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ค าน า 

 
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของรายวิชา 3823103  วิชาการบัญชีขั้นสูง 1  Advanced 
Accounting 1 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 ให้มีมาตรฐาน
ครบถ้วน  ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการรับรู้รายได้ และสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย ขายผ่อนช าระ  สัญญาเช่า การบัญชี
ส านักงานใหญ่และสาขา  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านการลงทุน  การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
บัญชีกองทุน กิจการไม่แสวงหาก าไร และการจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกไม่สมบูรณ์  การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด  ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการท างานต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3823103 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การบัญชีขั้นสูง 1    

(ภาษาอังกฤษ) Advanced Accounting 1 

2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
    เป็นรายวิชาบังคับ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ภัทราพร  ปุณะตุง 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.ภัทราพร  ปุณะตุง   ตอนเรียน A1 , C1 

(2) อ.สุพัตรา  สถาพรประดิษฐ  ตอนเรียน B1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 3 (นักศึกษารหัส 57) 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    รหัสรายวิชา  3822105   การบัญชีขั้นกลาง 1  
    รหัสรายวชิา  3822106   การบัญชีขั้นกลาง 2 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    -ไม่มี- 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่จัดท า 20 สิงหาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายรายได้และการรับรู้รายได้ 
1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชีฝากขาย ทั้งด้านผู้ฝากขาย 

และผู้รับฝากขาย 
1.4 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชีขายผ่อนช าระ และเช่าซื้อ  
1.5 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และบันทึกรายการสัญญาเช่าระยะยาว 
1.6 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา 
1.7 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกบัญชี           

ไม่สมบูรณ์ 
1.8 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชีสัญญาก่อสร้าง  
1.9 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชีกองทุน และกิจการไม่

แสวงหาก าไร  และ การแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
1.10 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชีส าหรับปรับโครงสร้างหนี้ที่

มีปัญหา 
1.11 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถบันทึกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ,               

การด าเนินงานธุรกิจด้านการลงทุน 
1.12 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ  เรื่องนโยบายบัญชี และเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด 
 1.13 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและ
น าเสนอรายงานได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตร   บัญชี
บัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับธุรกิจฝากขาย  ธุรกิจขายผ่อนช าระ สัญญาเช่า การบัญชี
ส าหรับส านักงานใหญ่และสาขา การแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  นโยบายการบัญชี       
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี  และแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสั ญญาก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพย์ การด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การจัดท า           
งบการเงินจากรายการที่บันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์  
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              Accounting for consignment sales, installment sales, hire purchases and leasing 
contracts; accounting for headquarter and branches; accounting foreign currency 
transaction ; accounting policy; accounting  change;  the correction of accounting errors  
accounting  for  construction contracts and estate businesses, investment business; 
accounting for troubled debt restructuring  and  preparation  of financial of financial 
statements from incomplete accounting transactions.  
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ท าการสอนได้ หรือ
ตามท่ีผู้เรียนร้องขอ 
เพ่ือทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

75  ชั่วโมง 5 ชั่วโมง / สัปดาห ์

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
          อาจารย์ผู้สอนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และ
ประกาศให้ผู้เรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail    
ด้วย  โดยบอกหมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ  

    ผศ.ภัทราพร  ปุณะตุง   Office Hour : วันอังคาร เวลา 9.00 – 16.00 น. 
 โทร 086 3393860            e-mail : jacky_patty_@hotmail.com 

 อาจารย์สุพัตรา  สถาพรประดิษฐ           Office Hour : วันอังคาร เวลา 08.00 – 11.00 น. 
              Office Hour : วันพุธ  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 โทร 081 4588420         e-mail : dangsat05082503@gmail.com 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติ

ที่ดีต่อวิชาชีพ 
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ    

ของสถาบันและสังคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น 
1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
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1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาระหว่างการเรียนการสอน 
1.2.2 ปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้เรียนในการรักษาความสะอาด รักษาระเบียบ

วินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตตั้งมั่นในการเป็นคนดี 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้

ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ 
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี   

และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอบแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.2 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ ค้นคว้าด้วยตนเอง และการใช้ดุลยพินิจในการแก้ไข

ปัญหา 
2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การฝึกปฏิบัติ 
2.3.2 เอกสารรายงานที่มอบหมาย 
2.3.2 ทดสอบกลางภาค 
2.3.3 ทดสอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ

ระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 

ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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3.2.2 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัต ิ
3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 การฝึกปฏิบัติ 
3.3.2 เอกสารรายงานที่มอบหมาย 
3.3.2 ทดสอบกลางภาค 
3.3.3 ทดสอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชองงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
  4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ

สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตน

อย่างต่อเนื่อง 
4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา ด้วยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย 
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 การสังเกตการณ์ท างานร่วมกัน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์  ใน

การแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และ

ใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
 5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม  ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.2.2 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 การฝึกปฏิบัติ 
5.3.2 ทดสอบกลางภาค 
5.3.3 ทดสอบปลายภาค 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 รายได้และการรับรู้รายได้ 
-ความหมายของรายรับและค่าใช้จ่าย   
-การวัดมูลค่าของรายได ้
-การรับรูร้ายได ้
    - การขายสินค้า การให้บริการ  
    -การให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย ์  
    -การเปิดเผยข้อมลู  
-การประยุกต์มาตราฐานการบัญชีเรื่องรายได้ 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถอธิบายรายได้และการรับรู้รายได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

3 - ผู้สอนแนะน าตัว อธิบายรายละเอียดของรายวิชา 
จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา 
แผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
แนะน าเอกสารและแหล่งข้อมูลอื่น ๆเพิ่มเติม พร้อมทั้ง 
การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “รายได้และการรับรู้รายได้” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละ
กลุ่มให้ช่วยกันท าแบบฝึกหัด 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 
18 เรื่อง 
รายได้ 
(ปรับปรุง พ.ศ.
2558) 

1.1, 1.2, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

   ตามที่ผู้สอนก าหนด ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย และ
เป็นการสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้ง 
จัดท าสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน และน าเสนอ 
หน้าช้ันเรียนในสัปดาห์ที่ 15 

- - การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนเรื่องคุณค่าแห่ง
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รู้จักบริหาร
เวลา และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

-    

2 การบัญชีส าหรับการฝากขาย 
-ความหมายและลักษณะของการฝากขาย 
-ความแตกต่างระหว่างการขายโดยปกติและการฝาก
ขาย 
-ประโยชน์ของการฝากขาย และสทิธิและหน้าท่ีของ
ผู้ฝากขายและผู้รับฝากขาย 
-การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย ดา้นผู้รับฝากขาย 
-การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย 
 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 1 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การบัญชีส าหรับการฝากขาย” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 

1.1, 1.3, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถบันทึกบัญชีส าหรับการฝากขายได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 และการแสดงความคิดเห็น 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย

วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้ เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อ
เวลา รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมที่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 

-    

3 การขายผ่อนช าระ 
-ความหมายและลักษณะของการขายผ่อนช าระ 
-ความแตกต่างระหว่างการขายเชื่อและการขายผ่อน
ช าระ 
-การบัญชีส าหรับการขายผ่อนช าระ 
-สินค้ารับแลกเปลี่ยน 
การผิดสัญญาและการยึดสินทรัพย์คืน 
-การค านวณดอกเบี้ยของสัญญาขายผ่อนช าระ 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 2 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การขายผ่อนช าระ” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 

1.1, 1.4, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

   - พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้ เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อ
เวลา รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมที่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 

-    

4 การขายผ่อนช าระ (ต่อ) 
-สินค้ารับแลกเปลี่ยน 
การผิดสัญญาและการยึดสินทรัพย์คืน 
-การค านวณดอกเบี้ยของสัญญาขายผ่อนช าระ 
 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถบันทึกบัญชีส าหรับการขายผ่อน
ช าระได ้

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 3 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การขายผ่อนช าระ” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย  

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 

1.1, 1.4, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3.ผลคะแนนจากการจดักิจกรรมสือ่ออนไลน์ 
Application Kahoot 
 

 - ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- กา รจั ด ก า ร เ รี ย น กา รสอน โดย ใ ช้ สื่ อ ออน ไ ล น์ 
Application Kahoot เพื่อการทบทวนเนื้อหา 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้ เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อ
เวลา รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมที่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 

-    

5 สัญญาเช่า 
-ความหมายและลักษณะของสัญญาเช่า 
-ประโยชน์ของการเช่า 
-ประเภทของสญัญาเช่า 
-การบัญชีส าหรับสญัญาเช่าด าเนนิงาน 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 4 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “สัญญาเช่า” 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 

1.1, 1.5, 1.14 (1) , (2) 



มคอ. 3 

 14 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

   - การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตตินให้เหมาะสมตาม 
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสตัย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

- -ผู้สอนประเมินจากการสอบกลางภาคครั้งที่ 1โดยใช้
ข้อสอบแบบปรนัย 

 
 
 

- แ บ บ ฝึ ก หั ด
ท้ายบท 

- ชุดฝึกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 
1 7  เ รื่ อ ง 
สั ญ ญ า 
(ปรับปรุง พ.ศ.
2558) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

6 สัญญาเช่า (ต่อ) 
-การบัญชีส าหรับสญัญาเช่าการเงนิ 
-สัญญาเช่าระยะยาวด้านผูเ้ช่า และด้านผู้ใหเ้ช่า 
-การขายและเช่ากลับคืน 
-ความแตกต่างระหว่างการเช่า  การเช่าซื้อ การเช่า
ตามสญัญาเช่าการเงิน 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถแบ่งประเภทสัญญาเข่าได้  
และสามารถบันทึกบญัชีสัญญาเช่าการเงินได ้
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3.ผลคะแนนจากการจดักิจกรรมสือ่ออนไลน์ 
Application Kahoot 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 5 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิม่เติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “สัญญาเช่า” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

- กา รจั ด ก า ร เ รี ย น กา รสอน โดย ใ ช้ สื่ อ ออน ไ ล น์ 
Application Kahoot เพื่อการทบทวนเนื้อหา 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตตินให้เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสตัย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 
17 เรื่อง 
สญัญา 
(ปรับปรุง พ.ศ.
2558) 

1.1, 1.5, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

7 การบัญชีส าหรับส านักงานใหญ่และสาขา 
-ลักษณะการด าเนินงานของส านักงานใหญ่และ
สาขา  
-การบัญชีส าหรับส านักงานใหญ่และสาขา  
-การบันทึกรายการระหวา่งกัน  
- กรณสี านักงานใหญ่ส่งสินค้าไปสาขาในราคาทุน  
- กรณสี านักงานใหญ่ส่งสินค้าไปสาขาในราคาทุนท่ี
สูงกว่าราคาทุน  
-ค่าขนส่งสินค้าจากส านักงานใหญแ่ละสาขา  
-ค่าขนส่งระหว่างสาขา  
-การกระทบยอดบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา  
-การจัดท างบการเงินรวมส านักงานใหญ่และสาขา 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 6 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การบัญชีส าหรับส านักงานใหญ่และสาขา” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตตินให้เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสตัย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 

1.1, 1.6, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

8 การบัญชีส าหรับส านักงานใหญ่และสาขา(ต่อ) 
- กรณสี านักงานใหญ่ส่งสินค้าไปสาขาในราคาทุนท่ี
สูงกว่าราคาทุน  
-ค่าขนส่งสินค้าจากส านักงานใหญแ่ละสาขา  
-ค่าขนส่งระหว่างสาขา  
-การกระทบยอดบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา  
-การจัดท างบการเงินรวมส านักงานใหญ่และสาขา 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถบันทึกบัญชีส านกังานใหญ่และ
สาขาได ้
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 7 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การบัญชีส าหรับส านักงานใหญ่และสาขา” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตตินให้เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสตัย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 

1.1, 1.6, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

9 การจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกบัญชีไม่
สมบูรณ์ (ระบบบัญชีเด่ียว)   
-ลักษณะของระบบบัญชีเดีย่ว 
-ข้อเสียของระบบบญัชีเดี่ยว 
-งบการเงินในระบบบัญชีเดี่ยว 
-การค านวณรายการก าไร(ขาดทุน)ตามระบบบัญชี
เดี่ยว 
-การจัดท างบก าไรขาดทุนโดยการวิเคราะหร์ายได้
และค่าใช้จ่าย 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถบันทึกบัญชีระบบบัญชีเดียว และ
จัดท างบการเงินได ้
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 8 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “ระบบบัญชีเดี่ยว” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตตินให้เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสตัย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 

1.1, 1.7, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

10 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชปีระมาณการ
ทางการบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด 
-การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี  
-วิธีเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี   
-การแก้ไขข้อผิดพลาด  
-การเปิดเผยข้อมลูเมื่อมีข้อผิดพลาดในงวดก่อน 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีประมาณการทางการบัญชีและแก้ไข
ข้อผิดพลาดได ้
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 9 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การเปลี่ยนปลงนโยบายบัญชีประมาณการ
ทางการบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตตินให้เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสตัย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน ์

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 8 
เรื่อง การ
เปลี่ยนปลง
นโยบาย 
ประมาณการ 
และ
ข้อผิดพลาด 
(ปรับปรุง พ.ศ.
2558) 

1.1, 1.12, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

   ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 
- -ผู้สอนประเมินจากการสอบกลางภาคครั้งที่ 2 โดยใช้

ข้อสอบแบบปรนัย 

-    

11 การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
-ความหมายของการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 
-วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมปีัญหา 
-วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี ้
-การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 10 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มี
ปัญหา” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 
104 เรื่อง การ
บัญชีส าหรบั
การปรับ
โครงสร้างหนี้ท่ี
มีปัญหา 

1.1, 1.10, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

   - - สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อ
เวลา รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมที่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 

-    

12 การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
(ต่อ) 
-วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี ้
-การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถอธิบายแบ่งประเภทของการบัญชี
ส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปญัหา และบันทึก
บัญชีได้  
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3.ผลคะแนนจากการจดักิจกรรมสือ่ออนไลน์ 
Application Kahoot 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 11 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มี
ปัญหา” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 
104 เรื่อง การ
บัญชีส าหรบั
การปรับ
โครงสร้างหนี้ท่ี
มีปัญหา 

1.1, 1.10, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

   - ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม 

- กา รจั ด ก า ร เ รี ย น กา รสอน โดย ใ ช้ สื่ อ ออน ไ ล น์ 
Application Kahoot เพื่อการทบทวนเนื้อหา  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้ เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

-    

13 สัญญาก่อสร้าง 
-ความหมายของสญัญาก่อสร้าง 
-ประเภทของสญัญาก่อสร้าง 
-รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง 
-การรับรูร้ายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง 
-การแสดงรายการในงบการเงิน 
-การบัญชีกองทุน กิจการไม่แสวงหาก าไร 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถอธิบายการบัญชีสัญญาก่อสร้าง 
และบันทึกบัญชีได้  
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 12 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหัวข้อ “สัญญาก่อสร้าง” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ 

 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 
11 เรื่อง 
สัญญาก่อสร้าง 
(ปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 

1.1, 1.8, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

   Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้ เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

-    

14 การแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
- สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

 - รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
       - รายการที่เป็นตัวเงิน 
       -รายการที่ไมเ่ป็นตัวเงิน 
       - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การป้องกันความเสี่ยง 
- หน่วยงานยในต่างประเทศ 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศได้  
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

3 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 13 พร้อมทั้ง ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดย
ผู้สอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรียน เนื้อหา และสรุป 
ในหั วข้ อ  “การแปลงค่ ารายการที่ เป็น เ งินตรา
ต่างประเทศ” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

-  

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝึ ก หั ด

ท้ายบท 
- ชุดฝึกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 
11 เรื่อง 
สัญญาก่อสร้าง 
(ปรับปรุง พ.ศ.  

1.1, 1.9, 1.14 (1) , (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

   - การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย 
วิธีการสอนแบบปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่มย่อยแบบ
Coaching เพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้สอนมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานตามชุดฝึกปฏฺบัติ ที่ผู้สอนก าหนด เป็น
การสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รู้จัก
บริหารเวลา และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

2558)   

15 น าเสนอหัวข้อรายงาน และร่วมกันอภิปรายกลุ่ม
(กิจกรรมกลุม่)   
- การบัญชีกองทุนและการบญัชีส าหรับกิจการทีไ่ม่
สามารถแสวงหาก าไร 
- การบัญชีส าหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทุน  
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนสามารถน าเสนอรายงานตามหัวข้อท่ี
ก าหนดให้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3 - ผู้สอนให้ผู้ เรียนน าเสนอรายงานตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายจากสัปดาห์ที่1 

- ผู้สอนประเมินผลงานจากรูปเล่มรายงานและจากการมี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน การสืบค้นจ้อมูล การ
เสียสละ และความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตตินให้เหมาะสมตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสตัย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
รู้จักบริหารเวลา และพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ต ารา หลักการ
บัญช ี

- PowerPoint 
- มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 
106 เรื่อง การ
ด าเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุน 

1.1, 1.9, 1.11, 
1.14 

(1) , (2) 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ท่ีได้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 
1. การเข้า ช้ันเรียน/ การ

ตรงต่อเวลา / การแต่ง
กาย / ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง / คุณธรรม
จริยธรรม 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 

1.ประเมินจากการตรงตาอเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน 
การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย 
2 ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
3 ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายทั้ง
รายบุคคล และรายกลุ่ม 
 

ทุกสัปดาห ์ ร้อยละ 5 

2. การทดสอบย่อย และ
การฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน 

1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4 

1.ประเมินจาการส่งงานท่ี
มอบหหมายตามก าหนด
ระยะเวลาใหต้รงต่อเวลา 
2.ประเมินจากงาน / แบบฝึก
ปฏิบัติ / กิจกรรมต่างๆ ท่ี
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบตัิ
ทั้งในช้ันเรียนและนอก
ห้องเรียน ท่ีนักศึกษาต่อมีความ
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจรติ ไม่ท าผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน 

4 – 6,  
11 – 14 

ร้อยละ 5 

3. งานกลุ่ม 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
4.1.1, 

4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
5.1.1, 

5.1.2, 5.1.3 

1.ประเมินจากการมสี่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นจากการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม 

15 ร้อยละ 10 

4. ทดสอบกลางภาค 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

ประเมินจากการสอบกลางภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

5 , 10 ร้อยละ 50 

5. ทดสอบปลายภาค 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 ร้อยละ 30 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    
    รัตนา  วงศ์รัศมีเดือน. (2558). การบัญชีขั้นสูง 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิค
ไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ขวัญสกุล  เต็งอ านวย. (2556). การบัญชีขั้นสูง 1. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
    นิดา  วิเศษบริสุทธิ์. (2554). การบัญชีชั้นสูง 1. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    http://www.nukbunchee.com  เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม 
    http://www.fap.or.th  เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี 
.    http://www.set.or.th  เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
.    http://www.dbd.go.th  เว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา 

  
3. การปรับปรุงการสอน     

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรี ยน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 

http://www.nukbunchee.com/
http://www.set.or.th/
http://www.dbd.go.th/

