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คํานํา 

 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับน้ีเป็นของรายวิชาการบัญชีขั้นต้น ซึ่งให้ข้อมูลเก่ียวกับแนว

ทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตรที่กําหนดเก่ียวกับคําอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน มีการ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือ
และเอกสารอ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการกําหนดกลยุทธ์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
รายวิชาอย่างต่อเน่ืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3821106 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  การบัญชีขั้นต้น 
                                          (ภาษาอังกฤษ)  Introduction to Accounting 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
    3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น.ส. ธิดารัตน์ คํายัง 
    อาจารย์ผู้สอน (1) น.ส. ธิดารัตน์ คํายัง ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
    19 กรกฎาคม 2560 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจในความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชี รวมถึงกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน เพ่ือเป็นหลักพ้ืนฐานในการบันทึกบัญชี 
 1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีเบ้ืองต้นที่เก่ียวกับการวิเคราะห์รายการ 
บันทึกรายการทางการบัญชีที่เก่ียวกับสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน และ
หน้ีสินไม่หมุนเวียน รวมทั้ง รายการเก่ียวกับส่วนของเจ้าของ  
 1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทํางบการเงินของธุรกิจแต่ละประเภท และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจส่วนตัว เช่น กิจการให้บริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการ
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อุตสาหกรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติทางการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนด 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีที่จะนําความรู้ทางการบัญชีไปปรับใช้ ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ และ
มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวัน
เฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน 
การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการและงบการเงิน สําหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการอุตสาหกรรม หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ  
เงินสดและระบบเงินสดย่อย 

Definitions and objectives of accounting; usefulness of accounting information; 
accounting act, B.E. 2543; accounting professions act, B.E. 2547; conceptual framework for 
financial reporting; principles and procedures of recording transactions under double entry 
system; recording in general and special journals, posting to ledgers, adjusting and closing 
entries at the end of accounting period, preparation of trial balance, working paper and 
financial statements; accounting for service and merchandising firms; value-added tax; 
preparation of financial statements for manufacturing business; principles and procedures 
of voucher system; cash and petty cash system. 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง ไม่ม ี 30 ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 
 วันอังคาร เวลา 9.00 – 17.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา  
 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 
     1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาบันและ
สังคม  
 1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
     1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 
   1.2 วิธีการสอน  
  1.2.1 ปลูกจิตสํานึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
ส่วนร่วมในการเรียน การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสม
ตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2.2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา โดยการเป็นต้นแบบที่ดีให้นักศึกษา การจัดทํา
กรณีศึกษาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   1.3 วิธีการประเมินผล     
 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นต้น 
2. ความรู ้
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
      2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับ องค์ความรู้ด้านการบัญชี 
โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
      2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
    2.2  วิธีการสอน  
 2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีการ
บัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกต์ใช้ความรู้ ในการจัดทํานําเสนอรายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหา
การปฏิบัติทางการบัญชี  
 2.2.2 การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social Network) เว็บไซต์ต่าง ๆ  
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 2.3.1 การสอบกลางภาค 
 2.3.2 การสอบปลายภาค 
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 2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนําเสนอหน้าช้ันเรียน และเอกสารรายงาน 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

     3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

     3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
3.2.2 การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน  
3.2.3 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา กิจกรรมเสริม 

   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา 
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนําเสนอหน้าช้ันเรียนและเอกสารรายงาน 
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

   4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
    4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
   4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเน่ือง 

    4.2 วิธีการสอน         
ใช้การสอนที่มกีารกําหนดกิจกรรมให้ทําเป็นงานกลุ่ม 

    4.3 วิธีการประเมินผล        
 4.3.1 ประเมินจากเล่มรายงานกลุ่มและการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 

4.3.2 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      

   5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
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5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ 

5.2.2 ให้มีการนําเสนอรายงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล       

ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนําเสนอ ความถูกต้อง การ
ใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

1 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการบัญชี 
- ความหมายและ

วัตถุประสงค์ของการบัญชี 
- กระบวนการทางการบัญชี 
- ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน 
- ประเภทของการบัญชี 
- กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับ

การบัญชี 
- จรรยาบรรณของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชี 
- กรอบแนวคิดสําหรับการ

รายงานทางการเงิน 
- มาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

- รูปแบบองค์กรธุรกิจ    
 
 
 

4 1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตัวและอธิบายจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา แผนการสอนราย
สัปดาห์และกิจกรรมการสอนที่สําคัญ วิธีการประเมินผล สัปดาห์
ที่ประเมิน และสัดส่วนการประเมินผล เอกสารและตําราหลัก 
เอกสารและแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงให้คําแนะนํา
วิธีการเรียนบัญชีให้ประสบความสําเร็จ การรักษาวินัยในการ
เรียน และการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม  
2. มอบหมายรายงานกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ให้ทําการสืบค้นงบ
การเงินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง
ธุรกิจประเภทให้บริการ ซื้อขายสินค้า และอุตสาหกรรม ให้หา
ความหมายของรายการที่แสดงในงบการเงินดังกลา่วทั้ง 5 หมวด 
ๆ ละ 5 บัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างของงบการเงิน
สําหรับธุรกิจแต่ละประเภท แล้วนําเสนอรายงานด้วย Power 
Point ในสัปดาห์ที่ 15 
3. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตวัอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
บัญชี 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการบัญชี  
4. กรณีศึกษาเรื่อง 
จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี 
5. ตัวอย่างมาตรฐาน
การบัญชีและ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่
ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
6. เว็บไซต์สภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรม

1.1 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
- อธิบายลักษณะของ
จริยธรรม 
 
 

4. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระทําตาม
ได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองใน
ชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
5. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและอ่าน
กรณีศึกษา เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
สมาชิกภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุป
แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม จากนั้นจึงอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกับ
ผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ โดยมีผู้สอนเป็นผู้อภิปรายเสริม 

ราชูปถัมภ์ 
www.fab.or.th 

2-3 บทที่ 2 งบการเงิน 
- ความหมายและ

ส่วนประกอบของงบ
การเงิน 

- การนําเสนองบการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- การจัดทํางบแสดงฐานะ

การเงิน 
- งบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
- การจัดทํางบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 
- งบแสดงการเปลีย่นแปลง  

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตัวอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง งบการเงิน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
สังเกต การฟัง และสามารถกระทําตามได้อย่างถูกต้อง 
มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองในชั้นเรียนและฝึก
ปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง งบการเงิน 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง งบการเงิน  
4. ใบงานเกี่ยวกับการ
จําแนกบัญชีตามหมวด
บัญชีและงบการเงิน 
5. ตัวอย่างงบการเงิน
ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง

1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

ส่วนของเจ้าของ 
- งบกระแสเงินสด  
- หมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 
- ความสัมพันธ์ของงบ

การเงิน 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 

3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบ
สุ่ม จํานวน 4 กลุ่ม และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน
เกี่ยวกับการจําแนกบัญชีต่าง ๆ ที่ให้มาให้ถูกต้องตามหมวดบัญชี
ทั้ง 5 หมวด และจําแนกลงงบการเงินให้ถูกต้อง โดยผู้สอนจะ
สังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแต่ละคนในระหว่างทํางานกลุ่ม 
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้
ร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการจําแนกบัญชีตามหมวดบัญชีและงบ
การเงินของแต่ละกลุ่มตามใบงาน และบอกถึงประโยชน์ของงบ
การเงินแต่ละงบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร สมาชิกภายใน
กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม หลังจากนั้น
จึงอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกับผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ โดยมีผู้สอนเป็นผู้
อภิปรายเสริม 

ประเทศไทย 

4-5 บทที่ 3 หลักการบันทึกบัญชี 
- วงจรทางการบัญชี 
- รายการค้าและการ

วิเคราะห์รายการค้า 
- หลักการบันทึกบัญชี 
- การบันทึกรายการในสมุด

ขั้นต้น 
- สมุดบัญชีแยกประเภท 
- การบันทึกรายการในสมุด

บัญชีแยกประเภททั่วไป 
- การหายอดคงเหลือของ

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตัวอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง หลักการบันทึกบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระทําตามได้อย่าง
ถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองในชั้นเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง หลักการ
บันทึกบัญชี 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง หลักการบันทึก
บัญชี 
4. ใบงานกลุ่มที่ 1 การ
วิเคราะห์รายการค้า 

1.2 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

บัญชีแยกประเภททั่วไป 
- การจัดทํางบทดลอง 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
 

และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบ
สุ่ม จํานวน 4 กลุ่ม และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศกึษาใบงาน 
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การวิเคราะห์รายการค้า กลุ่มที่ 2 การบันทึกสมุด
ขั้นต้น กลุ่มที่ 3 การบันทึกสมุดบัญชีแยกประเภท กลุ่มที่ 4 การ
จัดทํางบทดลอง 
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้
ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทําใบงานให้
สมบูรณ์โดยเริ่มจากกลุ่มที่ 1 แล้วส่งผลงานต่อไปยังกลุ่มถัดไป
ตามลําดับ ผลงานลําดับสุดท้ายคือกลุ่มที่ 4 จะเป็นผู้นําเสนองาน
หน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นจงึอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกันว่าผลงาน
ของกลุ่มที่ 4 มีความผิดพลาดในจุดใด และเป็นผลมาจากความ
ผิดพลาดในใบงานของกลุ่มใด โดยมีผู้สอนเป็นผู้อภิปรายเสริม
และสรุปให้เห็นความเชื่อมโยงของวงจรทางการบัญชี 

กลุ่มที่ 2 การบันทึก
สมุดขั้นต้น กลุ่มที่ 3 
การบันทึกสมุดบัญชี
แยกประเภท กลุ่มที่ 4 
การจัดทํางบทดลอง 

6-7 บทที่ 4 รายการปรับปรุง
บัญช ี
- รอบระยะเวลาบัญชีหรือ
งวดบัญชี 

- การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์    
คงค้างและเกณฑ์เงินสด 

- รายการปรับปรุงบัญชี 
- งบทดลองหลังรายการ
ปรับปรุง 

- การจัดทํางบการเงิน 

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตัวอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง รายการปรับปรุงบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระทําตามได้อย่าง

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง รายการ
ปรับปรุงบัญช ี
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง รายการปรับปรุง
บญัชี  
 

1.2 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 

ถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองในชั้นเรียน
และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบ
สุ่มกลุ่มละ 5 – 6 คน และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน
เกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชี และให้บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง 
ผู้สอนจะสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแต่ละคนในระหว่าง
ทํางานกลุ่ม 

4. ใบงานเกี่ยวกับ
รายการปรับปรุงบัญชี 
 

8 บทที่ 5 กระดาษทําการและ
การปิดบัญชี 
- การจัดทํากระดาษ 
- ขั้นตอนในการจัดทํา

กระดาษทําการ  
- การบันทึกรายการปิดบัญชี 
- งบทดลองหลังรายการปิด

บัญชี 
- การบันทึกรายการเปิด

บัญชี 
- การบันทึกการกลับรายการ 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 

4 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตัวอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง กระดาษทําการและการปิดบัญชี เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระทําตาม
ได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองใน
ชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบ
สุ่มกลุ่มละ 5 – 6 คน และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง กระดาษ
ทําการและการปิด
บัญชี 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง กระดาษทําการ
และการปิดบัญชี 
4. ใบงานเกี่ยวกับการ
จัดทํากระดาษทําการ
และการปิดบัญชี 

1.2, 1.3 และ 1.4 (1) 



มคอ. 3 

 14

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการจัดทํากระดาษทําการและการปิดบัญชี จากนั้นจึง
นําเสนอในชั้นเรียน โดยผู้สอนจะสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
แต่ละคนในระหว่างทํางานกลุ่ม 

9-10 บทที่ 6 การบัญชีสําหรับ
กิจการพาณิชยกรรม 
- ลักษณะของกิจการพาณิชย 

กรรม 
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและการ

บันทึกบัญชี 
- วิธีการบันทึกบัญชีสําหรับ

กิจการพาณิชยกรรม 
- การบันทึกบัญชีในระบบ

สินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง 
- การบันทึกบัญชีในระบบ

สินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใชม้าตรฐานการ

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตัวอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการพาณิชยกรรม 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถ
กระทําตามได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด
ด้วยตนเองในชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบ
สุ่ม จํานวน 4 กลุ่ม และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสาํหรับกิจการพาณิชยกรรม 2 กลุ่มแรก
ใช้วิธีบันทึกแบบต่อเนื่อง ส่วน 2 กลุ่มที่เหลือใช้วิธีบันทึกแบบสิ้น
งวด และแต่ละกลุ่มอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสียของวิธีบันทึกที่ตน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง การบัญชี
สําหรับกิจการพาณิช
ยกรรม 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง การบัญชีสําหรับ
กิจการพาณิชยกรรม 
4. ใบงานเกี่ยวกับการ
บนัทึกบัญชีสําหรับ
กิจการพาณิชยกรรม 
5. วิดิทัศน์จากยูทูป 
เรื่อง วงจรธุรกิจซื้อ
ขายสินค้า 

1.2, 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
 

ได้รับมอบหมาย ผู้สอนจะสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแต่ละ
คนในระหว่างทํางานกลุ่ม 
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนชมวิดิทัศน์หัวข้อ วงจร
ธุรกิจซื้อขายสินค้า และให้สมาชิกภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นว่าวงจรธุรกิจซื้อขายสินค้ามีความแตกต่างกับธุรกิจ
ให้บริการอย่างไร แล้วสรุปความรู้ใหม่ที่ได้รับของกลุ่ม จากนั้นจึง
อภิปรายในชั้นเรียนร่วมกับผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ โดยมีผู้สอนเป็นผู้
อภิปรายเสริม 

11 บทที่ 7 สมุดรายวันเฉพาะ 
- บัญชีแยกประเภทย่อย 
- สมุดรายวันเฉพาะ 
- สมุดรายวันขาย 
- สมุดรายวันซื้อ 
- สมุดรายวันรับเงิน 
- สมุดรายวันจ่ายเงิน    
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
 

4 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตัวอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง สมุดรายวันเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระทําตามได้อย่างถูกต้อง 
มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองในชั้นเรียนและฝึก
ปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบ
สุ่มกลุ่มละ 5 – 6 คน และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน
เกี่ยวกับการบันทึกสมุดรายวันเฉพาะแต่ละประเภท ผู้สอนจะ
สังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแต่ละคนในระหว่างทํางานกลุ่ม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง สมุด
รายวันเฉพาะ 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง สมุดรายวัน
เฉพาะ 
4. ใบงานเกี่ยวกับการ
บันทึกสมุดรายวัน
เฉพาะแต่ละประเภท 
5. สมาร์ทโฟน แทป
เล็ต คอมพิวเตอร์
พกพา 

1.2 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

4. ใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมอบหมายให้ผู้เรียนแต่
ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
พกพา เกี่ยวกับสมุดรายวันเฉพาะที่นอกเหนือจากที่ผู้สอน
กล่าวถึงในชั้นเรียน จากนั้นจึงสรุปความรู้ที่ได้ในใบงาน พร้อม
อ้างอิงแหล่งข้อมูลตามรูปแบบบรรณานุกรม  
5. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยให้แต่ละกลุ่มนําเสนอใบงานของ
กลุ่ม จากนั้นจึงอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกับผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ โดย
มีผู้สอนเป็นผู้อภิปรายเสริม 

12 บทที่ 8 การบัญชีสําหรับ
กิจการอุตสาหกรรม 
- ลักษณะของกิจการ
อุตสาหกรรม 

- การจัดทํางบการเงิน
สําหรับกิจการอุตสาหกรรม 

Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 

4 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตัวอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถ
กระทําตามได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด
ด้วยตนเองในชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบ
สุ่มกลุ่มละ 5 – 6 คน และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน
เกี่ยวกับการบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม และการบันทึก
บัญชีที่เกี่ยวข้อง ผู้สอนจะสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง การบัญชี
สําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง การบัญชีสําหรับ
กิจการอุตสาหกรรม 
4. ใบงานเกี่ยวกับการ
บัญชีสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม 

1.2, 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

13 บทที่ 9 เงินสดและระบบเงิน
สดย่อย 
- ความหมายของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 
- การบันทึกบัญชีเงินสด 
- การควบคุมภายในเกี่ยวกับ    
เงินสด 
- เงินขาดเงินเกินบัญชี 
- ระบบเงินสดย่อย 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 

4 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตัวอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง เงินสดและระบบเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระทําตามได้อย่าง
ถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองในชั้นเรียน
และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและอ่าน
กรณีศึกษาการทุจริตเกี่ยวกับเงินสด สมาชิกภายในกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาของ
กลุ่ม จากนั้นจึงอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกับผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ โดย
มีผู้สอนเป็นผู้อภิปรายเสริม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง เงินสดและ
ระบบเงินสดย่อย 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง เงินสด และ
ระบบเงินสดย่อย 
4. กรณีศึกษาการ
ทุจริตเกี่ยวกับเงินสด 
(ภาษาอังกฤษ) 

1.2 และ 1.4 (1) 

14-15 บทที่ 10 ระบบใบสําคัญ 
- หลักการและขั้นตอนของ
ระบบใบสําคัญจ่าย 
- การบันทึกทะเบียนใบสําคัญ 
- การบันทึกทะเบียนจ่ายเช็ค 

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้คําถาม โดยผู้สอน
แจ้งขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาพร้อมนําเสนอตัวอย่างประกอบ ในระหว่างการอธิบาย
ผู้สอนจะป้อนคําถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง ระบบ

1.2 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบขุ้อ) 

ผู้สอน 
 

- การรวบรวมใบสําคัญค้าง
จ่าย 
- การแสดงรายการในงบ
การเงิน 
- นําเสนอรายงานที่
มอบหมายในสัปดาห์ที่ 1 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ 
- ให้ความร่วมมือและทํางาน
เป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคําถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผู้สอนกระทําให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายวิธีการทําอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้
แบบฝึกหัดหัวข้อเรื่อง ระบบใบสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การสังเกต การฟัง และสามารถกระทําตามได้อย่างถูกต้อง 
มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองในชั้นเรียนและฝึก
ปฏิบัติเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบ
สุ่มกลุ่มละ 5 – 6 คน และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน
เกี่ยวกับระบบใบสําคัญ กําหนดแบบฟอร์มทะเบียนใบสําคัญ 
และทะเบียนจ่ายเช็คที่เหมาะสม บันทึกรายการค้าตามใบสําคัญ 
ผู้สอนจะสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแต่ละคนในระหว่าง
ทํางานกลุ่ม 

ใบสําคัญ 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง ระบบใบสําคัญ 
4. ใบงานเกี่ยวกับ
ระบบใบสําคัญ 

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมที่  ผลการเรียนรูท้ี่ได้  

(ระบุข้อ) 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 
 
 

1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 2.1.1, 
2.1.3, 3.1.1, 5.1.2  

- การสังเกตพฤติกรรม 
และผลการทําแบบฝึกปฏิบัติระหว่าง
เรียน 

ทุกสัปดาห ์ 10% 

2 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 2.1.1, 
3.1.1, 4.1.2, 5.1.2 

- รายงานกลุ่มและการนําเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

15 
 
นอกเวลา 

10% 
 

5% 
3 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1  - สอบกลางภาคคร้ังที่ 1 

- สอบกลางภาคคร้ังที่ 2 
- สอบปลายภาค 

6 
11 
16 

20% 
25% 
30% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก    
 ธิดารัตน์ คํายัง, ประทินพร แรมวัลย์ และจิรเดช สมิทธิพรพรรณ. (2560). การบัญชีขั้นต้น 
  กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการส่ือและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ    
 ธารี หิรัญรัศมี, พลพธู ปียวรรณ, วรศักด์ิ ทุมมานนท์, ภาวิณี มะโนวรรณ และวศธร ชุติภิญโญ. (2557).  
  การบัญชีขั้นต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
 จันทนา สาขากร และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2556). การบัญชีขั้นต้น (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรงุเทพฯ :  
  หจก. ทีพีเอ็น เพรส. 
 Weygandt J.J., Kimmel P.D. & Kieso D.E. (2013). Financial Accounting IFRS (2nd ed.). 
  USA: Courier-Kendallville. 
 Harrison W.T., Horngren C.T., Thomas C.W., & Suwardy T. (2014). Financial Accounting  
  (9th ed.). USA: Courier-Kendallville. 
 Wild J.J., Kwok W., Shaw K.W., & Chiappetta B. (2015). Principles of Financial 
  Accounting (2nd ed.). Singapore. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
 รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 [Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์) 
 [Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม) 
 [Online]. Available:http://www.set.or.th (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 [Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
 [Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร) 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การประเมนิการสอนโดยนักศึกษา (แบบสอบถามออนไลน์) 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

2.1 ประเมินจากการทดสอบ เพ่ือวัดความเข้าใจโดยไม่เก็บคะแนน และแก้ไขจุดผิดพลาดเป็น
รายบุคคล  

2.2 การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
2.3 ผลการศึกษาของนักศึกษา 

3. การปรับปรงุการสอน     
3.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คําแนะนํา 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์เพ่ือปรับปรุงการสอน 
3.2 ปรับปรุงการสอนตามผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา (แบบสอบถามออนไลน์) 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานผลการดําเนินการ
รายวิชา (มคอ. 5) โดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเน้ือหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 
 

 


