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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา  : /หลักสูตรบัญชี คณะวทิยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสและชื่อรายวิชา  : 3312101 การบญัชีชัน้กลาง1  
2.จํานวนหน่วยกิต  :  3(2-2- 5) 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นรายวิชาบังคับ 
4.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน : 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ ห้อง 326 
  โทร.  02-8901801 ต่อ 3021 , 3022  E-mail.natsupac@yahoo.com 
5. ภาคการศึกษา /ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 1/2559 ชัน้ปีที่ 2   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  3311101การบัญชีชั้นต้น 1  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ ห้อง 277  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
9.วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด  : 5 มีนาคม 2556 
(วันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับการให้ความเห็นชอบหลักสตูร) 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1 . จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทกัษะเกี่ยวกับเงนิสด เงินฝากธนาคาร 

หลักทรัพยใ์นความต้องการของตลาด ตั๋วเงินรบั สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว สินทรพัย์ถาวร สินทรพัย์
ไม่มีตัวตน การก่อสร้างระยะยาว และการด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /ปรบัปรงุรายวิชา  : 
    เป็นรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงวันใหม่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรการบัญชี
บัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.คําอธิบายรายวิชา  (โดยนําหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียน ) 
           หลักการ และวิธีการเกี่ยวกับรายการสินทรัพยว์่าด้วยการจําแนกประเภทสินทรัพยก์ารตรีาคา การ
หามูลค่า การจดัแบ่งสินทรพัย์เป็นต้น และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การดอ้ยค่าของสินทรพัย์ การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

 
2.จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  : 
   จํานวนชั่วโมงบรรยาย            30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ  30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 3 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็ 
 3.1  วันพุธ  เวลา 08.30-16.30 น. สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 3.2  พบได้ตลอดเวลา โดยโทรนัดหมายล่วงหน้า โทร. 081-9144909 
     3.3 e-mail : natsupac@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวัดและประเมินผล 

1 .ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่า
แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ 
และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ    ของสถาบันและ
สังคม เช ่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสม
ตามกาลเทศะ เป็นต้น 

1.3สามารถบริหารเวลา และปรับวิถี
ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 

1.4 มี จิ ต สํ า นึ ก  และพฤติ ก ร รมที่
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม 
 

1. สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในระหว่างเรียน 
2. ปลูกจิตสํานกึขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนในการรักษาระเบียบ
วินัย การแต่งกาย การมีส่วนร่วม กับมหาวิทยาลัย การตรง
ตอ่เวลา ความอยู่ร่วมกันในสงัคม การพูดจาให้ถูกกาละเทศะ
และหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมทั้งซือ่สตัย์สุจริต 

การส่งงานการบ้าน การนั่งเรียนในระหว่างที่มีการ
เรียนการสอน การสนใจ และเอาใจใส่  
หมายเหตุ : พฤติกรรมต่างๆ ถ้าผู้เรียนทําไมต่รงตาม
ข้อตกลงจะถูกบันทึกลงในสมดุปฏิบัติงานสอนของ
อาจารย์ผู้สอน 

2.ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1  สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ และวิธีการทางการบัญช ี

 2.2 สามารถบูรณการ และประยุกต์ใชอ้งค์
ความรู้ทางด้านอื่นทีส่ัมพันธ์กับองค์ความรูด้้านการ

บรรยาย  ฝึกทกัษะปฏิบัติการทางด้านบัญชจีริง  จดัทํา
การบ้าน  มีการเฉลยการบ้าน   

 

การฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะ 
เอกสารรายงานที่ได้รับหมอบหมายรายกลุ่ม 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
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บัญชีไดอ้ย่างเหมาะสม 
2.3  สามารถนําเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการ

บัญชแีละอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์

 2.4 สามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงทาง
วิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
ตอ่เนื่อง 

3.ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills) 
3.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมลู 

หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 

3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชี
และด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใชท้ักษะทางวิชาชีพและดุลย
พินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการ
ตัดสินใจ 

3.3 สามารถตดิตาม ประเมนิผล และรายงาน
ผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

1. บรรยาย  /ยกตัวอย่างประกอบ  
2. ฝึกปฏิบัติ  )เพิ่มทักษะ  (ในการบันทึกบัญชี ในสมดุ

ตามสถานะจริง 
3. ให้แบบฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน  และนํามาตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง หาสาเหตุ ซักถามปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
- ส่งงานแบบฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน  

พฤติกรรมการเรียนและความรับผิดชอบ
ของนักศึกษา 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

1. สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสทิธิภาพ 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กร
ได้เป็นอย่างด ี

3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความ
ช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้นํา หรอืในบทบาท
ของผู้ร่วมงาน 

4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอยา่งต่อเนือ่ง 
 
 

1. จัดกิจกรรมฝึกทักษะทางดา้นบัญชีเป็นรายบุคคล  โดย
ผู้สอนมอบหมายงานและฝึกสอนให้ ผู้เรียนปฏิบัติพร้อมๆ 
กัน 
2. ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม  ค้นคว้านอกชั้นเรียน 
3. จัดการบ้านและส่งตรวจตามเวลาที่กําหนด หลังจากนั้นมี
การเฉลยตอ่ไป 

1. ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอรม์ที่กําหนด 
2. สอบกลางภาค  สอบปลายภาค 
3.ประเมินจากการนําส่งการบ้านในแตล่ะครั้ง 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communicationand Information 
Technology Skills) 
 
 
 

1.ให้ค้นคว้าและอ่านเนื้อหาทีจ่ะเรียนมากอ่นล่วงหน้า และ
ขณะสอนยกตวัอย่าง  มีการซักถาม  
2. ระดมสมอง 
3. ก่อนเรียนมกีารฝึกสมาธิก่อนเรียนทุกครั้ง 
4. ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนและเพิ่มงานฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน 

1. ประเมินผลแบบฝึกปฏิบัตนิอกชั้นเรียนตลอดภาค
เรียนส่งเป็นรูปเล่มแต่ละบุคคล 
2. ประเมินจากการซักถาม – ความเข้าใจ  หลังจาก
บรรยาย 
3. ผลจากการสอบกลางภาคสอบปลายภาค 
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5.1  มีทักษะการใช้วธิวีิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ 
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค ์  ในการแปล

ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
5.2  สามารถสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน รู้จักเลือก  และใชรู้ปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
5.3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค
การสื่อสารที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมลู การ
แปลความหมาย และการสือ่สารสารสนเทศ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้)Curriculum Mapping) 
แสดงรายละเอยีดตามที่กําหนดในรายละเอยีดของหลักสตูร )มคอ.2(  

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึงไมก่ําหนดผลการเรียนร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี 
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หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

1 
 

การปฐมนิเทศศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียน
แม่บทการบัญช ี
- การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายการใน
งบการเงิน 

4 1. แนะนํา กําหนดกตกิา
ร่วมกันในการเรียนการ
สอน 
2นักศึกษากรอกประวัติ
ส่วนตัว 

3  .แบบฝึก ปฏิบัตินอก
ห้องเรียน 
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 
สําหรับฝกึทํางานร่วมกัน 

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 
4.1 4.3 4.4 

- Power point 
- ตํารา 
 

ผลจากการทาํแบบฝึกหัด
ราย 
 

2 เงินสดเงินฝากธนาคาร เงินสดย่อยและ
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
- การจัดทํางบพิสูจนย์อดเงินฝากธนาคาร 
- ระบบเงินสดย 
- หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
 

- ผลจากการแบบฝึกหัดจาก
การทําแบบฝึกหัดรายบุคคล 
-สังเกตพฤติกรรมเขา้เรียน
ระหวา่งเรียนการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน 
-งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 

3 ลูกหนี ้
 - การบันทึกบัญชีลูกหนี้  

 - การคํานวณหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหนี้สูญ

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
 

- ผลจากการแบบฝึกหัดจาก
การทําแบบฝึกหัดรายบุคคล 
-สังเกตพฤติกรรมเขา้เรียน
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

และหนี้สญูได้รับคืน 
 - การแสดงรายการในงบ แสดงฐานะการเงิน

ของลกูหนี ้

เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

ระหวา่งเรียนการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน 
-งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 

4 ตั๋วรับเงิน 
 - ตั๋วเงินรับ  

 - การบันทึกการบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตั๋ว
เงินรับ 

 - การแสดงรายการในงบดุลของตั๋วเงินรับ  
 

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
 

- ผลจากการแบบฝึกหัดจาก
การทําแบบฝึกหัดรายบุคคล 
-สังเกตพฤติกรรมเขา้เรียน
ระหวา่งเรียนการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน 
-งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 

5 สินค้าคงเหลือ )การตีรายการด้วยรายทุน(  
 - รายการทุนของสินค้าคงเหลือ  

 - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ  
การคํานวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือและ
ต้นทุนขาย วิธี เฉพาะเจาะจง, ถัวเฉลี่ย, 
FIFO 

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
 

- ผลจากการแบบฝึกหัดจาก
การทําแบบฝึกหัดรายบุคคล 
-สังเกตพฤติกรรมเขา้เรียน
ระหวา่งเรียนการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน 
-งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 

6 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 
การคํานวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือและ
ต้นทุนขายวีธีอื่น นอกเหนือวิธี
เฉพาะเจาะจง วิธีถัวเฉลี่ย และวิธี FIFO 

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
 

- ผลจากการแบบฝึกหัดจาก
การทําแบบฝึกหัดรายบุคคล 
-สังเกตพฤติกรรมเขา้เรียน
ระหวา่งเรียนการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน 
-งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

 

 สอบกลางภาค     ข้อสอบกลางภาค 

7 สินค้าคงเหลือ )การตีราคาพิเศษและการตี
ราคาโดยประมาณ(  

 - วีธีการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ํากว่า 
 

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
 

- ผลจากการแบบฝึกหัดจาก
การทําแบบฝึกหัดรายบุคคล 
-สังเกตพฤติกรรมเขา้เรียน
ระหวา่งเรียนการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน 
-งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 

8  - การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้อัตรากําไร
ขั้นต้น 
-การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาขาย
ปลีก 

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
 

- ผลจากการแบบฝึกหัดจาก
การทําแบบฝึกหัดรายบุคคล 
-สังเกตพฤติกรรมเขา้เรียน
ระหวา่งเรียนการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน 
-งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 

9 เงินทุนระยะยาว 
 - การซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น  
 - การแบ่งราคาเงินลงทุนในงบ แสดงฐานะ

การเงิน 
 - ซื้อหุ้นทุน หุ้นปันผล การแบ่งแยกหุ้น 

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
 

- ผลจากการแบบฝึกหัดจาก
การทําแบบฝึกหัดรายบุคคล 
-สังเกตพฤติกรรมเขา้เรียน
ระหวา่งเรียนการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน 
-งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

 4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

10  - การกําหนดมูลค่า เงินลงทุนและการบันทึก
บัญชีใบสําคัญแสดงสิทธิในการออกซื้อหุ้นที่
ออกใหม่ 

 - การไถ่ถอนหุน้ การแปลงสภาพหุ้นเงิน
ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท 
- การแปลงประเภทเงินลงทุน 

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
- มาตรฐานการบัญชี 

- กรณีศึกษา 

- ผลจากการทํางานเป็นกลุ่ม 
- ประเมินจากการทําแกรณี

ศึกษา 

- เวลาเขา้เรียน 
- ผลจากการทําแบบฝึกหัด 

11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
- มาตรฐานการบัญชี 

- กรณีศึกษา 

- ผลจากการทํางานเป็นกลุ่ม 
- ประเมินจากการทําแกรณี

ศึกษา 

- เวลาเขา้เรียน 
- ผลจากการทําแบบฝึกหัด 

12 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและค่าสูญสิ้น
ของสินทรัพย ์
 - การคิดค่าเสื่อมราคาในวิธีต่าง ๆ  

 - การบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา  
 - มูลค่าสูญสิ้นของสินทรัพย์สิ้นเปลือง  

 - ข้อแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาและค่า
สูญสิ้น 

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
- มาตรฐานการบัญชี 

- กรณีศึกษา 

- ผลจากการทํางานเป็นกลุ่ม 
- ประเมินจากการทําแกรณี

ศึกษา 

- เวลาเขา้เรียน 
- ผลจากการทําแบบฝึกหัด 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

 - การตีราคาสินทรัพย์สิ้นเปลือง  

13 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของที่ดินอาคาร และ
อุปกรณ ์

 - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ได้สินทรัพย ์

 - ผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีของ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้
สินทรัพย์นั้นมา 

 - การตีราคาสินทรัพย์ใหม่  
 - รายการบัญชีสําหรับการตีราคาสินทรัพย์

เพิ่ม 
 - การบัญชีราคาสินทรัพย์ที่ลดลงในบัญชี  

 - การแสดงรายการในงบดุล  

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
- มาตรฐานการบัญชี 

- กรณีศึกษา 

- ผลจากการทํางานเป็นกลุ่ม 
- ประเมินจากการทํา

กรณีศึกษา 

- เวลาเขา้เรียน 
- ผลจากการทําแบบฝึกหัด 

14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 - ความหมายของการด้อยค่าของสินทรัพย์  

 - การคํานวณเกี่ยวกับการด้อยคา่ของ
สินทรัพย ์

 - การแสดงรายการในงบดุล  

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ
เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
- มาตรฐานการบัญชี 

- กรณีศึกษา 

- ผลจากการทํางานเป็นกลุ่ม 
- ประเมินจากการทําแกรณี

ศึกษา 

- เวลาเขา้เรียน 
- ผลจากการทําแบบฝึกหัด 

15 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนและการตัด จําหน่าย 
 - การรับรู้สินทรัพย์ถาวรไม่มีตัวตน  

 - การวัดมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรไม่มีตัวตน  

4 1.บรรยายยกตวัอย่าง 
2. ฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในสมุดที่ประกอบการ

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,4.4 

- Power point 
- ตํารา 
- มาตรฐานการบัญชี 

- ผลจากการทํางานเป็นกลุ่ม 
- ประเมินจากการทําแกรณี

ศึกษา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

 - การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรไม่มีตัวตน  เรียนการสอน 
3.ทําการบ้านนอกขั้นเรียน 
4. แต่ละกลุ่มไปค้นคว้า
นอกชั้นเรียน 

- กรณีศึกษา - เวลาเขา้เรียน 
- ผลจากการทําแบบฝึกหัด 

 สอบปลายภาค     ข้อสอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
11 

1 

1.2 2.1 2.2 2.4 
3.1 3.2 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

40% 
30% 

2 
 
2 

1.4,4.1,4.3,4.4  -การจัดทําการบ้านบัญชี  
 
 

ตลอดภาคเรียน 10% 
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1.1,1.2,1.4, 4.1, 
4.3 

ประเมินจากรายงานและการนําเสนอเป็น
รายกลุ่มหน้าช้ันเรียน 

ตลอดภาคเรียน 20% 
 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารหลักและตําราหลัก : 
ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์. (2555). การบัญชีขั้นกลาง 1. กรุงเทพมหานคร. จามจุรีโปรดักส์. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ: 
1.Power Point Slide ประจําบทเรียน 

2.รายงานประจําปี ห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน 
3.http://www.nukbunchee.comเว็บไซด์นักบัญชดีอทคอม 
4.http://www.fap.or.thเว็บไซดส์ภาวิชาชีพบัญช ี
5.http://www.set.or.thเว็บไซดต์ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6. http://www.dbd.go.thเว็บไซด์กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

 
3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา : 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  
2554.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่โรงพิมพ์กระทรวงพาณิชย์  ,2554.  

 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ .แม่บทการบัญชี )ปรับปรุง 2552(กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่บริษัท  
  พี .เอ.ลีฟว่ิง จํากัด,2552. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสทิธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคดิเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่การเรียนการ

สอน โดย 
 - การสือ่สารระหว่างนักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอน   
 - แบบประเมินผู้สอน 
           - ใบจดบันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียน 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค  
- งานการบ้านนอกหอ้งเรียน , การนําเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน , รายงานกลุ่ม 

3.การปรบัปรงุการสอน 
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน 
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลกัสูตร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในรายหัวข้อตามทีค่าดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน การ

อภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวชิา 
 -   ตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่กําหนดในรายวิชา คะแนนและ
เกณฑ์การตดัสนิผลการเรียน 
 

5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
นําข้อมูลที่ได้จากการประเมนิจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดงันี้  

- ปรับปรุงแผนการสอนทกุปีการศึกษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี  
- ปรับปรุงแนวการสอนทกุปี 
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