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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัราชภัฎธนบุรี 

คณะวทิยาการจัดการ   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา1 
                 3301101  หลกัการบญัชี   (Principles of Accounting  ) 
2. จ านวนหน่วยกติ1 
                3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา1 
              หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
              ประเภทรายวชิาแกน   
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
                อาจารยณ์ฐัสุภา  จิวศิวานนท ์

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน1 
                ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre- requisites)  
                ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
                ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน1 
                 มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรีกรุงเทพ  
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด1 
                 1 มิถุนายน 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 
             เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นการบญัชี กระบวนการจดัท าบญัชี  
สามารถประยกุตใ์ชใ้นการจดัท า และน าเสนองบการเงินใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งนกัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์ขอ้มูลและใชต้วัเลขทางการเงินเพื่อ
การส่ือสารดว้ยเทคโนโลยใีนการตดัสินใจได ้
 
 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 
           2.1พฒันาความรู้ ทกัษะ และการประยุกต์ใช้ด้านกระบวนการจดัท าบญัชี การจดัท าและ
น าเสนองบการเงินตามกฏหมายและมาตรฐานการบญัชี 
           2.2พฒันาความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าท่ีของนกับญัชีต่อตนเอง หน่วยงาน สังคมและ
ประเทศ 
           2.3พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลและใชต้วัเลขทางการเงินเพื่อการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
              
                 แม่บทการบญัชี สมการบญัชี วงจรบญัชี แนวคิดการวเิคราะห์สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของ
เจา้ของ หลกับญัชีคู่ เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การบนัทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน้ 
ประกอบดว้ยสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัเฉพาะ การบนัทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง 
รายการปรับปรุง การจดัท างบการเงินส าหรับกิจการบริการและกิจการซ้ือขายสินคา้  
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 
ความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั 30 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง  
75 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาโดย 
          3.1 ผูส้อนแจง้เบอร์โทรศพัทแ์ก่นกัศึกษาท่ีสามารถติดต่อปรึกษาได ้
                  089-1236618 
          3.2 ผูส้อนให ้Email Adress แก่นกัศึกษาท่ีสามารถติดต่อปรึกษาได ้
               Juthasuwansiriusa@yahoo.com 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์
สุจริต   
 1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง 
วชิาชีพ และสังคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและ
สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  
2. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบติั  
3. การเรียนรู้โดยการใชส่ื้อต่างๆ  
 

 
1. พฤติกรรมการเขา้เรียน 
2. ส่งงานท่ีมอบหมายใหท้นัก าหนด 
3. การอภิปราย/การน าเสนอ/ การตอบค าถาม 
4. พิจารณาจากผลงานท่ีให้ฝึกปฏิบติั  

2. ด้านความรู้  
 2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและ
กระบวนการทางบญัชี 
 2.2  สามารถคิด วเิคราะห์ขอ้มูล และสามารถประยกุตใ์ช้
ในการบนัทึกรายการบญัชีได ้
 2.3  มีทกัษะมากเพียงพอในการปรับใชว้ธีิการบญัชีท่ี
เหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ 
 2.4  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกบัการเงินและบญัชี 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบติั 

 
1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบติัการ 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 
 2.5 สามารถน าความรู้ทางบญัชีมาประยกุตใ์ชร่้วมกบั
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา  
 3.1 สามารถคิดวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานทางบญัชีเพื่อ
ประมวลผลรายงานทางการเงินไดเ้พื่อเป็นแนวทางป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.2 มีทกัษะการจดัท ารายงานการเงินท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ 
แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวเิคราะห์ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบติัได้
อยา่งเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะมาพฒันา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบติั 

 
1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช ้
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบติัการ 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ  
 4.1 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ร่วมกนัแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนตามบทบาทผูน้ าหรือผูร่้วมงานท่ีดี  
 4.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   4.3 พฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบติั 
 

 
 
1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบติั (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 
  4.4 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และวชิาชีพ   
5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อใชใ้น
การประมวลผลขอ้มูลการเงิน และวเิคราะห์ผล 

 5.3 สามารถน าความรู้และเคร่ืองมือทางการเงินและบญัชี
มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได ้
 5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร
และน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบติั 
  

 
 
1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบติัการ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั      หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความ สมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

วชิาแกน 

 3301101  หลกัการบญัชี                       
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้   
 

สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

1 ปฐมนิเทศรายวชิา 
บทน า 
1. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการบัญชี  
1.1 ความหมายของการบญัชี 
1.2 จรรยาบรรณของนกับญัชี 
1.3 วตัถุประสงคข์องการจดัท าบญัชี 
1.4 ประโยชน์ของการจดัท าบญัชี 
1.5 ผูใ้ชป้ระโยชน์จากการจดัท าบญัชี 
1.6 กฎหมายเก่ียวขอ้งการบญัชี 
1.7 แม่บทการบญัชี 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด  

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
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สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

2 2.สมการบัญชีและการวเิคราะห์รายการ
ค้า 
2.1 ความหมายของสมการบญัชี 
2.2 ความหมายและรายการต่างๆของ
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนเจา้ของ รายได ้
รายจ่าย 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

3 2.สมการบัญชีและการวเิคราะห์รายการ
ค้า (ต่อ) 
2.3 วงจรบญัชี 
2.4 ความหมายของรายการคา้ 
2.5 การวเิคราะห์รายการคา้ตามสมการ
บญัชี 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

4 3.การบันทกึรายการขั้นต้น 
3.1 ความหมายสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ 
3.2 การบนัทึกระบบบญัชีคู่ 
3.3 ขั้นตอนการบนัทึกในสมุดรายการ
ขั้นตน้  
3.4 การบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

3.5 เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 
5 4. การบันทกึรายการค้าในสมุดบัญชีแยก

ประเภท 
4.1ความหมายของสมุดบญัชีแยกประเภท 
4.2 รูปแบบของบญัชีแยกประเภท 
4.3 การก าหนดเลขท่ีบญัชีแยกประเภท 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

6 4. การบันทกึรายการค้าในสมุดบัญชีแยก
ประเภท(ต่อ) 
4.4 ขั้นตอนการบนัทึกรายการคา้ในสมุด
บญัชีแยกประเภท 
4.5 การค านวณหายอดคงเหลือของบญัชี
แยกประเภท 
4.6 ประโยชน์ของบญัชีแยกประเภท 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

7 5.งบทดลอง 
5.1 ความหมายและรูปแบบของงบ
ทดลอง 
5.2 การจดัท างบทดลอง 
5.3 การหาขอ้ผิดพลาดเม่ืองบทดลองไม่

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

ลงตวั 
5.4 ประโยชน์ของงบทดลอง 
5.5.ขอ้จ ากดัของงบทดลอง 

8 6.การปิดบัญชี 
6.1 ความหมายของการปิดบญัชี 
6.2 ขั้นตอนการปิดบญัชี 
6.3 การบนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุด
รายวนัทัว่ไป 
6.4 การปิดบญัชีแยกประเภท 
6.5 การจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

9 การทดสอบกลางภาค บรรยายสรุปสาระส าคญั
ของเน้ือหา 
ทดสอบคร่ึงเน้ือหา 

เพาเวอร์พอยด์ 2 2 5 แบบทดสอบ ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

10 7.การปรับปรุงรายการ 
7.1 ความหมายของการปรับปรุงรายการ 
7.2 ขั้นตอนการปรับปรุงรายการ 
7.3 ประเภทของรายการท่ีตอ้งปรับปรุง 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

7.4 การบนัทึกบญัชีท่ีตอ้งปรับปรุง 
รายการ 
7.4.1 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
7.4.2 รายไดค้า้งรับ 

11 7.การปรับปรุงรายการ(ต่อ) 
7.4 การบนัทึกบญัชีท่ีตอ้งปรับปรุง 
รายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
7.4.3 ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 
7.4.4 รายไดรั้บล่วงหนา้ 
7.4.5 ค่าเส่ือมราคา 
7.4.6 หน้ีสงสัยจะสูญ 
7.4.7 วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

12 8. กระดาษท าการและงบการเงิน 
8.1 ความหมายของกระดาษท าการ 
8.2 ประโยชน์ของกระดาษท าการ 
8.3 การบนัทึกปรับปรุงรายการท่ีกระดาษ
ท าการ 
8.4 การจดัท ากระดาษท าการ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

13 8. กระดาษท าการและงบการเงิน 
8.5 ความหมายงบการเงิน 
8.6 ประโยชน์ของงบการเงิน 
8.7 การจดัท างบการเงินรูปแบบต่างๆ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

14 9.การบัญชีส าหรับกจิการซ้ือขายสินค้า 
9.1 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย
สินคา้ 
9.2 วธีิการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือ 
ขายสินคา้ 
9.3 งบการเงินของกิจการซ้ือขายสินคา้ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

15 10.สมุดรายวนัเฉพาะ 
10.1 ความหมายของสมุดรายวนัเฉพาะ 
10.2 ประโยชน์ของสมุดรายวนัเฉพาะ 
10.3 รูปแบบของสมุดรายวนัเฉพาะ 
10.4 การบนัทึกรายการท่ีสมุดรายวนั
เฉพาะ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบติั 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์
 

16 การทดสอบปลายภาค ทดสอบเน้ือหาท่ีเหลือ     แบบทดสอบ ผศ.ณฐัสุภา  
จิวศิวานนท ์



14                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

 

รวมจ านวนช่ัวโมง 30 30 75   



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ใหร้ะบุวธีิการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้
ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วธีิการประเมนิผล สัปดาห์ 
ทีป่ระเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

 1.1 ตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสตัยสุ์จริต   
 1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วชิาชีพ และสงัคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ขององคก์รและสงัคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1. พฤติกรรมการเขา้เรียน 
2. ส่งงานท่ีมอบหมายให้
ทนัก าหนด 
3. มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย/การน าเสนอ/ 
การตอบค าถาม 
4. พิจารณาจากผลงานท่ี
ใหฝึ้กปฏิบติั  

ทุกสปัดาห์ เขา้ชั้นเรียนและ
ตรงต่อเวลา 10% 
งานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 10% 
ทกัษะและความ
รับผิดชอบ 10% 
คน้ควา้อิสระ 
10% 
ทดสอบกลาง
ภาค 30%
ทดสอบปลาย
ภาค 30% 

 2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้น
หลกัการและกระบวนการทางบญัชี 
 2.2  สามารถคิด วเิคราะห์ขอ้มูล และสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการบนัทึกรายการบญัชีได ้
 2.3  มีทกัษะมากเพียงพอในการปรับใช้
วธีิการบญัชีท่ีเหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ 
 2.4  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทาง
วชิาการและองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกบัการเงิน
และบญัชี 
 2.5 สามารถน าความรู้ทางบญัชีมาประยกุตใ์ช้
ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

1. การทดสอบวดัระดบั
ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ช ้
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบติัการ 

ทดสอบกลาง
ภาคและปลาย
ภาคสปัดาห์ท่ี 9

และ16 
 

 3.1 สามารถคิดวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทาง
บญัชีเพื่อประมวลผลรายงานทางการเงินไดเ้พื่อ
เป็นแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 3.2 มีทกัษะการจดัท ารายงานการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือแกปั้ญหาโดยใชเ้หตผุลเชิงวเิคราะห์
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่
การปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. การทดสอบวดัระดบั
ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ช ้
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบติัการ 

ทุกสปัดาห์ 
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 3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะมา
พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน 
 4.1 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ร่วมกนัแก ้
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามบทบาทผูน้ าหรือผูร่้วมงานท่ี
ดี  
 4.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบ 
หมาย 
 4.3 พฒันาทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี และ
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม   
 4.4 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และ
วชิาชีพ   

1. การสงัเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบติั 
(พฤติกรรม ทศันคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสปัดาห์ 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศในการส่ือสาร อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข
เพื่อใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลการเงิน และ
วเิคราะห์ผล 
 5.3 สามารถน าความรู้และเคร่ืองมือทางการ
เงินและบญัชีมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได ้
 5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการส่ือสารและน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. การทดสอบวดัระดบั
ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ช ้
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบติัการ 

ทุกสปัดาห์  

รวม   100% 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 2.1 -2.4 - การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
 

9 
16 

30 % 
30 % 

2 
 

2.1  3.1  4.1 4.4 
 

- การจัดท าการบ้านบัญชี 
- งานที่มอบหมาย 
- สรุปงาน 

ตลอดภาคเรียน 20 % 

3 
 

1.1 1.2 2.1 2.3 
2.4 3.1 3.2 4.1 
4.2 4.3 4.4 5.3 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมกิจกรรม
กลุ่มในชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบความตรงต่อ
เวลาในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาคเรียน 20 % 

 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั1 
              เอกสารประกอบการสอนวชิาบญัชีชั้นตน้ 1 (ผศ.ณฐัสุภา จิวศิวานนท)์    
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
              ต าราวชิาบญัชีชั้นตน้ท่ีมีหวัขอ้ดงัก าหนด  จากผูแ้ต่งอ่ืน ๆ 
              มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งของสภาวชิาชีพบญัชี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า1 
              แบบฟอร์มบญัชีประเภทต่าง ๆ  
 การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ท หอสมุดและ สถานประกอบการ 
              ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากสภาวชิาชีพบญัชีและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 
 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
              แบบประเมินผูส้อน 
              นกัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ทั้งดา้นวธีิการสอน การจดักิจกรรมในและ
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นอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวชิา ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยั ฯลฯ 

1.1  ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิาดา้นวธีิการสอน   
1.2  ประเมินการจดักิจกรรมในและหอ้งนอกเรียน   
1.3 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
           สังเกตจากการฝึกปฏิบติั 
           การมีส่วนร่วมจากกิจกรรมกลุ่ม 
           ผลการสอบ     
3. การปรับปรุงการสอน 
           น าผลจากการประเมินการสอนมาปรับปรุง  
           ผลการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
          กรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมติัผลการใหร้ะดบัคะแนน  
          ประธานหลกัสูตรทวนการรวมคะแนนรายวชิา 
 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
          น าผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรุ่นถดัไป  
  

       
 
 
               ลงช่ือ                                                                  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา/ผู้สอน 
                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐัสุภา  จิวศิวานนท์) 
 
               ลงช่ือ                             อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร 
                              (อาจารย์สุรศักดิ์  ชัยชิตาธร)  


