รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 3 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา บธ 0105 ชื่อรายวิชา หลักการบัญชี

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

มคอ. 3

คำนำ
เอกสารรายวิชา หลักการบัญชี รหัส บธ 0105 โดยมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจ ความหมาย
วัตถุประสงค์ ความสาคัญของการบัญชี และ จรรยาบรรณทางด้ านบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดทาบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับ
กิจ การบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชี เกี่ยวกับ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม การจัดทางบ
การเงิน และการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
รายวิชา หลักการบัญชี มีจดุ มุง่ หมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และแก้ ปัญหาได้ อย่างมีเหตุผล ถูกต้ องอย่างมีระบบ พร้ อมทังมี
้ ความสามารถในการสื่อสาร และทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเป็ นสื่อ กลางในการแสวงหาความรู้ได้ เป็ น
อย่างดี

ผู้จัดทำ

หน้ า 1 จาก 13
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สำรบัญ

หมวด

หน้ ำ

หมวด 1 ข้ อมูลทั่วไป
หมวด 2จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
หมวด 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
หมวด 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
หมวด 7 กำรประเมินและปรับปรุ งกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ

หน้ า 2 จาก 13

3
4
4
5
8
12
12
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รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
บธ 0105 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)
2. จำนวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ในกลุม่ อินโดจีน
4. อำจำรย์ ผ้ รู ับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ ผ้ สู อน
5. ภำคกำรศึกษำ/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3 ชันปี
้ ที่ 1
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่ อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถำนที่เรียน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุ งรำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ ล่ ำสุด
พ.ศ.2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจในหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในหลักการบัญชีสาหรับกิจการบริ การ กิจการพณิชยกรรม กิจการอุตสาหกรรม
และการบัญชีภาษี มลู ค่าเพิ่ม
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในหลักการจัดทางบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นจากงบการเงิน
2. วัตถุประสงค์ ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุ งรำยวิชำ
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีทกั ษะในการจัดทาบัญชี การจัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของกฎหมาย
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีพื ้นฐานทางการบัญชี อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาด้ านบริ หารธุรกิจ และการวิเคราะห์
ข้ อมูลของธุรกิจ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ความสาคัญของการบัญชี และจรรยาบรรณทางด้ านบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดทา
บัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับกิจการ
ให้ บริ การ กิจการพณิชยกรรม กิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับภาษี มลู ค่าเพิ่ม การจัดทางบการเงินและการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน
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. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำยกำรฝึ ก
สอนเสริม
30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งำภำคสนำม/กำร
ฝึ กงำน
30 ช.ม. ต่อสัปดาห์

กำรศึกษำด้ วย
ตนเอง
5 ช.ม. ต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่ อสัปดำห์ ท่ อี ำจำรย์ ให้ คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่ นักศึกษำเป็ นรำยบุคคล
(1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้ งประกาศเวลาให้ คาปรึกษากับนักศึกษาหรื อแจ้ งผ่านเว็บไซต์คณะ
(2) อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการ 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการ)
หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่ น และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้ องพยายามสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม เข้ าไปด้ วยเสมอ
1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละไม่ เอำรัดเอำเปรียบผู้อ่ นื มีควำมรับผิดชอบต่ อ ตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
2) มีความพอเพียงเป็ นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กัน
3) มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้ อง ความดีความชัว่
4) มีความรู้ความเข้ าใจในหลักจริ ยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจสามารถจัดการปั ญหาทาง
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.1.2 กลยุทธ์ กำรสอนที่ใช้ พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนมอบนโยบายการกากับห้ องเรี ยน เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้ นการเข้ าชัน้
เรี ยนให้ ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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2) ฝึ กนักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบในการทางานกลุม่ โดยฝึ กให้ ร้ ูหน้ าที่ของการเป็ นผู้นาและการเป็ นสมาชิก
ของกลุม่
3) อาจารย์ผ้ สู อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมใน
ประเด็นเกิดขึ ้นในสังคม

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และในสถานการณ์ที่เป็ น

1.1.3 กลยุทธ์ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากกาเข้ าชันเรี
้ ยน ตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการ
เข้ าร่วมกิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในผลงานประจากลุม่
2 ควำมรู้
2.2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
นักศึกษาต้ องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาการตลาด ต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่นกั ศึกษาต้ องรู้
ต้ องมีเพื่อใช้ ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนันมาตรฐานความรู
้
้ ต้องครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี ้
1) มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ ท่ เี ป็ นพืน้ ฐำนที่จำเป็ นสำหรับกำรเรียนด้ ำน
กำรตลำด
2) มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ ด้ำนกำรตลำด กำรเงิน กำรผลิตและกำร
ดำเนินงำน รวมทัง้ กำรจัดกำรองค์ กร
3) มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในสำระสำคัญเกี่ยวกับ กำรตลำดและกำรจัดกำรกำรตลำดในด้ ำนกำร
วำงแผน กำรปฏิบัติกำร กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนรวมทัง้ กำรปรับปรุ งแผนงำน
4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพด้ านการตลาด รวมทังมี
้ ความเข้ าใจในสถานการณ์
ที่เปลีย่ นแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.2 กลยุทธ์ กำรสอนที่ใช้ พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
1) ใช้ การสอนแบบสาธิต คือ การบรรยาย เนื ้อหา และฝึ กปฏิบตั ิในชันเรี
้ ยนร่วมกัน และมอบหมายการบ้ าน
เพื่อพัฒนาทักษะด้ วยตนเอง
2) มีการแบ่งกลุม่ เพื่อสรุปเนื ้อหาการเรี ยนในแต่ละครัง้
3) เน้ นการสอนให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้เนื ้อหาและวิธีการของวิชาหลักการบัญชีเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ นาไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือพื ้นฐานในการศึกษาด้ าน บริ หารธุรกิจ
2.2.3 กลยุทธ์ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
1) การทดสอบย่อยจัดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
2) ประเมินผลจากชุดฝึ กหัดที่นกั ศึกษาทา
3) ประเมินผลจากการนาเสนอสรุปผลการเรี ยน

2.3 ทักษะทำงปั ญญำ
2.3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
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นักศึกษาต้ องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ และสามารถพึง่ ตนเองได้ เมื่อจบการศึกษา ดังนัน้
นักศึกษาจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้ อมกับคุณธรรมจริ ยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษา
ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้ นให้ นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้ าใจที่มา และสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ ปัญหารวมทัง้
แนวคิดด้ วยตัวเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา ดังนันนั
้ กศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัติตา่ ง ๆ จากการสอนเพื่อให้ เกิดทักษะทางปั ญญา
ดังนี ้
1) สามารถสืบค้ น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ได้ ซงึ่ สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาและ
การตัดสินใจอย่างเหมาะสม
2) สามารถคิดริ เริ่ มสร้ างสรร ค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึ ษาและ
ประสบการณ์เพื่อให้ เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรื อแนวทางในการบริ หารธุรกิจใหม่ๆ
3) สามารถคิดค้ นทางเลือกใหม่ๆ รวมทังสามารถวิ
้
เคราะห์ทางเลือกและผลหระทบที่เป็ นผลจากทางเลือก
อย่างรอบด้ าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้

2.3.2 กลยุทธ์ กำรสอนที่ใช้ ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
1) ผู้สอนควรฝึ กให้ นกั ศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เช่น การวิเคราะห์รายการค้ าโดยมีหลักฐานจาก
เอกสารบัญชี หรื อการวิเคราะห์อตั ราส่วนจากตัวเลขในงบการเงินแล้ วนามาแปลผล
2.3.3 กลยุทธ์ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
1) สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน และการตอบคาถาม
2) การสอบปฏิบตั ิ และการสอบวัดผลความรู้ โดยการ จัดทาข้ อสอบ เพื่อใช้ วดั ทักษะทางด้ านปั ญญาของ
นักศึกษา โดยการประยุกต์ทฤษฎีที่ได้ เรี ยนมาสูก่ ารปฏิบตั ิ
2.4 ทักษะควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
2.4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงตัวบุคคลและควำมรับผิดชอบ
นักศึกษาทุกคนต้ องออกไปประกอบอาชีพ ซึง่ ส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้ องกับคนที่ไม่ร้ ูจกั มาก่อน ดังนันในเรื
้ ่ องของ
ความสามารถที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับกลุม่ คนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างยิ่ง ดังนันอาจารย์
้
ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้ องกับ
การปรับตัว การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลให้ กบั นักศึกษา เพื่อให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1) มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน มีมนุษย์ สัมพันธ์ และสำมำรถสร้ ำงสัมพันธภำพอันดี
กับผู้อ่ นื และปรับตัวเชิงวิชำชีพได้
2)
มีความกระตือรื อร้ น สามารถทางานเป็ นกลุม่ และสามารถแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม มีการ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
3)
มีความคิดริ เริ่ มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้ างสรรค์ของทีมงาน

2.4.2 กลยุทธ์ กำรสอนที่ใช้ ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
หน้ า 6 จาก 13

มคอ. 3

1) ใช้ วิธีการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมสรุปบทเรี ยนแต่ละบท เพื่อเสริ มสร้ างการทางานร่วมกัน การทางานที่
ต้ องประสานงานกับผู้อื่น

2)
3)

2.4.3 กลยุทธ์ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
ประเมินจากการทางานภายในกลุม่
ให้ นกั ศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุม่ ในแต่ละกิจกรรม
2.5 ทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2.5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักศึกษาต้ องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขันต
้ ่าดังนี ้
1) สำมำรถประยุกต์ ใช้ หลักคณิตศำสตร์ สถิติ และกำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณมำใช้
ในกำรวิเครำะห์ และตัดสินใจทำงกำรตลำด
2) สามารถสือ่ สารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
3) สำมำรถสื่อสำรเพื่ออธิบำยและสร้ ำงควำมเข้ ำใจ กำรเขียนรำยงำน และกำรนำเสนอ อย่ ำง
ถูกต้ อง
4) สำมำรถนำเทคโนโลยีไปเป็ นเครื่องมือในกำรสนับสนุนในกำรดำเนินงำน
2.5.2 กลยุทธ์ กำรสอนที่ใช้ ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยีสำรนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชา โดยเน้ นให้ นกั ศึกษาได้ วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและสถานการณ์
เสมือนจริ งแล้ วนาเสนอการแก้ ไขปั ญหา
2) จัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ างความสามารถในการคานวณ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยนาเทคโนโลยี
ไปเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
2.5.3 กลยุทธ์ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) สังเกตและประเมินทางานกลุม่
2) ประเมินการนาเสนอผลงานทังด้
้ านการใช้ ภาษา ความน่าสนใจ และการใช้ สอื่ เทคโนโลยี

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
หน้ า 7 จาก 13

มคอ. 3

สัปดำห์
ที่

หัวข้ อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนสื่อที่ใช้

1

1. ลักษณะและกรอบแนวคิ ดขัน้ พืน้ ฐาน
ทางการบัญชี

4

1. อาจารย์ผ้ สู อนแนะนาตัว
และอธิบายเนื ้อหารายวิชา
จุดประสงค์เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนา
หนังสือ และ websiteเพิ่มเติม
2. บรรยายประกอบสือ่ การ
สอน
3. ตอบคาถามจากเนื ้อหาที่
เรี ยน
4. จัดกลุม่ เพื่อศึกษาและทา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
ของงบการเงินและ
องค์ประกอบสาคัญของงบ
การเงินในรูปแบบต่าง ๆ
ใช้ สอื่ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้

1.1 ประวัติและวิวฒ
ั นาการทางบัญชี
แม่บทการบัญชี และรูปแบบองค์กรธุรกิจ
1.2 ความหมาย ส่วนประกอบงบการเงิน
1.3 ประเภทของงบการเงิน

2-3

4-5

2 งบกำรเงิน
2.1 ความหมายและส่วนประกอบของงบ
การเงิน
2.2 งบแสดงฐานะการเงิน
2.3 การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
2.4 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2.5 การจัดทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2.6 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
เจ้ าของ
2.7 งบกระแสเงินสด
2.8 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3 หลักกำรบัญชี
3.1 วัฏจักรทางการบัญชี
3.2 รายการค้ าและการวิเคราะห์รายการ
ค้ า
3.3 หลักการบันทึกบัญชี
3.4 การบันทึกรายการในสมุดขันต้
้ น
3.5 สมุดบัญชีแยกประเภท
3.6 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยก
ประเภท
3.7 การจัดทางบทดลอง

หน้ า 8 จาก 13

8

8

1. บรรยายประกอบสือ่ การ
สอน
2. ตอบคาถามจากเนื ้อหาที่
เรี ยน
3. ให้ นกั ศึกษาช่วยกันฝึ กทา
เฉลยแบบฝึ กหัดหน้ าชันเรี
้ ยน

ผู้สอน

มคอ. 3

6

สอบกลำงภำคครัง้ ที่ 1

3

7-8

4 ผลกำรดำเนินงำน
4.1 เกณฑ์การบันทึกบัญชี
4.2 รายการปรับปรุงบัญชี
4.3 งบทดลองหลังปรับปรุง
4.4 การปิ ดบัญชีในสมุดรายวัน

8

1. บรรยายประกอบสือ่ การ
สอน
2. จัดกลุม่ เพื่อทาแบบฝึ กหัด
หรื อแบบทดสอบอื่นที่เกี่ยวกับ
การบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
3. ตอบคาถามในชันเรี
้ ยน
เกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชี
การจัดทางบทดลองหลัง
ปรับปรุง และการปิ ดบัญชีใน
สมุดรายวันทัว่ ไป

9

5 ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม
5.1.ภาษี ซื ้อและภาษี ขาย
5.2 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม
5.3 การคานวณภาษี มลู ค่าเพิ่ม
5.4 เอกสารประกอบในการคานวณ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
5.5 การปิ ดบัญชีภาษี มลู ค่าเพิ่ม

4

1. บรรยายประกอบสือ่ การ
สอน
2. ตอบคาถามในชันเรี
้ ยน
3. ทาแบบทดสอบปรนัย

10

สอบกลำงภำค ครัง้ ที่ 2

3

6 กำรบัญชีสำหรับกิจกำรซือ้ และขำย
สินค้ ำ
6.1 วงจรการซื ้อและขายสินค้ า
6.2 การบันทึกบัญชีสาหรับกิจการซื ้อ
และขายสินค้ า
6.3 การบันทึกบัญชีสนิ ค้ าระบบสิ ้นงวด
6.4 การบันทึกบัญชีสนิ ค้ าระบบต่อเนื่อง
6.5 การปิ ดบัญชีสาหรับกิจการซื ้อและ
ขายสินค้ า
6.6 การจัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชี

8

11-12

หน้ า 9 จาก 13

1. บรรยายประกอบสือ่ การ
สอน
2. ตอบคาถามในชันเรี
้ ยน
3. ให้ นกั ศึกษาช่วยกันฝึ กทา
แบบฝึ กหัดหน้ าชันเรี
้ ยน หรื อ
ทาแบบทดสอบเดี่ยว คู่ หรื อ
กลุม่

มคอ. 3

13

7. สมุดรำยวันเฉพำะ
7.1 ความหมายของสมุดรายวันเฉพ
7.2 ประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ
7.3 ประโยชน์ของสมุดรายวันเฉพาะ
7.4 ประเภทของบัญชีแยกประเภท
7.5 สมุดรายวันซื ้อ
7.6 สมุดรายวันขาย
7.7 สมุดรายวันรับเงิน
7.8 สมุดรายวันจ่ายเงิน
7.9 สมุดเงินสด

8

1. ผู้สอนบรรยายหน้ าชันเรี
้ ยน
2. ตอบคาถาม
3. ช่วยกันทางานที่ได้ รับ
มอบหมายในชัว่ โมงเรี ยน 1

14

8. กำรบัญชีสำหรับกิจกำร
อุตสำหกรรม
8.1 ความหมาย และวิธีการบันทึกบัญชี
ที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม
8.2 งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม

4

1. บรรยายประกอบสือ่ การ
สอน
2. ตอบคาถามในชันเรี
้ ยน
3. ทาแบบทดสอบปรนัย

15

9 กำรวิเครำะห์ งบกำรเงิน
9.1 ความหมายของการวิเคราะห์งบ
การเงิน
9.2 ประโยชน์ของการรายงานการ
วิเคราะห์งบการเงิน
9.3 การวิเคราะห์งบการเงินโดยทัว่ ไป
9.4 การวิเคราะห์ตวั เลขในงบการเงิน
9.5 การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน

4

1. ผู้สอนบรรยายหน้ าชันเรี
้ ยน
2. ตอบคาถาม
3. ช่วยกันทางานที่ได้ รับ
มอบหมายในชัว่ โมงเรี ยน 1

16

สอบปลำยภำค

2

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
วิธีกำรประเมิน
กิจกรรมที่
1.
2.

หน้ า 10 จาก 13

สัปดำห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของกำร
ประเมินผล

การนาเสนองานเดี่ยว

6-7

10

สอบกลางภาค

6,11

50

ผลกำรเรียนรู้
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
1.1,1.5,2.1,3.1,3.3

มคอ. 3

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

การนาเสนองานกลุม่

4

3.1, 3.2,3.4, 5.3, 5.4

สอบปลายภาค

13-14

10

16

30

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
1. เอกสำรและตำรำหลัก
ผศ.ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ(2555).เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ หลักกำรบัญชี .
กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร.
2. เอกสำรและข้ อมูลสำคัญ
1. Power Point Slide ประจาบทเรี ยน
2.รายงานประจาปี ห้ างหุ้นส่วน บริ ษัท และบริ ษัทมหาชน
3.http://www.nukbunchee.com เว็บไซด์นกั บัญชีดอทคอม
4.http://www.fap.or.th เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี
5.http://www.set.or.th เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.http://www.dbd.go.th เว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
7.http://www.account.acc.chula.ac.th เว็บไซด์ภาควิชาการบัญชีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เอกสำรและข้ อมูลแนะนำ
วรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2548). งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม. กรุงเทพมหานคร :
บริ ษัท ไอโอนิค อินเตอร์ เทรด รี ซอสเซล จากัด.
สภาวิชาชีพบัญชี. (2550). มาตรฐานการบัญชี. กรุงเทพมหานคร : บริ ษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จากัด
หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุ งกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์ กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรี ยนการสอน โดย
- การสือ่ สารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผ้ สู อน เช่น ผ่านเว็บบอร์ ด เป็ นต้ น
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา
2. กลยุทธ์ กำรประเมินกำรสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ดาเนินการดังนี ้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมิน
- ประเมินจากผู้สงั เกตการณ์การสอน โดยเป็ นอาจารย์ในหลักสูตร
3. กำรปรับปรุ งกำรสอน
นาผลที่ได้ จากการประเมินในข้ อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรี ยนการสอนโดยจัด
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มคอ. 3

กิจกรรมดังนี ้
- จัดวิพากษ์ แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ชันเรี
้ ยน
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน การอภิปรายกลุม่
ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา
- ตังคณะกรรมการประจ
้
าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ตามที่กาหนดในรายวิชา คะแนนและเกณฑ์
การตัดสินผลการเรี ยน
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรำยวิชำ
นาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาดังนี ้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปี การศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี
- เปลีย่ นหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้นี ้กับปั ญหาที่มาจากงานวิจยั
ของอาจารย์

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