
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  1/2560 

 
 
 

รหัสวิชา 1552623 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญช ี 

English for Accountants 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
(1)  ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล 

 

 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

 2 

ค าน า 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี ซึ่งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่
วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 
ด้าน แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มีการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือและ
เอกสารอ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
รายวิชาอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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สารบัญ 
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หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์        4 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ        5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา       5 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล        8 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      20  
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    21 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 1552623 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 
                                          English for Accountants 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล ตอนเรียน A1 และ B1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 /2560 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    13 กรกฎาคม 2560  
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ค าศัพท์เฉพาะที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพบัญชี โดย
มุ่งเน้นใหผู้้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางการบัญชีในสาขาวิชาบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน การสอบ
บัญชีและการให้ความเชื่อมั่น การควบคุมและตรวจสอบภายใน และภาษีอากร 

1.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาชั้นสูง และเตรียมความ
พร้อมในการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
เพ่ือใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on 
Accountancy Services) รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐาน 
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ค าศัพท์และส านวนที่จ าเป็นส าหรับงานบัญชีและการเงิน เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาชั้นสูง ค าศัพท์เฉพาะ แนวคิดและเอกสารทางธุรกิจและการเงิน มุ่งเน้นทางด้าน 
การบัญชีการเงินและการจัดการได้แก่ องค์กรธุรกิจ ตันทุน และการเงิน 
 Practice skills in vocabulary and idioms, for communication in accounting and 
finance at work place and for advanced study; terminology, concept and typical business 
document; focus on financial accounting and managerial accounting i.e. business 
organization, cost and finance. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง ไมมี ไม่มี 6 ชั่วโมง / สัปดาห ์
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล วันอังคาร เวลา 8.00-15.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน 

และสังคม 
1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อย่างมีคุณธรรม 
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   1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 สร้างจิตส านึกให้นักศึกษา ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และสอนให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
1.2.2 ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายให้ 

ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา และยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น  
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การสอบกลางภาค 
2.3.2 การสอบปลายภาค  
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซบัซ้อนได้ด้วยตนเอง 

3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกปฏิบัติ (Practice set) 
3.2.2 การสอนโดยใช้ข่าวสาร กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีที่มีการ

สืบค้นจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
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   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การสอบกลางภาค  
3.3.2 การสอบปลายภาค 
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 ก าหนดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาได้ท างานเป็นกลุ่ม 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 รายงานกลุ่มและการรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1-2 - หัวข้อการสอน 
Orientation 
1. Pretest 
2. Introduction to English for 
Accountants and course 
Syllabus 
3. Recommendation for books 
and website 
Chapter 1 Introduction to the 
Accounting Professions 
1. Branches of Accounting 
2. Careers in Accounting 
Professions 
3. Organizations relating to 
Accounting Professions 
4. Big 4 
5. Vocabularies 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลัก 
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์

6 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัว และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต 
การมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแนะน า
หนังสือ และ website เพิ่มเติม 
2. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะแนะน า
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน 
เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อการ
สอน เรื่อง Introduction to the Accounting 
Professions  
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น  
4. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ
แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักบญัช ี
2. Power point เรื่อง 
Introduction to the 
Accounting Professions 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
Introduction to the 
Accounting Professions 
4. Practice set เรื่อง 
Barry’s Nursery 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ผู้ เรียนสามารถระบุประเด็นทาง
จริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 

บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
5. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 1 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจ า
ค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป 

3 - หัวข้อการสอน 
Chapter 2 Accounting Cycle 
1. Accounting cycle 
2. Accounting journals (Special 
Journals and General Journal) 
3. General Ledger, Trial Balance 
and financial statements 
4. Elements of Financial 
Statements 
5. Chart of Accounts 
6. Vocabularies 
    

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 2 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอน เรื่อง Accounting Cycle 
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น  
3. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักบญัช ี
2. Power point เรื่อง 
Accounting Cycle 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
Accounting Cycle 
4. Practice set เรื่อง 
Barry’s Nursery 

1.1 และ 1.2 (1) 
 



มคอ. 3 

 10 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลัก 
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
4. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 2 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจ า
ค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป 

4 - หัวข้อการสอน 
Chapter 3 Complete Set of 
Financial Statements 
1. Statement of Financial 
Position 
2. Statement of Comprehensive 
Income 
3. Statement of Cash Flows 
4. Statement of Changes in 
Owner’s Equity 
5. Notes to the Financial 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 
3 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป 
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง Complete Set of 
Financial Statement 
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษาอั งกฤษ
ส าหรับนักบัญช ี
2. Power point เรื่อง 
Complete Set of 
Financial Statement 
 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
Complete Set of 
Financial Statement 
4. Practice set เรื่อง 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

Statements 
6. Vocabularies 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลัก 
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

คิดเห็น  
3. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ
แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
4. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 3 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจ า
ค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป 

Barry’s Nursery 

5 - หัวข้อการสอน 
Chapter 4 International 
Financial Reporting Standards 
1. International Financial 
Reporting Standards 
2. Thai Financial Reporting 
Standards 
3. Thai Financial Reporting 
Standards for Non-Publicly 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 
4 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป 
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง International 
Financial Reporting Standards 
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษาอั งกฤษ
ส าหรับนักบัญช ี
2. Power point เรื่อง 
International Financial 
Reporting Standards 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
International Financial 
Reporting Standards 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

Accountable Entities 
4. Thai Financial Reporting 
Standards for Small-and-
Medium-sized Entities 
6. Vocabularies 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลัก 
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น  
3. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ
แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
4. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 4 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจ า
ค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป 

4. Practice set เรื่อง 
Barry’s Nursery 

6-7 - หัวข้อการสอน 
Group Presentation and 
Discussion #1 (News relating 
to Accounting Professions) 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน

6 1. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้ เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย คือ ให้
นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อสืบค้นข่าวสารภาษาอังกฤษ
ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี  โดยให้ ใช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างาน

1. Power point 
Accounting News 
(Presented by each 
group) 
2. Practice set เรื่อง 
Barry’s Nursery 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

กลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และ
การแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่
ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้าน   การคิด การพูด การรับฟัง การ
แสดงความคิดเห็น และการท างานร่วมกับกลุ่ม 
3. ใ ช้วิ ธีสอนแบบกลุ่ มร่ วมมือ  โดยผู้ สอน
แบ่งกลุ่มท างาน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม 
โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนการท ารายงาน
และการน าเสนอร่วมกัน 
4. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ
แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

8 - หัวข้อการสอน 
Chapter 5 International 
Standards on Auditing 
1. International Standards on 
Auditing 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 
5 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป 
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง International 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษาอั งกฤษ
ส าหรับนักบัญช ี
2. Power point เรื่อง 
International 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

2. Independent Auditor’s Report 
3. Auditor’s opinion  
4. Vocabularies 
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลัก 
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

Standards on Auditing 
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น  
3. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ
แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
4. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 5 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจ า
ค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป 

Standards on Auditing 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
International 
Standards on Auditing 
4. Practice set เรื่อง 
Barry’s Nursery 

9 - หัวข้อการสอน 
Reading Comprehension 
and Group Summarization: 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันท างานเพื่อให้เกิดความรู้ความ

1. Case study: 
Independent Auditor’s 
report 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

Independent Auditor’s 
Report 
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่ออ่านรายงานผู้สอบ
บัญชี วิเคราะห์เนื้อหา และสรุปสาระส าคัญ โดย
ให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดม
พลั งสมอง และการแสดงความคิด เห็นที่
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท าสรุปเป็นผลงานส่ง
ผู้สอน  
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา
รายงานผู้สอบบัญช ีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้าน   การคิด การพูด การรับฟัง การ
แสดงความคิดเห็น และการท างานร่วมกับกลุ่ม 
3. ใ ช้วิ ธีสอนแบบกลุ่ มร่ วมมือ  โดยผู้ สอน
แบ่งกลุ่มท างาน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม 
โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนการท ารายงาน
และการน าเสนอร่วมกัน 
4. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ
แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

2. Practice set เรื่อง 
Barry’s Nursery 



มคอ. 3 

 16 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

10 - หัวข้อการสอน 
Chapter 6 Internal Control 
and Internal Auditing 
1. Internal Control: COSO 
2. Internal Audit: IPPF 
3. Internal Audit: Standards 
4. Differences between CPA and 
CIA  
5. Vocabularies 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ผู้ เรียนสามารถระบุประเด็นทาง
จริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 
8 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป 
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง Internal Control 
and Internal Auditing 
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น  
3. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ
แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รี ยนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
4. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 6 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจ า
ค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าของผู้สอน ผู้เรียนได้มี

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษาอั งกฤษ
ส าหรับนักบัญช ี
2. Power point เรื่อง 
Internal Control and 
Internal Auditing 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
Internal Control and 
Internal Auditing 
4. Practice set เรื่อง 
Barry’s Nursery 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป 

11-12 - หัวข้อการสอน 
Group Presentation and 
Discussion #2 (News relating 
to Accounting Professions) 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

6 1. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม เพื่อสืบค้นข่าวสาร
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี โดยให้
ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดม
พลั งสมอง และการแสดงความคิด เห็นที่
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท าสรุปเป็นผลงานส่ง
ผู้สอน  
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่
ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้าน   การคิด การพูด การรับฟัง การ
แสดงความคิดเห็น และการท างานร่วมกับกลุ่ม 
3. ใ ช้วิ ธีสอนแบบกลุ่ มร่ วมมือ  โดยผู้ สอน
แบ่งกลุ่มท างาน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม 
โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนการท ารายงาน
และการน าเสนอร่วมกัน 
4. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ

1. Power point 
Accounting News 
(Presented by each 
group) 
2. Practice set เรื่อง 
Barry’s Nursery 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

13 - หัวข้อการสอน 
Chapter 7 Cost Accounting 
1. Differences between 
Managerial accounting and 
Financial accounting 
2. Components of Cost 
3. Statement of Cost of Goods 
Manufactured 
4. Vocabularies 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลัก 
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 
10 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรี ยน เนื้ อหาในบทเรียน และสรุป 
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง Costing Accounting 
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น  
3. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการ
แสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึกปฏิบัติ  Barry’s 
Nursery ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
4. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 7 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจ า

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษาอั งกฤษ
ส าหรับนักบัญช ี
2. Power point เรื่อง 
Costing Accounting 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
Costing Accounting 
4. Practice set เรื่อง 
Barry’s Nursery 

1.1 และ 1.2 (1) 
 



มคอ. 3 

 19 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป 

14-15 - หัวข้อการสอน 
Chapter 8 Taxation 
1. Personal Income Tax 
2. Corporate Income Tax 
3. Value-Added Tax 
4. Vocabularies 
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ผู้ เรียนสามารถระบุประเด็นทาง
จริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 

6 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการท าแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 
13 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุ ป 
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง Taxation 
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   การ
คิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความคิดเห็น  
3. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดบทที่ 8 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจ า
ค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษาอั งกฤษ
ส าหรับนักบัญช ี
2. Power point เรื่อง 
Taxation 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
Taxation 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. จิตพิสัย 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3 

การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 

ทุกสัปดาห์ 5% 
 

2. กิจกรรมแบบฝีก
ปฏิบัติ (Practice Set) 

2.1.1, 2.1.2, 
3.1.1, 3.1.3 

1. การท าแบบฝึก
ปฏิบัติระหว่างเรียน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ
ฉบับสมบูรณ์ 

1-14 
 

15 

20% 
 
 

 
3 การสรุปและน าเสนอ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี 

2.1.2, 3.1.1, 
3.1.3, 4.1.1, 
4.1.2 , 4.1.4, 
5.1.2, 5.1.3 

รายงานและน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 

6-7, 11-12 10% 
 

4.การอ่านท าความเข้าใจ
และน าเสนอบทสรุปจาก
รายงานผู้สอบบัญชี 
 

2.1.2, 3.1.1, 
3.1.3, 4.1.1, 
4.1.2 , 4.1.4, 
5.1.2, 5.1.3 

การทดสอบการอ่าน
สรุปความ 
 

9 
 

5% 
 
 

5.การทดสอบวัดผล
ความรู้ 

2.1.1, 2.1.2, 
3.1.1 

การทดสอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
8 
16 

 
30%  
30% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  
ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี . กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
Wijewardena, H. (2005). Barry’s Nursery: An Accounting Practice Set. Wollongong: Thomson 

Learning. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2547). นิยามค าศัพท์ตามมาตรฐานการบัญชี . กรุงเทพฯ: 
บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง จ ากัด. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2538). ศัพท์บัญชี. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง จ ากัด. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2558). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน. สืบค้นเมื่อ 20 
กุมภาพันธ์, 2558, จาก http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id= 

        539873829 
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________. (2558). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs). สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์, 2558, จาก 
http://www.fap.or.th/NPAEs.html 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited. (2014). IFRSs in your Pocket Guides. Retrieved 
February 17, 2015, from http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm 

________. (2014). IFRSs for SMEs in your Pocket Guides. Retrieved February 17, 2015, from 
http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm 

IFRS Foundation and IASB. (2015). International Financial Reporting Standards. Retrieved 
February 17, 2015, from http://www.ifrs.org  

_________. (2015). International Financial Reporting Standards for SMEs. Retrieved 
February 17, 2015, from http://www.ifrs.org  

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลทีไ่ดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 
 
 


