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ค าน า 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาการบัญชีขั้นต้น ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน มีการ
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือ
และเอกสารอ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เ พ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
รายวิชาอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3821106 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การบัญชีขั้นต้น 
                                          (ภาษาอังกฤษ)  Introduction to Accounting 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ิดารัตน์ ค ายัง 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรงุเทพฯ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    1 กรกฎาคม 2562 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจในความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชี รวมถึงกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน เพ่ือเป็นหลักพ้ืนฐานในการบันทึกบัญชี 
 1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายการ 
บันทึกรายการทางการบัญชีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน และ
หนี้สินไม่หมุนเวียน รวมทั้ง รายการเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ  
 1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบการเงินของธุรกิจแต่ละประเภท และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจส่วนตัว เช่น กิจการให้บริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจกา ร
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อุตสาหกรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติทางการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่
ก าหนด 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีที่จะน าความรู้ทางการบัญชีไปปรับใช้ ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ และ
มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวัน
เฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน 
การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการและงบการเงิน ส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการอุตสาหกรรม หลักการและวิธีการของระบบใบส าคัญ  
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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง ไม่มี 30 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 วันศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 
     1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาบันและ
สังคม  
 1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
     1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 
   1.2 วิธีการสอน  
  1.2.1 ปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
ส่วนร่วมในการเรียน การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสม
ตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2.2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา โดยการเป็นต้นแบบที่ดีให้นักศึกษา การจัดท า
กรณีศึกษาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   1.3 วิธีการประเมินผล     
 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นต้น 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
      2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับ องค์ความรู้ด้านการบัญชี 
โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์
      2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    2.2  วธิีการสอน  
 2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีการ
บัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกต์ใช้ความรู้ ในการจัดท าน าเสนอรายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหา
การปฏิบัติทางการบัญชี  
 2.2.2 การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social Network) เว็บไซต์ต่าง ๆ  
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 2.3.1 การสอบกลางภาค 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 ก.ค. 62) 

 7 

 2.3.2 การสอบปลายภาค 
 2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

     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 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 โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
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

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
   4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วธิีการสอน         
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม 

    4.3 วธิีการประเมินผล        
 4.3.1 ประเมินจากเล่มรายงานกลุ่มและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4.3.2 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      

   5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
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5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วธิีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ 

5.2.2 ให้มีการน าเสนอรายงาน 
    5.3 วธิีการประเมินผล       

ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความถูกต้อง การ
ใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่
 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 บทท่ี 1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการบัญช ี
- ความหมายและ

วัตถุประสงค์ของการบัญชี 
- กระบวนการทางการบัญช ี
- ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน 
- ประเภทของการบัญชี 
- กฎหมายส าคญัที่เกี่ยวกับ

การบัญช ี
- จรรยาบรรณของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญช ี
- กรอบแนวคิดส าหรับการ

รายงานทางการเงิน 
- มาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

- รูปแบบองค์กรธุรกิจ    
 

4 1. อาจารย์ผูส้อนแนะน าตัวและอธิบายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา แผนการสอนรายสัปดาห์และกิจกรรมการสอนทีส่ าคัญ วิธีการ
ประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนการประเมินผล เอกสารและต าราหลัก 
เอกสารและแหล่งสืบค้นข้อมลูเพิม่เติม รวมถึงให้ค าแนะน าวิธีการเรียนบัญชีให้
ประสบความส าเรจ็ การรักษาวินัยในการเรยีน และการแต่งกายที่ถูกต้อง
เหมาะสม  
2. มอบหมายรายงานกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ให้ท าการสืบค้นงบการเงินของบริษัทท่ีอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งธุรกิจประเภทให้บริการ ซื้อขายสินค้า 
และอุตสาหกรรม ให้หาความหมายของรายการที่แสดงในงบการเงินดังกล่าวท้ัง 5 
หมวด ๆ ละ 5 บัญชี พร้อมท้ังวิเคราะห์ความแตกต่างของงบการเงินส าหรับธรุกิจ
แต่ละประเภท แล้วน าเสนอรายงานด้วย Power Point ในสัปดาห์ที ่15 
3. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
4. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวธิีการท าอย่างเป็นข้ันตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง ความรู้ทั่วไป

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
บัญช ี
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการบญัชี  
4. กรณีศึกษาเรื่อง 
จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี 
5. ตัวอย่างมาตรฐาน
การบัญชีและ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับท่ี
ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

1.1 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
- อธิบายลักษณะของ
จริยธรรม 
 
 

เกี่ยวกับการบญัช ีเพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรูจ้ากการสังเกต การฟัง และสามารถ
กระท าตามได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองในช้ัน
เรียนและฝึกปฏิบัตเิพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
5. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยใหผู้้เรยีนแบ่งกลุ่มและอ่านกรณีศึกษา เรื่อง 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมาชิกภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปแนวทางแกป้ัญหาของกลุ่ม จากน้ันจึงอภิปรายในช้ันเรียน
ร่วมกับผูเ้รียนกลุ่มอื่น ๆ โดยมผีู้สอนเป็นผู้อภิปรายเสรมิ 

6. เว็บไซตส์ภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
www.fab.or.th 

2-3 บทท่ี 2 งบการเงิน 
- ความหมายและ

ส่วนประกอบของงบ
การเงิน 

- การน าเสนองบการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- การจัดท างบแสดงฐานะ

การเงิน 
- งบก าไรขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
- การจัดท างบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลง  

ส่วนของเจ้าของ 
- งบกระแสเงินสด  

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวิธีการท าอย่างเป็นข้ันตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง งบการเงิน 
เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระท าตามได้อย่าง
ถูกต้อง มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองในช้ันเรียนและฝึกปฏิบัติ
เพิ่มเตมินอกช้ันเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยผู้สอนแบ่งกลุม่ผู้เรียนแบบสุ่ม จ านวน 4 
กลุ่ม และมอบหมายให้แตล่ะกลุม่ศึกษาใบงานเกี่ยวกับการจ าแนกบัญชีต่าง ๆ ที่
ให้มาให้ถูกต้องตามหมวดบัญชีทั้ง 5 หมวด และจ าแนกลงงบการเงินให้ถูกต้อง 
โดยผู้สอนจะสังเกตการมสี่วนร่วมของผู้เรียนแตล่ะคนในระหว่างท างานกลุ่ม 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง งบการเงิน 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง งบการเงิน  
4. ใบงานเกี่ยวกับการ
จ าแนกบัญชีตาม
หมวดบัญชีและงบ
การเงิน 
5. ตัวอย่างงบการเงิน
ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

- ความสัมพันธ์ของงบ
การเงิน 

Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วข้องกับ
รายการคา้และเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 

4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยใหผู้้เรยีนตามกลุ่มทีไ่ด้แบ่งไวร้่วมกันอภิปรายถึง
วิธีการจ าแนกบัญชีตามหมวดบัญชีและงบการเงินของแต่ละกลุ่มตามใบงาน และ
บอกถึงประโยชน์ของงบการเงินแต่ละงบว่ามคีวามแตกต่างกันอย่างไร สมาชิก
ภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเหน็เพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม หลังจากนั้นจึง
อภิปรายในช้ันเรยีนร่วมกับผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ โดยมผีู้สอนเป็นผู้อภิปรายเสริม 

4-5 บทท่ี 3 หลักการบันทึก
บัญช ี
- วงจรทางการบัญชี 
- รายการคา้และการ

วิเคราะหร์ายการค้า 
- หลักการบันทึกบญัช ี
- การบันทึกรายการในสมดุ

ขั้นต้น 
- สมุดบญัชีแยกประเภท 
- การบันทึกรายการในสมดุ

บัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวิธีการท าอย่างเป็นข้ันตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง หลักการ
บันทึกบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระท า
ตามได้อย่างถูกต้อง มอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบฝึกหดัด้วยตนเองในช้ันเรียนและ
ฝึกปฏิบัตเิพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง หลักการ
บันทึกบัญชี 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง หลักการบันทึก
บัญช ี
4. ใบงานกลุ่มที่ 1 
การวิเคราะห์รายการ

1.2 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- การหายอดคงเหลือของ
บัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

- การจัดท างบทดลอง 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชี
กับรายการค้าและเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วข้องกับ
รายการคา้และเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
 

3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยผู้สอนแบ่งกลุม่ผู้เรียนแบบสุ่ม จ านวน 4 
กลุ่ม และมอบหมายให้แตล่ะกลุม่ศึกษาใบงาน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การวิเคราะห์
รายการคา้ กลุ่มที่ 2 การบันทึกสมุดขั้นต้น กลุม่ที่ 3 การบันทึกสมดุบัญชีแยก
ประเภท กลุ่มที่ 4 การจัดท างบทดลอง 
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยใหผู้้เรยีนตามกลุ่มทีไ่ด้แบ่งไวร้่วมกันอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและจดัท าใบงานให้สมบูรณ์โดยเริม่จากกลุม่ที่ 1 แล้ว
ส่งผลงานต่อไปยังกลุม่ถัดไปตามล าดับ ผลงานล าดับสุดท้ายคือกลุ่มที่ 4 จะเป็นผู้
น าเสนองานหน้าช้ันเรยีน หลังจากนั้นจึงอภิปรายในช้ันเรียนร่วมกนัว่าผลงานของ
กลุ่มที่ 4 มีความผดิพลาดในจุดใด และเป็นผลมาจากความผิดพลาดในใบงานของ
กลุ่มใด โดยมผีู้สอนเป็นผู้อภิปรายเสรมิและสรุปให้เห็นความเช่ือมโยงของวงจร
ทางการบัญช ี

ค้า กลุ่มที่ 2 การ
บันทึกสมุดขั้นต้น 
กลุ่มที่ 3 การบันทึก
สมุดบญัชีแยก
ประเภท กลุ่มที่ 4 
การจัดท างบทดลอง 

6-7 บทท่ี 4 รายการปรับปรุง
บัญช ี
- รอบระยะเวลาบัญชีหรือ

งวดบัญช ี
- การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์    

คงค้างและเกณฑ์เงินสด 
- รายการปรับปรุงบญัช ี
- งบทดลองหลังรายการ

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวิธีการท าอย่างเป็นข้ันตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง รายการ
ปรับปรุงบัญชี เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระท า

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

1.2 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ปรับปรุง 
- การจัดท างบการเงิน 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชี
กับรายการค้าและเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วข้องกับ
รายการคา้และเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 

ตามได้อย่างถูกต้อง มอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบฝึกหดัด้วยตนเองในช้ันเรียนและ
ฝึกปฏิบัตเิพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยผู้สอนแบ่งกลุม่ผู้เรียนแบบสุ่มกลุ่มละ 5 – 6 
คน และมอบหมายให้แตล่ะกลุ่มศกึษาใบงานเกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชี และ
ให้บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ผู้สอนจะสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแต่ละคนใน
ระหว่างท างานกลุ่ม 

บัญชี  
4. ใบงานเกี่ยวกับ
รายการปรับปรุงบญัชี 
 

8 บทท่ี 5 กระดาษท าการและ
การปิดบัญชี 
- การจัดท ากระดาษ 
- ขั้นตอนในการจัดท า

กระดาษท าการ  
- การบันทึกรายการปิด

บัญช ี
- งบทดลองหลังรายการปิด

บัญช ี
- การบันทึกรายการเปิด

4 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวิธีการท าอย่างเป็นข้ันตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง กระดาษท า
การและการปิดบญัชี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการสังเกต การฟัง และสามารถ
กระท าตามได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองในช้ัน
เรียนและฝึกปฏิบัตเิพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง กระดาษ
ท าการและการปิด
บัญช ี
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง กระดาษท าการ
และการปิดบัญชี 

1.2, 1.3 และ 
1.4 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

บัญช ี
- การบันทึกการกลับ

รายการ 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชี
กับรายการค้าและเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วข้องกับ
รายการคา้และเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 

3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยผู้สอนแบ่งกลุม่ผู้เรียนแบบสุ่มกลุ่มละ 5 – 6 
คน และมอบหมายให้แตล่ะกลุ่มศกึษาใบงานเกี่ยวกับการจัดท ากระดาษท าการ
และการปิดบัญชี จากน้ันจึงน าเสนอในช้ันเรียน โดยผู้สอนจะสังเกตการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนแตล่ะคนในระหว่างท างานกลุ่ม 

4. ใบงานเกี่ยวกับการ
จัดท ากระดาษท าการ
และการปิดบัญชี 

9-10 บทท่ี 6 การบัญชีส าหรับ
กิจการพาณิชยกรรม 
- ลักษณะของกิจการ

พาณิชย กรรม 
- ภาษีมูลคา่เพิ่มและการ

บันทึกบัญชี 
- วิธีการบันทึกบัญชีส าหรับ

กิจการพาณิชยกรรม 
- การบันทึกบัญชีในระบบ

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวิธีการท าอย่างเป็นข้ันตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง การบัญชี
ส าหรับกจิการพาณิชยกรรม เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการสังเกต การฟัง และ
สามารถกระท าตามได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง การบัญชี
ส าหรับกจิการพาณิช
ยกรรม 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง การบัญชีส าหรับ

1.2, 1.3 และ 
1.4 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สินค้าคงเหลือ
แบบต่อเนื่อง 

- การบันทึกบัญชีในระบบ
สินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด 

Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชี
กับรายการค้าและเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วข้องกับ
รายการคา้และเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
 

ในช้ันเรียนและฝึกปฏิบตัิเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยผู้สอนแบ่งกลุม่ผู้เรียนแบบสุ่ม จ านวน 4 
กลุ่ม และมอบหมายให้แตล่ะกลุม่ศึกษาใบงานเกี่ยวกับการบันทึกบญัชีส าหรับ
กิจการพาณิชยกรรม 2 กลุม่แรกใช้วิธีบันทึกแบบต่อเนื่อง ส่วน 2 กลุ่มที่เหลือใช้
วิธีบันทึกแบบสิ้นงวด และแตล่ะกลุ่มอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสียของวิธีบันทึกท่ีตน
ได้รับมอบหมาย ผู้สอนจะสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแตล่ะคนในระหว่าง
ท างานกลุ่ม 
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยใหผู้้เรยีนชมวิดิทัศน์หัวข้อ วงจรธุรกจิซื้อขายสินค้า 
และให้สมาชิกภายในกลุ่มแลกเปลีย่นความคิดเห็นว่าวงจรธุรกจิซื้อขายสินค้ามี
ความแตกต่างกับธุรกจิให้บริการอย่างไร แล้วสรุปความรู้ใหม่ที่ไดร้ับของกลุ่ม 
จากนั้นจึงอภิปรายในช้ันเรยีนร่วมกับผู้เรยีนกลุ่มอื่น ๆ โดยมีผูส้อนเป็นผู้อภิปราย
เสรมิ 

กิจการพาณิชยกรรม 
4. ใบงานเกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีส าหรับ
กิจการพาณิชยกรรม 
5. วิดิทัศน์จากยูทูป 
เรื่อง วงจรธุรกิจซื้อ
ขายสินค้า 

11 บทท่ี 7 สมุดรายวันเฉพาะ 
- บัญชีแยกประเภทย่อย 
- สมุดรายวันเฉพาะ 
- สมุดรายวันขาย 
- สมุดรายวันซื้อ 
- สมุดรายวันรับเงิน 
- สมุดรายวันจ่ายเงิน    

4 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวิธีการท าอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง สมุดรายวัน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง สมุด
รายวันเฉพาะ 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ

1.2 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชี
กับรายการค้าและเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
 

เฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระท าตามได้
อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองในช้ันเรียนและฝึก
ปฏิบัติเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยผู้สอนแบ่งกลุม่ผู้เรียนแบบสุ่มกลุ่มละ 5 – 6 
คน และมอบหมายให้แตล่ะกลุ่มศกึษาใบงานเกี่ยวกับการบันทึกสมดุรายวันเฉพาะ
แต่ละประเภท ผูส้อนจะสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแตล่ะคนในระหว่าง
ท างานกลุ่ม 
4. ใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมอบหมายใหผู้้เรียนแตล่ะกลุ่มสืบค้น
ข้อมูลจากสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์พกพา เกี่ยวกับสมดุรายวัน
เฉพาะที่นอกเหนือจากที่ผูส้อนกลา่วถึงในช้ันเรียน จากนั้นจึงสรุปความรู้ที่ได้ในใบ
งาน พร้อมอ้างอิงแหล่งข้อมูลตามรูปแบบบรรณานุกรม  
5. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอใบงานของกลุ่ม จากน้ันจึง
อภิปรายในช้ันเรยีนร่วมกับผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ โดยมผีู้สอนเป็นผู้อภิปรายเสริม 

เรื่อง สมุดรายวัน
เฉพาะ 
4. ใบงานเกี่ยวกับการ
บันทึกสมุดรายวัน
เฉพาะแตล่ะประเภท 
5. สมาร์ทโฟน แทป
เล็ต คอมพิวเตอร์
พกพา 

12 บทท่ี 8 การบัญชีส าหรับ
กิจการอุตสาหกรรม 
- ลักษณะของกิจการ

อุตสาหกรรม 
- การจัดท างบการเงิน

ส าหรับกจิการ
อุตสาหกรรม 

Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชี

4 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวิธีการท าอย่างเป็นข้ันตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง การบัญชี
ส าหรับกจิการอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการสังเกต การฟัง และ
สามารถกระท าตามได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีข้ันต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง การบัญชี
ส าหรับกจิการ
อุตสาหกรรม 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง การบัญชีส าหรับ

1.2, 1.3 และ 
1.4 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

กับรายการค้าและเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วข้องกับ
รายการคา้และเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 

ในช้ันเรียนและฝึกปฏิบตัิเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยผู้สอนแบ่งกลุม่ผู้เรียนแบบสุ่มกลุ่มละ 5 – 6 
คน และมอบหมายให้แตล่ะกลุ่มศกึษาใบงานเกี่ยวกับการบัญชีส าหรบักิจการ
อุตสาหกรรม และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผู้สอนจะสังเกตการมีสว่นร่วมของ
ผู้เรยีน 

กิจการอุตสาหกรรม 
4. ใบงานเกี่ยวกับการ
บัญชีส าหรบักิจการ
อุตสาหกรรม 

13 บทท่ี 9 เงินสดและระบบ
เงินสดย่อย 
- ความหมายของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 
- การบันทึกบัญชีเงินสด 
- การควบคุมภายในเกี่ยวกับ    
เงินสด 
- เงินขาดเงินเกินบัญชี 
- ระบบเงินสดย่อย 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชี
กับรายการค้าและเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ

4 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวิธีการท าอย่างเป็นข้ันตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง เงินสดและ
ระบบเงินสดย่อย เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการสังเกต การฟัง และสามารถ
กระท าตามได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองในช้ัน
เรียนและฝึกปฏิบัตเิพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยใหผู้้เรยีนแบ่งกลุ่มและอ่านกรณีศึกษาการทุจริต
เกี่ยวกับเงินสด สมาชิกภายในกลุม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปแนวทาง
แก้ปัญหาของกลุ่ม จากน้ันจึงอภิปรายในช้ันเรียนร่วมกับผูเ้รียนกลุ่มอื่น ๆ โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้อภิปรายเสรมิ 

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) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วข้องกับ
รายการคา้และเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 

14-15 บทท่ี 10 ระบบใบส าคัญ 
- หลักการและขั้นตอนของ
ระบบใบส าคัญจ่าย 
- การบันทึกทะเบียน
ใบส าคัญ 
- การบันทึกทะเบียนจ่ายเชค็ 
- การรวบรวมใบส าคัญคา้ง
จ่าย 
- การแสดงรายการในงบ
การเงิน 
- น าเสนอรายงานที่
มอบหมายในสปัดาห์ที่ 1 
Learning Outcome 
- ประยุกต์ใช้หลักการบัญชี
กับรายการค้าและเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
- ประยุกต์ใช้มาตรฐานการ

8 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและการสอนแบบใช้ค าถาม โดยผู้สอนแจ้งขอบข่าย
เนื้อหาท่ีจะสอนในสัปดาห์ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาพร้อมน าเสนอตัวอย่าง
ประกอบ ในระหว่างการอธิบายผูส้อนจะป้อนค าถามสลับกับการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรยีนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นจะสรุปเนื้อหา และเปดิ
โอกาสให้ผูเ้รียนถามค าถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิตและการปฏิบัติ โดยผูส้อนกระท าใหดู้เป็นตัวอย่างพร้อมกับ
อธิบายวิธีการท าอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการใช้แบบฝึกหดัหัวข้อเรื่อง ระบบ
ใบส าคัญ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการสังเกต การฟัง และสามารถกระท าตามได้
อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองในช้ันเรียนและฝึก
ปฏิบัติเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยผู้สอนแบ่งกลุม่ผู้เรียนแบบสุ่มกลุ่มละ 5 – 6 
คน และมอบหมายให้แตล่ะกลุ่มศกึษาใบงานเกี่ยวกับระบบใบส าคัญ ก าหนด
แบบฟอร์มทะเบียนใบส าคญั และทะเบียนจ่ายเช็คท่ีเหมาะสม บันทึกรายการคา้
ตามใบส าคญั ผูส้อนจะสังเกตการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนแต่ละคนในระหว่างท างาน
กลุ่ม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น  
2. Power Point 
หัวข้อเรื่อง ระบบ
ใบส าคัญ 
3. แบบฝึกหัด หัวข้อ
เรื่อง ระบบใบส าคัญ 
4. ใบงานเกี่ยวกับ
ระบบใบส าคัญ 

1.2 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเกีย่วขอ้งกับ
รายการคา้และเหตุการณ ์
ต่าง ๆ 
- ให้ความร่วมมือและท างาน
เป็นทีม เมื่อปฏิบตัิงานให้
บรรลเุป้าหมายองค์กร 

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    

(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 
และผลการท าแบบฝึกปฏิบัติระหว่าง
เรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

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

- รายงานกลุ่มและการน าเสนอ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

15 
นอกเวลา 

10% 
5% 

3 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1  - สอบกลางภาคครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาคครั้งที่ 2 
- สอบปลายภาค 

6 
11 
16 

20% 
25% 
30% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    
 ธิดารัตน์ ค ายัง. (2561). การบัญชีขั้นต้น. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 
  มสด. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
 ธารี หิรัญรัศมี, พลพธู ปียวรรณ, วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ภาวิณี มะโนวรรณ และวศธร ชุติภิญโญ. (2557).  
  การบัญชีขั้นต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
 จันทนา สาขากร และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2556). การบัญชีขั้นต้น (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ :  
  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. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 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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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษา (แบบสอบถามออนไลน์) 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

2.1 ประเมินจากการทดสอบ เพ่ือวัดความเข้าใจโดยไม่เก็บคะแนน และแก้ไขจุดผิดพลาดเป็น
รายบุคคล  

2.2 การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
2.3 ผลการศึกษาของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน     
3.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์เพ่ือปรับปรุงการสอน 
3.2 ปรับปรุงการสอนตามผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา (แบบสอบถามออนไลน์) 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ. 5) โดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 
 

 


