
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบญัชี 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 AC 211 การบญัชีชั้นกลาง 2  
  ( Intermediate Accounting 2)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 ผศ.เยาวลกัษณ์  ไพฑูรย ์
4.2  ผศ.สุริย ุ เมืองขุนรอง 
4.3 อาจารยสุ์นีย ์ คล่องการพานิช 
4.4 อาจารยเ์อ้ืออารีย ์ ครุตเนตร  (หวัหนา้ทีม) 
4.5 ผศ.สุกญัญา  ต่ออภิชาตตระกูล 
4.6 ผศ.อิสรีย ์ โชวว์วิฒัน์ 
4.7 อาจารยปิ์ยบุตร  วภิาตะศิลปิน  

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีท่ี 2 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

สอบผา่น : AC 101 การบญัชีเบ้ืองตน้ 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  

ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจความหมายและความส าคญัของหน้ีสินและทุน  เขา้ใจการรับรู้และการ
วดัค่าของหน้ีสิน  เขา้ใจการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัส่วนของห้างหุ้นส่วน  บริษทั จ ากดั  และบริษทัมหาชน 
จ ากดั  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงส่วนของทุน  การเลิกกิจการและการช าระบญัชี  สามารถเขา้ใจวิธีการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสินและทุนในงบการเงิน 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ทางดา้นบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสินและทุน เป็นการเตรียมความพร้อมในการ

เรียนรายวชิาบญัชีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
หลกัการและวธีิการบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสินในเร่ืองการจ าแนกประเภทหน้ีสิน  การรับรู้และการวดั

มูลค่าหน้ีสิน  การตีราคา  การแสดงรายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการบญัชี  การบญัชีเก่ียวกบัส่วนทุนของห้างหุ้นส่วน  บริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชนจ ากดั  
ในเร่ืองการจดัตั้งกิจการ  การด าเนินงาน  การแบ่งผลก าไรขาดทุน  การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ   
การเลิกกิจการ และการช าระบญัชี  ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงิน  
และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนของเจา้ของ  รวมทั้งงบกระแสเงินสด 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

30 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

ความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะราย 
และขอ้ตกลงของ
กลุ่มเรียน 

30 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

ศึกษาดว้ยตนเอง 5 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 จ านวน 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยแจง้ให้นกัศึกษาทราบล่วงหนา้ในแผนการสอนและติด

ประกาศไวท่ี้หนา้ห้องพกัของอาจารยแ์ต่ละท่าน 
 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
  1.1.1  มีความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
  1.1.2  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและ
สังคม 
  1.1.3  สามารถบริหารเวลาและปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม 
  1.1.4  มีจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่ง
มีคุณธรรม 
 

 1.2 วธีิการสอน 
  1.2.1  สอนหวัขอ้จรรยาบรรณของนกับญัชี และความส าคญัของการรักษาจรรยาบรรณวชิาชีพ 
พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
  1.2.2  การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง 
  1.2.3  ก าหนดกติกาการเขา้เรียน การส่งงาน และการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ใหน้กัศึกษาปฏิบติั 
 

 1.3 วธีิการประเมินผล 
  1.3.1  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
  1.3.2  ขอบเขตเน้ือหาสาระในการสอบกลางภาค จะมีการทดสอบความรู้และความเขา้ใจใน
หลกัการจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

 2.1.1  มีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการบญัชีทางดา้นหน้ีสิน 
 2.1.2  มีความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการบญัชี โดย

สามารถบูรณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 2.1.3  มีความรู้เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสินและทุนโดยใชว้ธีิการเรียนรู้จากการท า
แบบฝึกหดั 

 2.1.4  สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวชิาการและวชิาชีพโดยเฉพาะมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินและทุน 

 

 2.2 วธีิการสอน 
  บรรยาย อภิปราย ท าแบบฝึกหดั มอบหมายใหห้าตวัอยา่งงบการเงินของบริษทัต่างๆ เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 

 2.3 วธีิการประเมินผล 
 - ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัและรายงานท่ีมอบหมายใหท้ า 
 - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค ปลายภาค 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

3.1.1  สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล หลกัฐาน แนวคิดต่างๆ ในการประยกุตแ์ละวเิคราะห์
ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

3.1.2  สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวชิาชีพและ
ดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอยา่งสร้างสรรค ์โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการตดัสินใจ 

3.1.3  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
 

 3.2 วธีิการสอน 
 3.2.1  ท าแบบฝึกหดัโดยใชโ้จทยต์ั้งแต่ระดบัง่าย จนถึงระดบัยาก 
 3.2.2  มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน โดยใหก้ลุ่มเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้

การศึกษา 
 

 3.3 วธีิการประเมินผล 
 3.3.1  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 3.3.2  รายงานกลุ่ม 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

 4.1.1  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และ

วฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4.1.3  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 
 4.1.4  มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญัชีของตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 
 

 4.2 วธีิการสอน 
 มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนโดยให้กลุ่มเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้การศึกษา 
 

 4.3 วธีิการประเมินผล 
 ประเมินผลจากรายงานกลุ่มท่ีนกัศึกษาไดร่้วมกนัจดัท า 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

 5.1.1  มีทกัษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 

 5.1.2  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดคุยและการเขียน รู้จกัเลือกใชรู้ปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 

 5.1.3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 

 
 5.2 วธีิการสอน 

 มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน โดยให้กลุ่มเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้การศึกษา
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
 5.3 วธีิการประเมินผล 

 5.3.1 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
 5.3.2 ผลงานกลุ่มและการน าเสนอในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 - 2 บทท่ี 1 หน้ีสินหมุนเวยีนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
     - หน้ีสินหมุนเวยีน 
     - ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน 
     - หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและการแสดงรายการ    
        และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

8 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

3-4  บทท่ี 2 หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
  - ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว 
  - เงินกูร้ะยะยาว 
  - หุน้กู ้
  - ประมาณการหน้ีสินระยะยาวและการแสดง 
    รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

8 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

5 บทท่ี 3 หา้งหุน้ส่วน:การจดัตั้งและการด าเนินงาน 
- การจดัตั้งและการด าเนินหา้งหุน้ส่วน 
- การแบ่งก าไรขาดทุนของหา้งหุน้ส่วน 
- การบญัชีของหา้งหุน้ส่วน 
 

4 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

6 บทท่ี 4 หา้งหุน้ส่วน : การเปล่ียนแปลงของผู ้
           เป็นหุน้ส่วน 
- การรับหุน้ส่วนใหม่ 
- การลาออกของหุน้ส่วน 
- การเสียชีวติของหุน้ส่วน 
 

4 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

7 บทท่ี 5  หา้งหุน้ส่วน : การเลิกหา้งหุน้ส่วน 
- การเลิกหา้งหุน้ส่วน 
- การช าระบญัชีของหุน้ส่วน 
- งบช าระบญัชี 

4 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค    
9 บทท่ี 6 บริษทั : การจดัตั้งและเงินทุน  

 - การจดัตั้งและเงินทุนของบริษทั 
 - การบญัชีเก่ียวกบัเงินทุนของบริษทั    
 

4 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

10-11 บทท่ี 7 บริษทั : การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู ้
            ถือหุน้   
-  การเพ่ิมทุน 
-  การลดทุน 
 

8 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

12 บทท่ี 8 บริษทั : ก าไรสะสมและงบแสดงการ 
            เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 
- ก าไรสะสม 
- เงินปันผล 
- งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

4 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

13 บทท่ี 9 บริษทั : มูลค่าตามบญัชีตอ่หุน้และ
ก าไรต่อหุน้ 
- มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
- ก าไรต่อหุน้ 
 

4 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

14 บทท่ี 10 บริษทั : การเลิกบริษทัและการช าระ
บญัชี 
- การเลิกบริษทั 
- การช าระบญัชีบริษทั 
 

4 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 
 
 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.fap.or.th/
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

15 – 16  บทท่ี 11 งบกระแสเงินสด 
 

8 เอกสารประกอบการสอน 
การถาม – ตอบ 
การท าแบบฝึกหดั 
i-Hybrid 

www.set.or.th 
www.fap.or.th 

อ.เอ้ืออารีย ์และคณะ 
 

17 สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1,2,3,5 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

40% 
45% 

3,4,5 i-Hybrid 14 5% 
1,2,3,4,5 การสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ทุกสปัดาห์ 10% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ต าราวชิาการบญัชีชั้นกลาง 2 โดย ผศ.องัสนา  ศรีประเสริฐ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ประมวลรายวชิา เช่น สภาวิชาชีพบญัชี, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
การบญัชีชั้นกลาง 2  หรือ การบญัชีหน้ีสินและทุน  
Kieso Donald E. Weggandt, Terry T. and Warfield, Terry D. 2007 Intermediate Accounting II 
 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/
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หมวดที ่7 การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิภาพในรายวชิาน้ี ประเมินจากกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 
1.1 การประเมินการสอนของอาจารยข์องนกัศึกษาแต่ละคน 
1.2 จากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
1.3 จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนกัศึกษาแต่ละคน 
1.4 จากการส่ือสารระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน โดยผา่นเวบ็ไซด ์เฟซบุค๊  

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยทุธ์ดงัน้ี 
2.1  ผลการสอบ และการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
2.2  คณะวชิาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกใหม้าพิจารณา

ขอ้สอบและการวดัผลคะแนน 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
จดัการประชุมการปรับปรุงจดัการเรียนการสอนในรายวชิาน้ี โดยทีมผูส้อนอาจารยป์ระจ าวชิาการ
บญัชีชั้นกลาง 2 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ไดจ้ากการพิจารณาผลสอบทดสอบยอ่ย สอบกลาง

ภาคและการสอบปลายภาค โดยตั้งคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูก
ตอ้งการประเมินผลในการเรียนรู้ของนกัศึกษา การสอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ การวดัและ
ประเมินผลการสอบ 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ปรับปรุงรายวชิาทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี 
 
 


