1,2.6, 
3.1,3.3,4.1,4.3,4.5,5.3,5.4 

การน าเสนองานกลุม่ 13-14 
 

10 
 

4 3.1, 3.2,3.4, 5.3, 5.4 สอบปลายภาค 16 30 

    
 

  หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
1. เอกสำรและต ำรำหลัก 
    ผศ.ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ (2555) .เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ หลักกำรบัญชี .    

กรุงเทพมหานคร: วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร. 
2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
        1. Power Point Slide ประจ าบทเรียน  

2.รายงานประจ าปี ห้างหุ้นสว่น บริษัท และบริษัทมหาชน 
3.http://www.nukbunchee.com    เว็บไซด์นกับญัชีดอทคอม 
4.http://www.fap.or.th     เว็บไซด์สภาวิชาชีพบญัชี 
5.http://www.set.or.th      เว็บไซด์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6.http://www.dbd.go.th   เว็บไซด์กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
7.http://www.account.acc.chula.ac.th    เว็บไซด์ภาควิชาการบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 
    วรศกัดิ์  ทมุมานนท์.  (2548).  งบกระแสเงินสด  งบการเงินรวม.  กรุงเทพมหานคร : 
  บริษัท  ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซล จ ากดั. 
     สภาวิชาชีพบญัชี. (2550).  มาตรฐานการบญัชี.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลฟิวิ่ง จ ากดั  
 
                     หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 
  การประเมินประสทิธิผลในรายวิชานี ้ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนกัศกึษาที่มีตอ่การเรียนการสอน โดย  
 - การสือ่สารระหวา่งนกัศกึษาและอาจารย์ผู้สอน  เช่น ผา่นเว็บบอร์ด เป็นต้น  
 - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  

- การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

          - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ เรียน 
          - การมีสว่นร่วมในการอภิปรายในชัน้เรียนของนกัศกึษา 
 
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 
    ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ด าเนินการดงันี ้

- ผลการเรียนของนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลการประเมิน  
- ประเมินจากผู้สงัเกตการณ์การสอน  โดยเป็นอาจารย์ในหลกัสตูร 

3. กำรปรับปรุงกำรสอน 

     น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมลูเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยจดั

http://www.nukbunchee.com/
http://www.set.or.th/
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กิจกรรมดงันี ้

- จดัวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลกัสตูร 

- การประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

- การวิจยัชัน้เรียน 
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำในรำยวิชำ 

 - มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน การอภิปรายกลุม่ 

ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 

 - ตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายวิชา คะแนนและเกณฑ์

การตดัสนิผลการเรียน 
5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

     น าข้อมลูที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคณุภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชาดงันี ้  
- ปรับปรุงแผนการสอนทกุปีการศกึษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทกุ 4 ปี 
- ปรับปรุงแนวการสอนทกุปี 
- เปลีย่นหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้นีก้บัปัญหาที่มาจากงานวิจยั

ของอาจารย์ 
 

 
 ------------------------------------------------------------------ 


