
1 มคอ. 3 วชิา AC101 การบญัชเีบือ้งตน้ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบญัชี 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 AC101การบญัชีเบือ้งต้น(Introduction to Accounting) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หนว่ยกิต  3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุิมล กิตตสิวุรรณ์  

4.2  อาจารย์จนัทร์เจ้า  สภุรรุ่งเจริญ 

4.3  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวนีย์ มานิตย์ธนินท์ 

4.4  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสนั คลอ่งชตุโิสภณ  

4.5ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์ อกัษรสาร  

4.6  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรฤดี ศรีธราพิพฒัน์  

4.7  อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์   ดอกกหุลาบ  
4.8  อาจารย์ ดร.ศริิพรรณ  เข่ือนขา่ยแก้ว 
4.9  อาจารย์ ดร.สกุญัญา  รักพานิชมณี 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคเรียนท่ี 1ปีการศกึษา 2558/คณะบญัชีชัน้ปีท่ี 1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
 ไมมี่ 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไมมี่ 
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8.  สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 5สิงหาคมพ.ศ.2558 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความส าคญัและการประกอบวิชาชีพบญัชี  
การบญัชีท่ีมีตอ่สงัคม  กฎหมายเก่ียวกบัการท าบญัชี  และกรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงิน  

1.2เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินส าหรับกิจการให้บริก
าร  กิจการซือ้ขายสินค้า  และกิจการอตุสาหกรรมได้ 
1.3 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจในระบบการจดัเก็บภาษีมลูคา่เพิ่ม  
และสามารถบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่มได้ 
1.4 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัเฉพาะและระบบใบส าคญั   
และสามารถน าระบบบญัชีดงักลา่วไปประยกุต์ใช้ในธุรกิจประเภทตา่งๆได้ 

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เป็นรายวิชาท่ีมีการปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือให้สอดคล้องกบัการประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัตา่งๆของสภา
วิชาชีพบญัชี  
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย  วตัถปุระสงค์ของการบญัชี  ประโยชน์ของข้อมลูทางการบญัชี  แมบ่ทการบญัชี  มาตรฐานการบญัชี  

หลกัการและวิธีการบนัทกึบญัชีตามหลกัการบญัชีคู ่ การบนัทกึบญัชีตามวงจรบญัชี  การจดัท างบทดลอง  กระดาษท าการ  งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ  
กิจการซือ้ขายสินค้า  และกิจการอตุสาหกรรม  การบญัชีภาษีมลูคา่เพิ่ม สมดุรายวนัเฉพาะ  ระบบใบส าคญั  และระบบเงินสดยอ่ย 

 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 

(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

30 

ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา 

ความต้องการของนกัศกึษาเฉพาะกลุม่และข้อตลลงของกลุม่เรียน  30 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา ศกึษาด้วยตนเอง  

5ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนก าหนดวนัเวลาให้พบปรึกษา (office hours) สปัดาห์ละ 6 ชัว่โมง 
โดยการประกาศให้ผู้ เรียนทราบท่ีหน้าห้องพกัของอาจารย์ผู้สอนแตล่ะทา่น 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงั  มีดงันี ้
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1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1)ฝึกให้นกัศกึษาตระหนกัถึงคณุธรรม จริยธรรม  
2)  ฝึกให้นกัศกึษามีวินยั ซ่ือสตัย์  ตรงตอ่เวลา และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม  
3)  ฝึกให้นกัศกึษามีความสามารถท างานเป็นทีมและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  
4)  สร้างภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
5) นกัศกึษามีความเคารพตอ่กฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัและสงัคม  
6) ฝึกฝนให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนกัถึงคณุคา่ในวิชาชีพบญัชีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพบญัชี  

และมีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพบญัชี 
7) นกัศกึษาสามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยา่งสร้างสรรค์ในสงัคม  
8) นกัศกึษามีจิตส านกึและมีพฤตกิรรมท่ีดีโดยค านงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน  

 
1.2 วิธีการสอน 

1) สอนแบบบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัจรรยาบรรณของนกับญัชี และการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี  
2) ก าหนดให้นกัศกึษาหาตวัอยา่งเก่ียวกบัคณุธรรม  จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีโดยให้น ามาอภิปรายหน้าชัน้เรียนก่อนบรรยายเนือ้หาบทเรียน  
3) ก าหนดให้นกัศกึษาท างานและท าแบบฝึกหดัเป็นกลุม่เพ่ือให้รู้จกัการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  

และก าหนดให้ท างานเป็นรายบคุคลเพื่อให้รับผิดชอบตวัเองได้   
4) สอดแทรกระเบียบวินยัของมหาวิทยาลยั  และการปฏิบตัตินของนกัศกึษาตอ่เพ่ือนร่วมชัน้เรียน  อาจารย์  

และบคุคลอ่ืนท่ีนกัศกึษาเก่ียวข้อง  
5) ก าหนดกตกิาการเข้าเรียน  การสง่งาน  

และการมีสว่นร่วมในการอภิปรายเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษาสนใจเรียนรู้และสนกุกบัการเรียน  
 
 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1)สงัเกตจากพฤตกิรรมในการเข้าเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
2)พิจารณาจากการสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามเวลาและเป็นไปตามท่ีผู้สอนก าหนด  
3)ประเมินผลจากความเอาใจใสใ่นการเรียนและตัง้ใจเรียนอยา่งจริงจงั  
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4)ประเมินพฤตกิรรมของนกัศกึษาในการปฏิบตัติวัในชัน้เรียน ได้แก่ การแตง่กาย  การตรงตอ่เวลา  การรับฟังความคดิเห็นผู้ อ่ืน  
การท างานเป็นกลุม่  กล้าแสดงออก  และความตัง้ใจเรียน  
 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

1)  มีความรู้ความเข้าใจในแนวคดิ  ทฤษฎี  หลกัการ  และวิธีการทางบญัชี  
2)  มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบัองค์ความรู้ด้านบญัชี  

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยกุต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม  
3)  มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบตังิานด้านการบญัชีและด้านอ่ืนๆโดยใช้วิธีเรียนรู้จากประสบการณ์  
4)  นกัศกึษาสามารถตดิตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัไิด้อยา่งตอ่เน่ือง  

 
2.2 วิธีการสอน 

1) ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน่ บรรยายบทเรียนโดย Power point กิจกรรมเสริมใน I -Tune 
Uและใช้กระดานด าหรือกระดานไวน์บอร์ดอภิปรายเพิ่มเตมิ  

2) ทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้  Application  
3) มอบหมายให้ผู้ เรียนท าแบบฝึกหดั  ถามตอบในชัน้เรียนท างานกลุม่  และท างานเดี่ยว  
4) ฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัสืบค้นข้อมลูผา่นทางอินเทอร์เน็ตและสรุปผลเพ่ือบรรยายหน้าชัน้เรียน 
 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1) การทดสอบยอ่ยในชัน้เรียน  
2) การจดัท ารายงานในบทเรียน 
3) ประเมินผลจากการสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย  การตอบปัญหาการสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
4) การวดัผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
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1)สามารถสืบค้นข้อมลู  ประมวลข้อมลูและแนวคดิตา่งๆเพื่อน ามาใช้ในการระบแุละวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
2)  สามารถประยกุต์ความรู้ทางการบญัชีและด้านอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กนั  

โดยใช้ทกัษะทางวิชาชีพและดลุยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆได้อยา่งสร้างสรรค์  
โดยค านงึถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการตดัสินใจ  

3)  สามารถตดิตาม  ประเมินผล  รายงานผลการตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

3.2 วิธีการสอน 
1) การสอนโดยใช้การบรรยาย 
2) มอบหมายให้นกัศกึษาท างานโดยมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนจากง่ายไปยาก  
3) ให้ท าแบบฝึกหดั และสง่การบ้าน โดยผู้สอนก าหนดโจทย์ปัญหาท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาบทเรียน  
4) ให้นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูผา่นทางอินเทอร์เน็ตและน าเสนออภิปรายในชัน้เรียนเป็นรายกลุม่และรายบคุคล  
5) การฝึกตอบปัญหาในชัน้เรียน เพ่ือให้นกัศกึษารู้จกัแก้ไขปัญหาจากโจทย์ท่ีผู้สอนก าหนด 

3.3 วิธีการประเมินผล 
1) การวดัผลจากการเข้าเรียน ท าแบบฝึกหดั  และสง่การบ้าน ตามท่ีผู้สอนก าหนดไว้  
2) วดัผลและประเมินผลจากการอภิปรายและการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน  
3) การวดัผลจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค  และสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1)  พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั  
2)  พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา  
3)  พฒันาการเคารพสิทธิและการรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  
4)  พฒันาการตดิตอ่และประสานงานเพ่ือให้งานท่ีรับผิดชอบประสบความส าเร็จ  
5)  สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  
6)  มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี  สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนและปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทางสงัคมได้เป็นอยา่งดี  
7)  

สามารถให้ความชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆทัง้ในบทบาทของผู้น าหรือบทบาทของผู้ ร่วมทีมงาน  
8)  มีความรับผิดชอบและพฒันาความรู้ความสามารถทาวิชาชีพบญัชีของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  

4.2 วิธีการสอน 
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1) มอบหมายงานให้ท าทัง้งานงานกลุม่และรายบคุคลโดยมีเนือ้หาเก่ียวกบับทเรียน  
2) จดัให้มีการน าเสนองานเป็นกลุม่และรายบคุคล  และตอบข้อซกัถามในชัน้เรียนได้  
3) ก าหนดให้นกัศกึษาท างานเป็นกลุม่ โดยสามารถประเมินตนเองและประเมินเพื่อนๆในกลุม่ได้ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) การสง่งานตรงตอ่เวลา 
2) ประเมินจากงานท่ีน าเสนอ 
3) ประเมินจากพฤตกิรรมการท างานเป็นกลุม่ 
4) ประเมินพฤตกิรรมการแสดงออกตอ่เพ่ือนๆในชัน้เรียนและการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน  

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
1) 

มีทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือมีข้อโต้แย้ง  
2)  มีทกัษะในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้การพดู การฟัง การแปล การเขียน 

โดยรู้จกัเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหา  
3)  มีทกัษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมลู  การแปลความหมาย  

และการส่ือสารสารสนเทศ เชน่ การสอบถามทางอีเมล์ การตดิตอ่ส่ือสารผา่นFacebookโปรแกรม Lineและการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 
4)  พฒันาทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 
 
 

5.2 วิธีการสอน 
1) มอบหมายงานให้ท าเป็นงานบคุคลและงานกลุม่โดยต้องสามารถใช้การสืบค้นข้อมลูผา่นทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง  
2) มอบหมายให้ผู้ เรียนศกึษาเพิ่มเตมิและกิจกรรมตา่ง ๆ ผา่นทาง  
3) มอบหมายแบบฝึกหดัและการบ้านให้นกัศกึษาฝึกวิเคราะห์และฝึกท าเพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาบทเรียนมากย่ิงขึน้  

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน 
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สง่งานตามท่ีผู้สอนมอบหมายให้ท าและสามารถน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยีได้อยา่งเหมาะสม  
2) การประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค  
3) ประเมินผลจากการมีสว่นร่วมในการอภิปรายและน าเสนองานในชัน้เรียนทัง้เป็นรายบคุคลและงานกลุม่  

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนคาบสอน กิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี 

- ความหมายของการบญัชี 

- รูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจ 

- ประเภทของธุรกิจ 

- ผู้ใช้ข้อมลูทางบญัชี 

- ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าบญัชี 

- สถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชี 

- พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ.2543 
- กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

 

4 กิจกรรม 
-
แจ้งให้ผู้ เรียนศกึษาประมวลรายวิชาและวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกบัประมวลรายวิชา 
-บรรยายบทเรียน 
-สบืค้นข้อมลูผา่นเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
-ถามตอบในชัน้เรียน 
 
สื่อการสอน 
-หนงัสอืหลกัการบญัชีเบือ้งต้น(เลม่ 1) 
-เอกสารประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 
-เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
http://www.dbd.go.th 
http://www.fap.or.th 
 

1. ผศ.สวุิมลกิตติสวุรรณ์ 

2. อ.จนัทร์เจ้าสภุรรุ่งเจริญ 
3. ผศ.สวนีย์มานิตย์ธนินท์ 

4. ผศ.วิสนัคลอ่งชตุิโสภณ 

5. ผศ.รุ่งทิพย์ อกัษรสาร 
6.  ผศ.อรฤดีศรีธราพิพฒัน์   
7. อ.ดร.ปิยรัตน์ดอกกหุลาบ 

8. 
อ.ดร.ศิริพรรณเขื่อนขา่ยแก้ว 

9. 
อ.ดร.สกุญัญารักพานิชมณี 

 

2-3 หลักการบันทึกบัญชี 

- วงจรบญัชี 

- ระบบบญัชีของธุรกิจ 

- สมการบญัชี 

- ผงับญัชี 

- การจดัหมวดหมูแ่ละก าหนดเลขที่บญัชี 

- รายการค้า 

8 กิจกรรม 
-บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชัน้เรียน 
-ให้ผู้ เรียนฝึกท าแบบฝึกหดั 
- สง่งานท่ีมอบหมาย 
 
สื่อการสอน 
-หนงัสอืหลกัการบญัชีเบือ้งต้น(เลม่ 1) 

11. ผศ.สวุิมลกิตติสวุรรณ์ 

2. อ.จนัทร์เจ้าสภุรรุ่งเจริญ 
3. ผศ.สวนีย์มานิตย์ธนินท์ 

4. ผศ.วิสนัคลอ่งชตุิโสภณ 

5. ผศ.รุ่งทิพย์ อกัษรสาร 
6.  ผศ.อรฤดีศรีธราพิพฒัน์   
7. อ.ดร.ปิยรัตน์ดอกกหุลาบ 
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- การวิเคราะห์รายการค้า 

- หลกัการบนัทกึบญัชี 

- การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไป 

- การผา่นรายการไปยงัสมดุบญัชีแยกประเภท 

- การหายอดคงเหลอืของบญัชีแยกประเภท 

- การจดัท างบทดลอง 
 

-เอกสารประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 
 

8. อ.ดร.ศิริพรรณ 
เขื่อนขา่ยแก้ว 

9. 
อ.ดร.สกุญัญารักพานิชมณี 

 

4-5 การปรับปรุงและปิดบัญช ี

- วตัถปุระสงค์ของการปรับปรุงบญัชี 

- ประเภทของรายการปรับปรุงบญัชี 

- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบญัชี 

- งบทดลองหลงัการปรับปรุงบญัชี 

- การปิดบญัชี 

- การหายอดคงเหลอืยกไป 

- การจดัท ากระดาษท าการ 8 ช่อง 

- การจดัท างบการเงิน 
 

8 กิจกรรม 
-บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชัน้เรียน 
-ให้ผู้ เรียนฝึกท าแบบฝึกหดั 
- สง่งานท่ีมอบหมาย 
 
 
 
 
สื่อการสอน 
-หนงัสอืหลกัการบญัชีเบือ้งต้น(เลม่ 1) 
-เอกสารประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 
 

1. ผศ.สวุิมลกิตติสวุรรณ์ 

2. อ.จนัทร์เจ้าสภุรรุ่งเจริญ 
3. ผศ.สวนีย์มานิตย์ธนินท์ 

4. ผศ.วิสนัคลอ่งชตุิโสภณ 

5. ผศ.รุ่งทิพย์ อกัษรสาร 
6.  ผศ.อรฤดีศรีธราพิพฒัน์   
7. อ.ดร.ปิยรัตน์ดอกกหุลาบ 

8. อ.ดร.ศิริพรรณ 
เขื่อนขา่ยแก้ว 

9. 
อ.ดร.สกุญัญารักพานิชมณี 

 

6-7 งบการเงนิ 
- วตัถปุระสงค์ของงบการเงิน 

- สว่นประกอบของงบการเงิน 

- งบก าไรขาดทนุ 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

 

8 กิจกรรม 
-บรรยายบทเรียน 
-สบืค้นข้อมลูผา่นเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
-ถามตอบในชัน้เรียน  
-ให้ผู้ เรียนฝึกท าแบบฝึกหดั 
-สง่งานท่ีมอบหมาย 
 
สื่อการสอน 
-หนงัสอืหลกัการบญัชีเบือ้งต้น(เลม่ 1) 
-เอกสารประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 
-เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
http://www.dbd.go.th 

1. ผศ.สวุิมลกิตติสวุรรณ์ 

2. อ.จนัทร์เจ้าสภุรรุ่งเจริญ 
3. ผศ.สวนีย์มานิตย์ธนินท์ 

4. ผศ.วิสนัคลอ่งชตุิโสภณ 

5. ผศ.รุ่งทิพย์ อกัษรสาร 
6.  ผศ.อรฤดีศรีธราพิพฒัน์   
7. อ.ดร.ปิยรัตน์ดอกกหุลาบ 

8. อ.ดร.ศิริพรรณ 
เขื่อนขา่ยแก้ว 

9. 
อ.ดร.สกุญัญารักพานิชมณี 
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http://www.fap.or.th 
http://www.sec.or.th 
http://www.set.or.th 

8 สอบกลางภาค 2 ชัว่โมง ตามตารางสอบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  

9-10 การบัญชีส าหรับกิจการซือ้ขายสินค้า 

- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักิจการซือ้ขายสนิค้า 

- การบนัทกึบญัชีสนิค้าคงเหลอืแบบตอ่เนื่อง 

- การบนัทกึบญัชีสนิค้าคงเหลอืเมื่อสิน้งวด 
 

8 กิจกรรม 
-บรรยายบทเรียน 
-สบืค้นข้อมลูผา่นเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
-ถามตอบในชัน้เรียน 
-ให้ผู้ เรียนฝึกท าแบบฝึกหดั 
-สง่งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน 
-หนงัสอืหลกัการบญัชีเบือ้งต้น(เลม่ 2) 
-เอกสารประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 
-เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
http://www.fap.or.th 
http://www.sec.or.th 
http://www.set.or.th 

1. ผศ.สวุิมลกิตติสวุรรณ์ 

2. อ.จนัทร์เจ้าสภุรรุ่งเจริญ 
3. ผศ.สวนีย์มานิตย์ธนินท์ 

4. ผศ.วิสนัคลอ่งชตุิโสภณ 

5. ผศ.รุ่งทิพย์ อกัษรสาร 
6.  ผศ.อรฤดีศรีธราพิพฒัน์   
7. อ.ดร.ปิยรัตน์ดอกกหุลาบ 

8. อ.ดร.ศิริพรรณ 
เขื่อนขา่ยแก้ว 

9. 
อ.ดร.สกุญัญารักพานิชมณี 

 

11-12 การบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม 
- ระบบการบนัทกึบญัชีส าหรับกิจการอตุสาหกรรม 

- องค์ประกอบของต้นทนุการผลติ 

- การบญัชีเก่ียวกบัต้นทนุการผลติตามวิธีบนัทกึบญัชีสนิค้าคงเหลอืเมื่อสิน้งวด 

- การบญัชีเก่ียวกบัต้นทนุการผลติตามวิธีบนัทกึบญัชีสนิค้าคงเหลอืแบบตอ่เนื่อง 
 

 

8 กิจกรรม 
-บรรยายบทเรียน 
-สบืค้นข้อมลูผา่นเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
-ถามตอบในชัน้เรียน 
-ให้ผู้ เรียนฝึกท าแบบฝึกหดั 
-สง่งานท่ีมอบหมาย 
สื่อการสอน 
-หนงัสอืหลกัการบญัชีเบือ้งต้น(เลม่ 2) 
-เอกสารประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 
-เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
http://www.fap.or.th 
http://www.sec.or.th 
http://www.set.or.th 

1. ผศ.สวุิมลกิตติสวุรรณ์ 

2. อ.จนัทร์เจ้าสภุรรุ่งเจริญ 
3. ผศ.สวนีย์มานิตย์ธนินท์ 

4. ผศ.วิสนัคลอ่งชตุิโสภณ 

5. ผศ.รุ่งทิพย์ อกัษรสาร 
6.  ผศ.อรฤดีศรีธราพิพฒัน์   
7. อ.ดร.ปิยรัตน์ดอกกหุลาบ 

8. อ.ดร.ศิริพรรณ 
เขื่อนขา่ยแก้ว 

9. 
อ.ดร.สกุญัญารักพานิชมณี 

 

13-14 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม 
8 กิจกรรม 

-บรรยายบทเรียน 
1. ผศ.สวุิมลกิตติสวุรรณ์ 
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- การค านวณภาษีมลูคา่เพิ่ม 

- ภาษีซือ้ 

- ภาษีขาย 

- การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 

-สบืค้นข้อมลูผา่นเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
-ถามตอบในชัน้เรียน 
-ให้ผู้ เรียนฝึกท าแบบฝึกหดั 
-สง่งานท่ีมอบหมาย 
 
สื่อการสอน 
-หนงัสอืหลกัการบญัชีเบือ้งต้น(เลม่ 2) 
-เอกสารประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 
-เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
http://www.rd.go.th 

2. อ.จนัทร์เจ้าสภุรรุ่งเจริญ 
3. ผศ.สวนีย์มานิตย์ธนินท์ 

4. ผศ.วิสนัคลอ่งชตุิโสภณ 

5. ผศ.รุ่งทิพย์ อกัษรสาร 
6.  ผศ.อรฤดีศรีธราพิพฒัน์   
7. อ.ดร.ปิยรัตน์ดอกกหุลาบ 

8. อ.ดร.ศิริพรรณ 
เขื่อนขา่ยแก้ว 

9. 
อ.ดร.สกุญัญารักพานิชมณี 

 
15 สมุดรายวันเฉพาะ 

- วตัถปุระสงค์และประโยชน์ของสมดุรายวนัเฉพาะ 

- การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 กิจกรรม 
-บรรยายสรุปบทเรียน 
-ถามตอบในชัน้เรียน 
-ให้ผู้ เรียนฝึกท าแบบฝึกหดั 
 
สื่อการสอน 
-หนงัสอืหลกัการบญัชีเบือ้งต้น(เลม่ 1) 
-เอกสารประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 
- จดัท ารายงาน 

1. ผศ.สวุิมลกิตติสวุรรณ์ 

2. อ.จนัทร์เจ้าสภุรรุ่งเจริญ 
3. ผศ.สวนีย์มานิตย์ธนินท์ 

4. ผศ.วิสนัคลอ่งชตุิโสภณ 

5. ผศ.รุ่งทิพย์ อกัษรสาร 
6.  ผศ.อรฤดีศรีธราพิพฒัน์   
7. อ.ดร.ปิยรัตน์ดอกกหุลาบ 

8. อ.ดร.ศิริพรรณ 
เขื่อนขา่ยแก้ว 

9. 
อ.ดร.สกุญัญารักพานิชมณี 

 
16 ระบบใบส าคัญ 

- วิธีการของระบบใบส าคญั 

- การบนัทกึบญัชีในระบบใบส าคญั 

- การบนัทกึบญัชีในระบบเงินสดยอ่ย 
 
 

4 กิจกรรม 
-บรรยายสรุปบทเรียน 
-ถามตอบในชัน้เรียน 
-ให้ผู้ เรียนฝึกท าแบบฝึกหดั 
 
สื่อการสอน 
-หนงัสอืหลกัการบญัชีเบือ้งต้น(เลม่ 1) 
- เอกสารประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 
- จดัท ารายงาน 

1. ผศ.สวุิมล กิตติสวุรรณ์ 

2. อ.จนัทร์เจ้า สภุรรุ่งเจริญ 
3. ผศ.สวนีย์มานิตย์ธนินท์ 

4. ผศ.วิสนั  คลอ่งชตุิโสภณ 

5. ผศ.รุ่งทิพย์ อกัษรสาร 
6.  ผศ.อรฤดีศรีธราพิพฒัน์   
7. อ.ดร.ปิยรัตน์ 
ดอกกหุลาบ 

8. อ.ดร.ศิริพรรณ 
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เขื่อนขา่ยแก้ว 

9. อ.ดร.สกุญัญา 
รักพานิชมณี 

 
 สอบไล่ปลายภาค 3  

ชัว่โมง 

ตามตารางสอบท่ีมหาวิทยาลยั ก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรร

มที่ 

ผลการเรีย

นรู้ 
วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ที่ประ

เมิน 

สัดส่วนของการประเ

มินผล 

1 2.3, 3.3, 

3.5 

- การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

8, 17 30% 

50% 
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2 2.3,  

4.3 ,5.3 

 

 

- การท ารายงาน2 ฉบบั 

ฉบบัท่ี1 สมดุรายวนัเฉพาะ 

ฉบบัท่ี2ระบบใบส าคญั 

 

6,16 

 

 

9% 

 

3 1.3, 2.3, 

3.3,  

4.3, 5.3 

- การเข้าชัน้เรียน 

- การอภิปรายในชัน้เรียน 

- การตอบปัญหาในชัน้เรียน 

- การท าแบบฝึกหดัและสง่งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

- ท าแบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ผา่น

ระบบ สทป. 

 

ทกุสปัดาห์ 10% 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
 1) หนงัสือหลกัการบญัชีเบือ้งต้น (เลม่ 1) โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์  อกัษรสาร  

2) หนงัสือหลกัการบญัชีเบือ้งต้น (เลม่ 2) โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรฤดี  ศรีธราพิพฒัน์  
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 



14 มคอ. 3 วชิา AC101 การบญัชเีบือ้งตน้ 

 

 Financial Accounting by Weygandt,Kimmel andKieso 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า. 2554. ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีต้อง 

มีในงบการเงิน พ.ศ.2554[ออนไลน์]. เข้าถึงจาก:  

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=24511 

___________ .2554.ค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีใน 

          งบการเงิน พ.ศ.2554 [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก:  

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=24514 

สภาวิชาชีพบญัชี. 2538. ศัพท์บัญชี. กรุงเทพมหานคร: บริษัท  พี.เอ. ลีฟวิ่ง จ ากดั. 

___________ .แมบ่ทการบญัชี(ปรับปรุง 2552)[ออนไลน์]. เข้าถึงจาก : 

http://www.fap.or.th/fap/ sites/st_accounting/Framwork.pdf  

___________ . มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

             [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก : http://www.fap.or.th/fap/sites/default/files/TAS1.pdf 

___________ . มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40(ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ[ออนไลน์].เข้าถึงจาก: 

http://www.fap.or.th/fap/sites/default/files/TAS40.pdf 

___________ . มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ  

[ออนไลน์]. เข้าถึงจาก :    

http://www.fap.or.th/fap/sites/st_accounting/NPAE_web_060554.pdf 

 

 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เชาวลีย์  พงศ์ผาตโิรจน์. 2549. หลักการบัญชีขัน้ต้น 1.กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2543. 

ฐิตพิร  สงวนพนัธุ์. 2553.หลักการบัญชี 1(เล่ม 1). กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จ ากดั. 
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ดวงสมร  อรพินท์และคณะ. 2546.การบัญชีการเงนิ.กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ธารี  หิรัญรัสมีและคณะ. 2547. หลักการบัญชีขัน้ต้น.กรุงเทพมหานคร: จนูพบัลิชชิ่ง. 

นิตยา  งามแดน.2548.การบัญชีการเงนิ.กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ปิยาพร  รัฐพร. 2553.หลักการบัญชี 1 (เล่ม 2). กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จ ากดั.  

เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา ได้แก่ 

- เว็บไซต์สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ เข้าถึงจาก http://www.fap.or.th 

- เว็บไซต์กรมพฒันาธุรกิจการค้า  เข้าถึงจาก http://www.dbd.go.th 

- เว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เข้าถึงจาก http://www.set.or.th 

- เว็บไซต์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เข้าถึงจาก http://www.sec.or.th 

-  เว็บไซต์กรมสรรพากร  เข้าถึงจาก http://www.rd.go.th 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา  

โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากการจดักิจกรรมของนกัศกึษาในแตล่ะกิจกรรม  แบง่เป็นดงันี  ้
1) การถามตอบระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนในชัน้เรียน  
2) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาโดยให้นกัศกึษาเป็นผู้ประเมิน  
3) การสงัเกตจากพฤตกิรรมการเข้าเรียน  การตอบปัญหาในชัน้เรียน  
การท าแบบฝึกหดัการสง่รายงาน การบ้านและการทดสอบ 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การประเมินการสอน  มีวิธีการเก็บข้อมลูดงันี  ้
1) ผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนกัศกึษา  
2) คา่เฉล่ียการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากแบบประเมินผู้สอนประจ าวิชา  
3) การพิจารณาข้อสอบและผลการสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการศกึษา  
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3.  การปรับปรุงการสอน 
1) สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
2) จากผลการประเมินการสอนในข้อ1-2 

จงึน าข้อท่ีควรปรับปรุงมาหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวา่งกระบวนการสอนมีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายหวัข้อตามท่ีคา
ดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชานีโ้ดยการสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจจากงานของนกัศกึษา 
รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  และการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยด าเนินการดงันี ้ 

1) การใช้ชดุข้อสอบท่ีออกข้อสอบโดยอาจารย์ในทีมสอนวิชานีซ้ึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรี
ยนรู้และสอดคล้องกบัหลกัสตูร 

2) การพิจารณาข้อสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการประเมินผลการศกึษา  
3) การตดัเกรดโดยใช้คา่ T-Score 
4) การพิจารณาการให้เกรดโดยคณะกรรมการประเมินผลการศกึษา  
5) การตรวจทานการจดัท าคะแนนและการตดัเกรดเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องโดยคณาจารย์คณะ

บญัชีก่อนการประกาศผลสอบอยา่งเป็นทางการ  
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชานี ้
ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี  ้

1) ปรับปรุงการเรียนการสอนในทกุภาคการศกึษา  
2) ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพ่ือจงูใจให้นกัศกึษาตัง้ใจเรียนมากย่ิงขึน้และเ

พ่ือให้นกัศกึษาสนกุกบัการเรียน 
 
 


