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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบรุี 

คณะวิทยาการจัดการ   
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
                 3301101  หลักการบัญชี   (Principles of Accounting  ) 
2. จํานวนหนวยกิต1 
                3 หนวยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
              ประเภทรายวิชาแกน   
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 
                อาจารยฎายิน พรยทุธพงศ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน1 
                ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558  ช้ันปที่ 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre- requisites)  
                ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 
                ไมมี 
8. สถานที่เรียน1 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี – กรุงเทพ และ สมุทรปราการ 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด1 
                 1 มิถุนายน 2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
 

 
1. จุดมุงหมายของรายวชิา 
 
             เพื่อใหนักศกึษามีความรูและทกัษะพื้นฐานดานการบัญชี กระบวนการจัดทําบัญชี  
สามารถประยุกตใชในการจดัทํา และนําเสนองบการเงินใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งนักศกึษาสามารถคิดวิเคราะหขอมูลและใชตัวเลขทางการเงินเพื่อ
การสื่อสารดวยเทคโนโลยีในการตัดสินใจได 
 
 
2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
 
           2.1พัฒนาความรู ทักษะ และการประยุกตใชดานกระบวนการจัดทําบัญชี การจัดทําและ
นําเสนองบการเงินตามกฏหมายและมาตรฐานการบัญชี 
           2.2พัฒนาความรับผิดชอบ และบทบาทหนาที่ของนักบัญชีตอตนเอง หนวยงาน สังคมและ
ประเทศ 
           2.3พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหขอมูลและใชตัวเลขทางการเงินเพื่อการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

 
1. คําอธิบายรายวิชา 
              
                 แมบทการบัญชี สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะหสินทรัพย หนี้สิน สวนของ
เจาของ หลักบญัชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน 
ประกอบดวยสมุดรายวันทัว่ไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง 
รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา  
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏบิัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  30 ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 
ความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติ 30 ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง  
75 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

 
3. ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาโดย 
          3.1 ผูสอนแจงเบอรโทรศัพทแกนกัศึกษาที่สามารถติดตอปรึกษาได 
                  081-3489538 
          3.2 ผูสอนให Email Adress แกนกัศึกษาที่สามารถติดตอปรึกษาได 
              Dedede_days@hotmail.com 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคณุธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่สัตย

สุจริต   
 1.2 มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

 
1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง  
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ  
3. การเรียนรูโดยการใชสื่อตางๆ  
 

 
1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. สงงานที่มอบหมายใหทันกําหนด 
3. การอภิปราย/การนําเสนอ/ การตอบคําถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที่ใหฝกปฏิบัติ  

2. ดานความรู  
 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและ

กระบวนการทางบัญชี 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะหขอมูล และสามารถประยุกตใช

ในการบันทกึรายการบัญชีได 
 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใชวิธีการบัญชีที่

เหมาะสมกับประเภทของธรุกิจ 
 2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และการประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษาและฝกปฏิบัติการ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ความรูใหมที่เกิดขึ้นกับการเงินและบัญช ี

 2.5 สามารถนําความรูทางบัญชีมาประยุกตใชรวมกับ
ความรูในศาสตรอื่นๆ 
3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถคิดวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางบัญชีเพื่อ
ประมวลผลรายงานทางการเงินไดเพื่อเปนแนวทางปองกนั
และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 3.2 มีทักษะการจัดทํารายงานการเงนิทีเ่กี่ยวของเพื่อ 
แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวเิคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได
อยางเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และการประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษาและฝกปฏิบัติการ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ  

 4.1 สามารถทํางานรวมกบัผูอื่น รวมกันแกปญหาที่
เกิดขึ้นตามบทบาทผูนําหรือผูรวมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
   4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัวเขากับ

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 
 

 
 
1. การสงัเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชพี   
5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลขเพื่อใชใน
การประมวลผลขอมูลการเงิน และวิเคราะหผล 

 5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการเงินและบัญชี
มาประยุกตใชในองคกรได 

 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 
  

 
 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และการประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษาและฝกปฏิบัติการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 
 

 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความ สัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
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 

วิชาแกน 

 3301101  หลักการบัญชี                       
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนํา 
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี  
1.1 ความหมายของการบัญชี 
1.2 จรรยาบรรณของนักบัญชี 
1.3 วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชี 
1.4 ประโยชนของการจัดทําบัญชี 
1.5 ผูใชประโยชนจากการจดัทําบัญชี 
1.6 กฎหมายเกี่ยวของการบญัชี 
1.7 แมบทการบัญชี 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ  

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
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สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

2 2.สมการบัญชีและการวิเคราะหรายการ
คา 
2.1 ความหมายของสมการบัญชี 
2.2 ความหมายและรายการตางๆของ
สินทรัพย หนีส้ิน สวนเจาของ รายได 
รายจาย 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

3 2.สมการบัญชีและการวิเคราะหรายการ
คา (ตอ) 
2.3 วงจรบัญช ี
2.4 ความหมายของรายการคา 
2.5 การวิเคราะหรายการคาตามสมการ
บัญชี 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

4 3.การบันทึกรายการขั้นตน 
3.1 ความหมายสมุดบันทึกรายการขั้นตน 
3.2 การบันทึกระบบบัญชีคู 
3.3 ขั้นตอนการบันทึกในสมดุรายการ
ขั้นตน  
3.4 การบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
  



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

3.5 เอกสารประกอบการบนัทึกบัญชี 
5 4. การบันทึกรายการคาในสมุดบัญชีแยก

ประเภท 
4.1ความหมายของสมุดบัญชีแยกประเภท 
4.2 รูปแบบของบัญชีแยกประเภท 
4.3 การกําหนดเลขที่บัญชีแยกประเภท 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

6 4. การบันทึกรายการคาในสมุดบัญชีแยก
ประเภท(ตอ) 
4.4 ขั้นตอนการบันทึกรายการคาในสมุด
บัญชีแยกประเภท 
4.5 การคํานวณหายอดคงเหลือของบัญชี
แยกประเภท 
4.6 ประโยชนของบัญชีแยกประเภท 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

7 5.งบทดลอง 
5.1 ความหมายและรูปแบบของงบ
ทดลอง 
5.2 การจัดทํางบทดลอง 
5.3 การหาขอผิดพลาดเมื่องบทดลองไม

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

ลงตัว 
5.4 ประโยชนของงบทดลอง 
5.5.ขอจํากัดของงบทดลอง 

8 6.การปดบัญช ี
6.1 ความหมายของการปดบญัชี 
6.2 ขั้นตอนการปดบัญชี 
6.3 การบันทึกรายการปดบัญชีในสมุด
รายวันทัว่ไป 
6.4 การปดบัญชีแยกประเภท 
6.5 การจัดทํางบทดลองหลังปดบัญชี 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

9 การทดสอบกลางภาค บรรยายสรุปสาระสําคัญ
ของเนื้อหา 
ทดสอบครึ่งเนื้อหา 

เพาเวอรพอยด 2 2 5 แบบทดสอบ อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

10 7.การปรับปรงุรายการ 
7.1 ความหมายของการปรับปรุงรายการ 
7.2 ขั้นตอนการปรับปรุงรายการ 
7.3 ประเภทของรายการที่ตองปรับปรุง 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

7.4 การบันทึกบัญชีที่ตองปรับปรุง 
รายการ 
7.4.1 คาใชจายคางจาย 
7.4.2 รายไดคางรับ 

11 7.การปรับปรงุรายการ(ตอ) 
7.4 การบันทึกบัญชีที่ตองปรับปรุง 
รายการในสมดุรายวนัทั่วไป 
7.4.3 คาใชจายลวงหนา 
7.4.4 รายไดรับลวงหนา 
7.4.5 คาเสื่อมราคา 
7.4.6 หนี้สงสัยจะสูญ 
7.4.7 วัสดุสิ้นเปลืองใชไป 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

12 8. กระดาษทําการและงบการเงิน 
8.1 ความหมายของกระดาษทําการ 
8.2 ประโยชนของกระดาษทาํการ 
8.3 การบันทึกปรับปรุงรายการที่กระดาษ
ทําการ 
8.4 การจัดทํากระดาษทําการ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

13 8. กระดาษทําการและงบการเงิน 
8.5 ความหมายงบการเงิน 
8.6 ประโยชนของงบการเงิน 
8.7 การจัดทํางบการเงินรูปแบบตางๆ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

14 9.การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา 
9.1 รายการที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย
สินคา 
9.2 วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อ 
ขายสินคา 
9.3 งบการเงินของกิจการซื้อขายสินคา 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

15 10.สมุดรายวนัเฉพาะ 
10.1 ความหมายของสมุดรายวันเฉพาะ 
10.2 ประโยชนของสมุดรายวันเฉพาะ 
10.3 รูปแบบของสมุดรายวันเฉพาะ 
10.4 การบันทกึรายการที่สมดุรายวนั
เฉพาะ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 
 

16 การทดสอบปลายภาค ทดสอบเนื้อหาที่เหลือ     แบบทดสอบ อาจารยฎายนิ 
พรยุทธพงศ 



14                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

 

รวมจํานวนชัว่โมง 30 30 75   



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหวัขอ
ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม  

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
ขององคกรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. สงงานที่มอบหมายให
ทันกําหนด 
3. มีสวนรวมในการ
อภิปราย/การนําเสนอ/ 
การตอบคําถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที่
ใหฝกปฏิบัติ  

ทุกสัปดาห เขาช้ันเรียนและ
ตรงตอเวลา 10% 
ทักษะและความ
รับผิดชอบ 10% 
คนควาอิสระ 
10% 
ทดสอบกลาง
ภาค 40%
ทดสอบปลาย
ภาค 30%  2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทใน

หลักการและกระบวนการทางบัญชี 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะหขอมูล และสามารถ

ประยุกตใชในการบันทึกรายการบัญชีได 
 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใช

วิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ 
 2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการและองคความรูใหมที่เกิดขึ้นกับการเงิน
และบัญชี 

 2.5 สามารถนําความรูทางบัญชีมาประยุกตใช
รวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู และการ
ประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัติการ 

ทดสอบกลาง
ภาคและปลาย
ภาคสัปดาหที่ 9

และ16 
 

 3.1 สามารถคิดวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานทาง
บัญชีเพื่อประมวลผลรายงานทางการเงินไดเพื่อ
เปนแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

 3.2 มีทักษะการจัดทํารายงานการเงินที่
เกี่ยวของเพื่อแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะห
ใหผูอื่นเขาใจได 

 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสู
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู และการ
ประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษา
และฝกปฏิบัติการ 

ทุกสัปดาห 
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 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะมา
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น รวมกันแก 
ปญหาที่เกิดขึ้นตามบทบาทผูนําหรือผูรวมงานที่
ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบ 
หมาย 

 4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และ
ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม   

 4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   

1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศในการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
เพื่อใชในการประมวลผลขอมูลการเงิน และ
วิเคราะหผล 

 5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการ
เงินและบัญชีมาประยุกตใชในองคกรได 

 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู และการ
ประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัติการ 

ทุกสัปดาห  

รวม   100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก1 
              เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีช้ันตน 1 (อ.นันทิยา  ลิมปวรรณ)    
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1 
              ตําราวิชาบัญชีช้ันตนที่มีหัวขอดังกําหนด  จากผูแตงอื่น ๆ 
              มาตรฐานการบัญชทีี่เกี่ยวของของสภาวิชาชีพบญัชี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา1 
              แบบฟอรมบัญชีประเภทตาง ๆ  
 การศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากอินเตอรเน็ท หอสมุดและ สถานประกอบการ 
              ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากสภาวิชาชพีบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              แบบประเมินผูสอน 
              นักศกึษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรยีน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรยีนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ 
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ใหนกัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาดานวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน   
1.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรียนรู 
1.4 ผลการเรียนรูที่ไดรับ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
           สังเกตจากการฝกปฏบิัติ 
           การมีสวนรวมจากกิจกรรมกลุม 
           ผลการสอบ     
3. การปรับปรงุการสอน 
           นําผลจากการประเมนิการสอนมาปรับปรุง  
           ผลการฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
          กรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมตัิผลการใหระดับคะแนน  
          ประธานหลักสูตรทวนการรวมคะแนนรายวิชา 
 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          นําผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรุนถัดไป  
  

       
 
 
 
               ลงชือ่                                                                  อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา/ผูสอน 
                                       (อาจารยฎายนิ พรยุทธพงศ) 
 
               ลงชือ่                             อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
                                  (อาจารยสุรศักดิ์  ชัยชิตาธร)  


