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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

คณะวทิยาการจดัการ   
 
 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

1. รหัสและชือรายวชิา1 
                3311102  การบญัชีชนัต้น 2 (Accounting Principles 2 ) 

2. จํานวนหน่วยกติ1 
                3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา1 
                หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน1 
                อาจารยน์นัทิยา    ลิมปิวรรณ 
5. ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน1 
                ภาคการศึกษาที 2  ปีการศึกษา 2558  ชนัปีที 1 
6. รายวชิาทต้ีองเรียนมาก่อน(Pre- requisites)  
                3311101   การบญัชีชนัตน้ 1 
7. รายวชิาทต้ีองเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
                ไม่มี 
8. สถานทเีรียน1 
                 มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี – กรุงเทพ 
9. วนัทจัีดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด1 
                 1 มิถุนายน 2556 
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 

เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะดา้นการบญัชีทีเกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน ส่วนเจา้ของ  
เงินเดือน ค่าจา้ง เงินลงทุน ระบบใบสาํคญั และบญัชีอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  และสามารถคิด
วิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินเพือประยกุตใ์ชใ้นการสือสารดว้ยเทคโนโลย ี
 
 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
      
            2.1พฒันาความรู้ ทกัษะ และการประยกุตใ์ชด้า้นการบญัชีทีเกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน ส่วน
เจา้ของ เงินเดือน ค่าจา้ง เงินลงทุน ระบบใบสาํคญั และบญัชีอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม   
           2.2พฒันาความรับผิดชอบ และบทบาทหนา้ทีของนกับญัชีต่อตนเอง หน่วยงาน สังคมและ
ประเทศ 
           2.3พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลและใชต้วัเลขทางการเงินเพือการสือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดท ี3 ลักษณะและการดาํเนินการ 
 
1. คาํอธิบายรายวชิา 

                การบญัชีทีเกียวกบัสินทรัพยห์มุนเวยีน  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   การบญัชีเกียวกบัหนีสิน
หมุนเวียน เงินเดือน ค่าจา้ง เงินลงทุน ระบบใบสาํคญั หนีสินระยะยาว ส่วนของเจา้ของ และบญัชี
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
     

2. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30 ชวัโมง

ตอ่ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตาม 

ความต้องการของ

นกัศกึษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบตั ิ30 ชวัโมง

ตอ่ภาคการศกึษา 

การศกึษาด้วยตนเอง  

75 ชวัโมงตอ่ภาค

การศกึษา 

 
3. ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศกึษาโดย 

          3.1 ผูส้อนแจง้เบอร์โทรศพัทแ์ก่นกัศึกษาทีสามารถติดต่อปรึกษาได ้
                     089-9812249 
          3.2 ผูส้อนให ้Email Adress แก่นกัศึกษาทีสามารถติดต่อปรึกษาได ้
                    nantiya_172@hotmail.com 
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หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 
 1.2 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซือสตัยส์ุจริต   
 1.3 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสงัคม 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและ

สงัคม 

 
1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  
2. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบตัิ  
3. การเรียนรู้โดยการใชส้ือต่างๆ  
 

 
1. พฤติกรรมการเขา้เรียน 
2. ส่งงานทีมอบหมายใหท้นักาํหนด 
3. การอภิปราย/การนาํเสนอ/ การตอบคาํถาม 
4. พิจารณาจากผลงานทีใหฝ้ึกปฏิบตัิ  

2. ด้านความรู้  
 2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้กียวกบัสินทรัพย ์

หนีสิน ส่วนเจา้ของ เงินเดือน ค่าจา้ง เงินลงทุน ระบบ
ใบสาํคญั และบญัชีอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม   

 2.2  สามารถคิด วิเคราะห์ขอ้มูล และประยกุตใ์ชใ้นการ
คาํนวณและบนัทึกรายการบญัชีทีเกียวขอ้งได ้

 2.3 มีทกัษะมากเพยีงพอในการปรับใชว้ิธีการคาํนวณและ
การบญัชีทีเหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ  

2.4  ติดตามการเปลียนแปลงเกียวกบัมาตรฐานการบญัชี

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบตัิ 

 
1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช ้
2. การนาํเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบตัิการ 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 
และความกา้วหนา้ทางวิชาการและองคค์วามรู้ใหม่ 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา  

 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้มูลการเงินและการบญัชีเพือ
ประมวลผลและเป็นแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 3.2 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะมาพฒันา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 3.3 มีทกัษะการจดัทาํรายงานการเงินทีเกียวขอ้งเพือ 
แกป้ัญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวเิคราะห์ใหผู้อ้ืนเขา้ใจได ้

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบตัิ 

 
1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช ้
2. การนาํเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบตัิการ 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ  

  4.1 มีความรับผดิชอบต่องานทีไดร้ับมอบหมาย 
  4.2 พฒันาทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ทีดี และปรับตวัเขา้กบั

สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 4.3 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และวิชาชีพ   
4.4  พฒันาทกัษะใหท้นัต่อการเปลียนแปลงทางวิชาการ

และองคค์วามรู้ใหม่ 
 

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบตัิ 
 

 
 
1. การสงัเกต/การนาํเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบตัิ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 



6                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถใชท้กัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพือใชใ้นการ
ประมวลผลขอ้มูลการเงิน และวิเคราะห์ผล 

5.2 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สือสาร อยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.3 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือสาร
และนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและฝึกปฏิบตัิ 
  

 
 
1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช ้
2. การนาํเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบตัิการ 
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แผนทแีสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั      หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กาํหนดผลการเรียนรู้ 

 
 

 
หมวดวชิา รหัสและชือรายวชิา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

 
2. ความรู้ 
 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือสาร และการ
ใช้เทคโนโลย ี

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

3311102  การบญัชีชนัตน้ 2                       
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ที/ 
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สือการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
 (6) 

ชือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนาํ 
1. รายงานทางการเงิน 
1.1 ความสาํคญัของรายงานทางการเงิน 
1.2 งบกาํไรขาดทุน 
1.3 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
      สินทรัพยห์มุนเวียน  
      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
      หนีสินหมุนเวยีน 
      หนีสินไม่หมุนเวียน 
      ส่วนของเจา้ของ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด  

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
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สัปดาห์ที/ 
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สือการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
 (6) 

ชือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

2 2. เงินสด 
2.1 ความหมายของเงินสด 
2.2 รายการรับและรายการจ่ายเงินสด 
2.3 การควบคุมภายในเกียวกบัเงินสด 
2.4 วิธีการบญัชีเงินสด 
2.5 การปรับปรุงรายการเงินขาดและเงิน
เกินบญัชี 
2.6 ความหมายของเงินสดยอ่ย 
2.7 วิธีการบญัชีระบบเงินสดยอ่ย 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด การส่งงานที
รับมอบหมาย 

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 

3 2.เงินสด (ต่อ) 
2.8 ความหมายของระบบใบสาํคญั 
2.9 วิธีการบญัชีระบบใบสาํคญั 
2.10 ประโยชน์ของระบบใบสาํคญั 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด การส่งงานที
รับมอบหมาย 

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 

4 3. เงินฝากธนาคาร 
3.1 ความหมายของเงินฝากธนาคาร 
3.2 วิธีการบญัชีเงินฝากธนาคาร 
3.3 ความหมายของงบกระทบยอด 
เงินฝากธนาคาร 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด การส่งงานที
รับมอบหมาย 

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที/ 
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สือการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
 (6) 

ชือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

3.4 สาเหตุทีทาํใหเ้งินฝากธนาคารและ
กิจการไม่ตรงกนั 
3.5 วิธีการจดัทาํงบกระทบยอด 
เงินฝากธนาคาร 
3.6 การปรับปรุงรายการบญัชี 

5 4. ลูกหนีการค้า    
4.1 ความหมายของลูกหนีการคา้ 
4.2 ประเภทของลูกหนี 
4.3 วิธีการบญัชีลูกหนีการคา้ 
4.4 ความหมายของหนีสูญ 
4.5 ความหมายของหนีสงสยัจะสูญ 
4.6 ความหมายของค่าเผอื 
หนีสงสยัจะสูญ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด การส่งงานที
รับมอบหมาย 

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 

6 4. ลูกหนีการค้า    
4.7 วิธีการบญัชีตดัจาํหน่ายหนีสูญ 
4.8 วิธีการประมาณการค่าเผอื 
หนีสงสยัจะสูญ 
4.9 ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญเกินความ

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด การส่งงานที
รับมอบหมาย 

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที/ 
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สือการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
 (6) 

ชือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

ตอ้งการ 
4.10 หนีสูญไดร้ับคืน 

7 5. ตัวเงินรับ 
5.1 ความหมายของตวัเงินรับ 
5.2 ประเภทของตวัเงินรับ 
5.3 ลกัษณะสาํคญัของตวัเงินรับ 
5.4 การคาํนวณวนัครบกาํหนด 
5.5 การรับชาํระเงินของตวัเงินรับ 
5.6 การคาํนวณดอกเบียตวัเงินรับ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด การส่งงานที
รับมอบหมาย 

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 

8 5. ตัวเงินรับ (ต่อ) 
5.7 การนาํตวัเงินรับไปขายลด 
5.8 การคาํนวณส่วนลดจ่ายของ 
ตวัเงินรับ 
5.9 ตวัเงินรับขาดความเชือถือ 
5.10 วิธีการบญัชีของตวัเงินรับ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด การส่งงานที
รับมอบหมาย 

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 

9 การทดสอบกลางภาค บรรยายสรุปสาระสาํคญั เพาเวอร์พอยด ์ 2 2 5 แบบทดสอบ อาจารยน์นัทิยา    



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที/ 
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สือการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
 (6) 

ชือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

ของเนือหา 
ทดสอบครึงเนือหา 

ลิมปิวรรณ           
 

10 6. สินค้าคงเหลอื 
6.1 ความหมายของสินคา้คงเหลือ 
6.2 รายการทีมีผลต่อราคาของสินคา้ 
6.3 วิธีการบญัชีการซือขายสินคา้ 
    6.3.1 Periodic  
    6.3.2 Perpetual 
6.4 วิธีการคาํนวณราคาสินคา้คงเหลือ
ราคาทุนวิธีต่างๆ  

บรรยายสรุปสาระสาํคญั
ของเนือหา 
ทดสอบครึงเนือหา 

เพาเวอร์พอยด ์ 2 2 5 แบบทดสอบ อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 

11 6. สินค้าคงเหลอื (ต่อ) 
6.4 วิธีการคาํนวณราคาสินคา้คงเหลือ
ราคาทุนวิธีต่างๆ  

บรรยายสรุปสาระสาํคญั
ของเนือหา 
ทดสอบครึงเนือหา 

เพาเวอร์พอยด ์ 2 2 5 แบบทดสอบ อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 

12 7. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
7.1 ความหมายของสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียน 
7.2 การคาํนวณค่าเสือมราคาของ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนวิธีต่างๆ 

บรรยายสรุปสาระสาํคญั
ของเนือหา 
ทดสอบครึงเนือหา 

เพาเวอร์พอยด ์ 2 2 5 แบบทดสอบ อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที/ 
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สือการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
 (6) 

ชือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

13 7. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ต่อ) 
7.3 วิธีการบนัทึกบญัชีค่าเสือมราคาในแต่
ละปี 
7.4 การบนัทึกบญัชีเมือเลิกใชง้าน 

บรรยายสรุปสาระสาํคญั
ของเนือหา 
ทดสอบครึงเนือหา 

เพาเวอร์พอยด ์ 2 2 5 แบบทดสอบ อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 

14 8. หนีสินและส่วนของเจ้าของ 
8.1 ความหมายของหนีสินหมุนเวยีนและ
หนีสินระยะยาว 
8.2 วิธีการบญัชีของหนีสินหมุนเวยีน
และหนีสินระยะยาว 
8.3 ความหมายของส่วนของเจา้ของ 
8.4 วิธีการบญัชีของส่วนของเจา้ของ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด การส่งงานที
รับมอบหมาย 

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ 

15 9. การบัญชีอุตสาหกรรม 
9.1 ความหมายของกิจการอุตสาหกรรม 
9.2 ส่วนประกอบของตน้ทุนผลิตภณัฑ ์
9.3 วิธีการบญัชีอุตสาหกรรม 
9.4 งบตน้ทุนการผลิต 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง/ฝึกปฏิบตัิ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์

2 2 5 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม การนาํเสนอ
แนวคิด การส่งงานที
รับมอบหมาย 

อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           
 

16 การทดสอบปลายภาค ทดสอบเนือหาทีเหลือ     แบบทดสอบ อาจารยน์นัทิยา    
ลิมปิวรรณ           



14                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที/ 
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สือการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
 (6) 

ชือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

รวมจํานวนชัวโมง 30 30 75   

 



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ใหร้ะบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้
ตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามทีกาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) สปัดาห์ทีประเมินและสดัส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วธีิการประเมนิผล สัปดาห์ 
ทปีระเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

 1.1 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 1.2 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซือสัตยสุ์จริต   
 1.3 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบ

ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 

ขององคก์รและสังคม 

1. พฤติกรรมการเขา้เรียน 
2. ส่งงานทีมอบหมายให้
ทนักาํหนด 
3. มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย/การนาํเสนอ/ 
การตอบคาํถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที
ใหฝึ้กปฏิบติั  

ทุกสัปดาห์ เขา้ชนัเรียนและ
ตรงต่อเวลา 10% 
ทกัษะและความ
รับผดิชอบ 10% 
คน้ควา้อิสระ 
10% 
ทดสอบกลาง
ภาค 40%
ทดสอบปลาย
ภาค 30% 

 2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้กียวกบั
สินทรัพย ์หนีสิน ส่วนเจา้ของ เงินเดือน ค่าจา้ง 
เงินลงทุน ระบบใบสาํคญั และบญัชีอุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม   

 2.2  สามารถคิด วเิคราะห์ขอ้มูล และ
ประยกุตใ์ชใ้นการคาํนวณและบนัทึกรายการ
บญัชีทีเกียวขอ้งได ้

 2.3 มีทกัษะมากเพียงพอในการปรับใชว้ธีิการ
คาํนวณและการบญัชีทีเหมาะสมกบัประเภทของ
ธุรกิจ  

2.4  ติดตามการเปลียนแปลงเกียวกบั
มาตรฐานการบญัชีและความกา้วหนา้ทาง
วชิาการและองคค์วามรู้ใหม่ 

1. การทดสอบวดัระดบั
ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ช ้
2. การนาํเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบติัการ 

ทดสอบกลาง
ภาคและปลาย
ภาคสัปดาห์ที 9

และ16 
 

 3.1 สามารถคิดวเิคราะห์ขอ้มูลการเงินและ
การบญัชีเพือประมวลผลและเป็นแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.2 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะมา
พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทาํงาน 

 3.3 มีทกัษะการจดัทาํรายงานการเงินที
เกียวขอ้งเพือ 

1. การทดสอบวดัระดบั
ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ช ้
2. การนาํเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบติัการ 

ทุกสัปดาห์ 



16                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวเิคราะห์ใหผู้อื้นเขา้ใจ
ได ้

  4.1 มีความรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บ
มอบหมาย 

  4.2 พฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ทีดี และ
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม   

 4.3 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และ
วชิาชีพ   

4.4  พฒันาทกัษะใหท้นัต่อการเปลียนแปลง
ทางวชิาการและองคค์วามรู้ใหม่ 

1. การสังเกต/การนาํเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบติั 
(พฤติกรรม ทศันคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห์ 

5.1 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข
เพือใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลการเงิน และ
วเิคราะห์ผล 

5.2 สามารถใชภ้าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสือสาร อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

5.3 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสือสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. การทดสอบวดัระดบั
ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ช ้
2. การนาํเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบติัการ 

ทุกสัปดาห์  

รวม   100% 

 
หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลกั1 
              เอกสารประกอบการสอนวิชาบญัชีชนัตน้ 2 (อ.นนัทิยา  ลิมปิวรรณ)       
2. เอกสารและข้อมูลสําคญั1 
              ตาํราวิชาบญัชีชนัตน้ 2 ทีมีหวัขอ้ดงักาํหนด  จากผูแ้ต่งอืน ๆ 
              มาตรฐานการบญัชีทีเกียวขอ้งของสภาวิชาชีพบญัชี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา1 
              แบบฟอร์มบญัชีประเภทต่าง ๆ  
 การศึกษาคน้ควา้เพิมเติมจากอินเตอร์เน็ท หอสมุดและ สถานประกอบการ 
              ศึกษาขอ้มูลเพิมเติมจากสภาวิชาชีพบญัชีและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
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หมวดท ี7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
              แบบประเมินผูส้อน 
              นกัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทงัดา้นวิธีการสอน การจดักิจกรรมในและ
นอกหอ้งเรียน สิงสนบัสนุนการเรียนการสอนทีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ทีไดรั้บ 
ขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงรายวิชา ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั ฯลฯ 

1.1  ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาดา้นวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจดักิจกรรมในและหอ้งนอกเรียน   
1.3 สิงสนบัสนุนการเรียนการสอนทีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ทีไดรั้บ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
           สงัเกตจากการฝึกปฏิบติั 
           การมีส่วนร่วมจากกิจกรรมกลุ่ม 
           ผลการสอบ     
3. การปรับปรุงการสอน 
           นาํผลจากการประเมินการสอนมาปรับปรุง  
           ผลการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 
          กรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมติัผลการใหร้ะดบัคะแนน  
          ประธานหลกัสูตรทวนการรวมคะแนนรายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
          นาํผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรุ่นถดัไป   

       
 
   ลงชือ                                                                               อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา/ผู้สอน 
                           (อาจารย์นันทยิา  ลมิปิวรรณ) 
 
   ลงชือ                อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร 
                        (อาจารย์สุรศักดิ  ชัยชิตาธร) 


