
                                                              

  
 

ประมวลรายวิชา (มคอ.3) 

ประจ าภาค (Semester)  ปลาย              ปีการศึกษา (Academic Year)  2558 
คณะ (Faculty)  เศรษฐศาสตร์ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
รหัส EC104  ชื่อวิชา บัญชีส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต    ประเภทวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา  ต่ออภิชาตตระกูล                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาริณี  ตั้งสถาพรพันธ์ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคปลาย ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)       

        ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
           วันที่ 30 ธันวาคม  2558 
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                                                      หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการบัญชี และสามารถบันทึกบัญชีในสมุดขั้นต้นและสมุดขั้นปลาย  
พร้อมทั้งจัดท างบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้าได้โดยสามารถแปลความหมายของงบ
การเงินได้  นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาจะมีความรู้และสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การซื้อขาย
สินค้าระหว่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องได้ 

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดขั้นต้น  และบันทึกในสมุดขั้น
ปลาย ส าหรับธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า รวมถึงการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การบัญชีเกี่ยวกับ
ส่วนของเจ้าของ และ การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดงบทดลอง งบการเงิน โดยเฉพาะงบก าไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะการเงิน   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย และ
ข้อตกลงของกลุ่มเรียน 

60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่าง          
 มีคุณธรรม 

1.2  วิธีการสอน  

             1.2.1  การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง 
             1.2.2  ก าหนดกติกาการเข้าเรียน การส่งงาน และการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ 
                       เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ 

1.3  วิธีการประเมินผล 

             1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่ก าหนด 
1.3.2  ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการ 

                        อภิปราย กรณีเหตุการณ์จริง และกรณีศึกษา 
 
   2. ความรู ้

2.1  ความรูท้ี่ต้องได้รับ  

 2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวีธีการทางการบัญชี 
 2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดย 
                       สามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3  มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก 
                       ประสบการณ์ 

2.2  วิธีการสอน 

 2.2.1  บรรยาย อภิปราย ท าแบบฝึกหัด กรณีศึกษา ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนอิเลคทรอนิค 
                     ค้นคว้าข้อมูลจากเว็ปไซต ์
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2.3  วิธีการประเมินผล 

 2.3.1  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาที่มอบหมายให้ท า 

             2.3.2  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 3.1.1  สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วย 
                       ตนเอง 
 3.1.2  สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและ     
                        ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงผลกระทบที่ 
                        อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
 3.1.3  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

3.2  วิธีการสอน 

 ท าแบบฝึกหัดและอภิปรายค าตอบร่วมกัน 

3.3  วิธีการประเมินผล 

 3.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
3.3.2  เก็บคะแนนระหว่างเรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 4.1.1  สามารถปฏิบัติและรบัผิดชอบงานทีไ่ดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์และ 
                      วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 4.1.3  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
                      ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 
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4.2  วิธีการสอน 

4.2.1  มอบหมายงานและแนะน าให้ไปค้นคว้าเพิ่มเติม ภายหลังการบรรยายในแต่ละคร้ัง 

 
4.3  วิธีการประเมินผล 

4.3.1 การอภิปรายและน าเสนอผลการค้นคว้าเพิ่มเติม  
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1.1  มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย 
                       และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
 5.1.2  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน า 
                       เสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังทีแ่ตกต่างกัน  
 5.1.3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม 
                       ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

5.2  วิธีการสอน 

 5.2.1 มอบหมายงานให้ท าเกี่ยวกับการค้นหางบการเงินจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ และน ามาวิเคราะห์ 
                     เปรียบเทียบกับต ารา 

5.3  วิธีการประเมินผล 

 5.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
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                                                  หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

 1   บทท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการบัญชี 
ประเภทของธุรกิจ 
รูปแบบของการจัดต้ังธุรกิจ 
สถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับการวิชาชีพบัญชี 
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี 

1 บรรยาย  
ซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดในชั้น ค้นคว้าเพิ่มเติมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องผ่าน Website 

1 – 2  บทท่ี 2 งบการเงิน 
ความหมายของงบการเงิน 
วัตถุประสงค์ของงบการเงิน 
การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 
ความรับผิดชอบต่องบการเงิน 
ส่วนประกอบของงบการเงิน 
องค์ประกอบของงบการเงิน 
โครงสร้างของงบการเงิน 
งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ความสัมพันธ์ของงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การวิเคราะห์และแปลความหมายงบการเงิน 

3 บรรยาย  
ซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดในชั้น ค้นคว้าเพิ่มเติมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องผ่าน Website 

3 – 4  บทท่ี 3 หลักการและการบันทึกบัญชี 
วัฏจักรทางการบัญชี 
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 
ผังบัญชี 
สมการบัญชี 
รายการทางธุรกิจและรายการบัญชี 
การวิเคราะห์รายการบัญชี 
การบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชี 
การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 

8 บรรยาย  
ซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดในชั้น ค้นคว้าเพิ่มเติมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องผ่าน Website  
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การผ่านรายการบัญชีจากสมุดรายวันท่ัวไปไปยังสมุดบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป 
การหายอดคงเหลือในบัญชีหรือยอดดุลบัญชี 
งบทดลอง 

5 - 6 บทที่ 4  การปรับปรุงและปิดบัญชี 
เกณฑใ์นการวัดผลการด าเนินงาน 
รายการปรับปรุง  
ประเภทของรายการปรับปรุง  
รายได้คา้งรับ 
รายได้รับล่วงหน้า 
ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 
ค่าใช้จา่ยล่วงหน้า 
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 
ค่าเส่ือมราคา 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
การแก้ไขข้อผิดพลาด 
งบทดลองหลังปรับปรุง 
รายการปิดบัญช ี
การหายอดคงเหลือ 
งบทดลองหลังปิดบัญช ี
รายการเปิดบัญช ี
รายการกลับบัญช ี
 

8 บรรยาย  
ซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดในชั้น ค้นคว้าเพิ่มเติม
ในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องผ่าน Website 

7 บทที่ 5 การบัญชเีกี่ยวกับสว่นของเจ้าของ 
ความหมายของส่วนของเจา้ของ 
กิจการเจา้ของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน 
บริษัท 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

2 บรรยาย  
ซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดในชั้น ค้นคว้าเพิ่มเติม
ในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องผ่าน Website 

สอบกลางภาค (ไม่มีการเรียนการสอน) 
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9 – 10  บทที่ 6 การบัญชสี าหรับธุรกิจซื้อขายสนิค้า 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายสินค้า 
ส่วนลดราคาสินค้า 
การขนส่งสินคา้ 
การบันทึกบัญชเีกีย่วกับการซือ้ขายสินค้า 
วิธีการบันทึกบัญชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเนื่อง 
วิธีการบันทึกบัญชีสินคา้คงเหลือเมื่อสิ้นงวด 
สรุปการบันทึกบัญชีส าหรับการซือ้ขายสินคา้ 

8 บรรยาย  
ซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดในชั้น ค้นคว้าเพิ่มเติม
ในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องผ่าน Website 

11 – 12  บทที่ 7 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษมีูลค่าเพิ่ม 
ใบก ากับภาษ ี
การจดัท ารายงานภาษมีูลค่าเพิ่ม 
ความรับผิดในการเสียภาษมีูลค่าเพิ่ม 
ฐานภาษีและอัตราภาษมีูลค่าเพิม่ 
การค านวณภาษีมูลคา่เพิม่ 
ภาษีซื้อต้องหา้ม 
การบันทึกบัญชเีกีย่วกับภาษีมูลค่าเพิม่ 
การแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีมลูค่าเพิ่มในงบการเงิน 

8 บรรยาย  
ซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดในชั้น ค้นคว้าเพิ่มเติม
ในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องผ่าน Website 

    

13 – 14  บทที่ 8 การบัญชสี าหรับการซื้อขายสนิค้าระหวา่งประเทศ 
ความหมายของอัตราแลกเปล่ียน 
ความส าคัญของอัตราแลกเปล่ียน 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน 
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน 
ชนิดของอตัราแลกเปล่ียน 

การก าหนดอัตราแลกเปล่ียน 
การแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ 
การบัญชีส าหรับการซื้อขายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

วิธีการบันทึกบัญชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเนื่อง 
วิธีการบันทึกบัญชีสินคา้คงเหลือเมื่อสิ้นงวด 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 

8 บรรยาย  
ซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดในชั้น ค้นคว้าเพิ่มเติม
ในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องผ่าน Website 
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15 – 16  บทที่ 9 งบกระแสเงินสด 
ความหมายของงบกระแสเงินสด 
วัตถุประสงค์ของการจัดท างบกระแสเงินสด 
ความส าคัญของงบกระแสเงินสด 
ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 
ความสัมพันธ์ของเงินสดและก าไร 
การจ าแนกกระแสเงินสดตามกิจกรรม 
ข้อมูลท่ีใชใ้นการจัดท างบกระแสเงินสด 
วิธีการจัดท างบกระแสเงินสด 
ขั้นตอนการจัดท างบกระแสเงินสด 
รายการท่ีไม่ใชเ่งินสด 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
การแปลความหมายของงบกระแสเงินสด 

8 เรียนผ่านระบบ Hybrid และ
ซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดในชั้น 
ค้นควา้เพิ่มเตมิในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผ่าน Website 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน  

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 
1 2,3,4 การสอบกลางภาค 8 34% 
2 6,7,8,9 การสอบปลายภาค 16 42% 
3 5 (บริษัท) ทดสอบย่อย 7 8% 
4 6 (รายการปิด

บัญชี) 
ทดสอบย่อย 11 6% 

5 1-9 ส่งการบ้านแต่ละบท และ
พฤติกรรมระหว่างเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
 
 

1. ต าราและเอกสาร 
        ต าราวิชา บัญชีส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริณี  ตั้งสถาพรพันธ์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 หนังสือการบัญชีเบื้องต้น  ที่มีหัวข้อตามที่ก าหนดในประมวลรายวิชา 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อประมวลรายวิชา เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษาในรายวิชานี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
ดังนี ้
 – การประเมินการสอนของอาจารย์ของนักศึกษาแต่ละคน 
 – การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 – การประเมินของผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 – การสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้ 
 – ผลการสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 – การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้      

3. การปรับปรุงการสอน  
 จากการประเมินการสอนในข้อ 2 น าข้อที่ควรปรับปรุงสู่การจัดกิจกรรมประชุมหารือในกลุ่มผู้สอน โดย 
 – การจัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ โดยผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีอ่ืนๆ 
 – การวิจัยภายนอกและภายในชั้นเรียน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ได้จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา การสอบถาม
นักศึกษา การพิจารณาผลสอบทดสอบย่อย สอบกลางภาค หรือสอบปลายภาค โดยอาจมีการด าเนินการดังนี้ 
 – ตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินผลในการเรียนรู้
ของนักศึกษา การสอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวัดและประเมินผลการสอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 – ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
 – การน าผลการวิจัยทั้งในและนอกห้องเรียนมาปรับปรุงตามค าแนะน า 

 


