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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3824310 การบัญชีภาคปฏิบัติ 
(Accounting in Practices) จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็น
มาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการบูรณาการ
รายวิชาด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากเอกสารจริงที่จัดท าบัญชีใช้ในการประกอบการสอน 

เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของท างานจริงบัญชีภาคปฏิบัติ 
การบันทึกรายการทางบัญชีขั้นตั้นและผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง การจัดท างบทดลองและการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้ เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนที่เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนจากกรณีศึกษากิจกรรมในชั้นเรียน รวมถึง การติดตาม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผูส้อน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

มิถุนายน 2563 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา 3824310 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การบัญชีภาคปฏิบัต ิ

 (ภาษาอังกฤษ) Accounting in Practices 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน (2 – 2 – 5) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

3.1 หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มะลิ  ชาร ี
4.2 อาจารย์ผู้สอน (1) อาจารย์มะลิ  ชาร ีตอนเรียน A1 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ามี) 
    สอบได้วิชา 3821107   การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

สอบได้วิชา 3822106  การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

8. สถานที่เรียน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
9.1 วันที่จัดท า 18 มิถุนายน 2563 - 
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  18  มิถุนายน 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการลงบันทึกบัญชีจากเอกสารจริงได ้
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในการบันทึกรายการทางการบัญชีได้ 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบกระบวนการในการจัดท างบการเงินของธุรกิจได ้

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน  และเพื่อ 
เป็นการปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การฝึกปฏิบัติทางการบัญชีจากชุดฝึกปฏิบัติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันทั่ ว ไปและสมุดรายวันเฉพาะจากเอกสารขั้นต้นจริ ง  การผ่ านรายการไปยังบัญชี 
แยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงิน รวมทั้ง
การลงรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท ารายงานส าหรับผู้บริหาร และรายงานเพื่อความยั่งยืน ส าหรับกิจการ
ให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม  

Practices of accounting from practice sets in both Thai and English languages; 
recording in general and special journals from real source document, posting to ledgers, adjusting 
and closing entries at the end of accounting period, preparation of trial balance, working paper 
and financial statements including other relating transactions such as preparing managerial reports 
and sustainable reports, for service firms, merchandising firms and manufacturing firms 
 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) :  
IES 2 

(ก)(1) ประยุกต์ใช้หลักการบญัชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
IES 3 

(ก)(2) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

(ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
(ง)(1) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

IES 4 
(ข)(3) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใดควรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 

 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก สอนเสริม ปฏิบัติ / งานภาคสนาม 
/ การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไม่
สามารถท าการสอนได้หรือตามที่
ผู้ เรียนร้องขอเพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

- 75 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- เวลาในการให้ค าปรึกษา วันพฤหัส 8.00 - 15.30 น. ห้อง 346  
   e-mail : mali_cha@dusit.ac.th 

mailto:sawanya_pin@hotmail.com
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้น การใช้ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพต้องพึงระมัดระวัง และค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั้งในด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปน้ี 

 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี 
ต่อวิชาชีพ 

1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน 
และสังคม 

1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อย่างมีคุณธรรม 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะเพื่อปลูกจิตส านึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรคณะในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 
ชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง ฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับนักศึกษา โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม 
พัฒนาจิตสาธารณะ และการท าประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม 

3) ในหลักสูตรมีรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาชีพ 
ในหมวดวิชาเฉพาะ 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การประเมินผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน 

ที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และให้บุคคลต่อไปนี้อย่างน้อย 3 คน ได้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือสหกิจศึกษา 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา จ านวนทุจริต  
ในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบ  
ในหน้าที่ เป็นต้น 

3) การสอบข้อเขียน วชิาจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล 
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2. ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านองค์การ
และธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ จึง
ครอบคลุมความรู้ต่อไปน้ี 
                 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 

 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้ านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ 
ด้านการบัญช ีโดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใชไ้ด้อย่างเหมาะสม 

  2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ 

 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้

และความเข้าใจในทฤษฎีการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางการบัญชี การให้เสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ 

2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย
เฉพาะเรื่อง 

3) การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีเฉพาะด้านหรือทุกด้าน 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาค 
3) การสอบปลายภาค 
4) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

และเอกสารรายงาน 
5) ประเมินผลจากวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญช ี

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้ 

ความเข้าใจมากกว่าการจ า มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองและสามารถ
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้ 

 3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุ 
และวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
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3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน 
ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ 
3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี 
4) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา 
2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้ โครงงาน การวิจัย โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสาร 

รายงาน 
3) ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญช ี
4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาโดยสอดแทรก  

เข้าไปในการสอนรายวิชา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่าง
กัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้ หรืออาจแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียน เรียนวิชา 
ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี ้
  4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก 
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 

4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตน 
อย่างต่อเนื่อง 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับนักศึกษา 
บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน้าที่งานทางการบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข และการสื่อสารให้เข้าใจ  

การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
รวมทั้ง การเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผู้สอบจ าเป็นต้องฝึกทักษะด้านนี้ เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติ
เหล่านี้เมื่อส าเร็จการศึกษา 
     5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

 5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 

2) ให้นักศึกษากับอาจารย์ท าโครงงาน หรือการวิจัยร่วมกัน 
3) จัดหาช่องทางให้มีการน าเสนอผลงาน 
4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีให้เรียนรู้จากการท างานจริง 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิค การน าเสนอ ความถูกต้อง 
การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 

2) การสอบภาคปฏิบัต ิ
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อการสอน 

/ Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1 
(Offline) 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบัญชีและความรู้ด้าน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
1. อธิบายเมนูต่าง ๆ ของโปรแกรม

บัญชี 
2. เทคนิคการใช้งานของโปรแกรม

บัญชี 
3. วิธีการก าหนดผังบัญชี 
4. วิธีการตั้งชื่อผังบัญชี 
5. วิธีการผูกผังบัญชีเพื่อเชื่อมโยง

ระบบบัญชีกับสมุดรายวันแต่ละ
เล่ม 

-  สมุดรายวันทั่วไป 
        -  สมุดรายวันซื้อ 
        -  สมุดรายวันขาย 
        -  สมุดรายวันรับเงิน 
        -  สมุดรายวันจ่ายเงิน 
6. บันทึกยอดคงเหลือยกมาจากปี
ก่อนที่จะเริ่มท าปีปัจจุบัน 
 
 

4 
 

1. ผู้สอนแนะน าตัว อธิบายรายละเอียดของรายวิชา จุดมุ่งหมาย 
และวัตถุประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา แผนการสอนและแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ แนะน าเอกสารและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม 
พร้อมท้ัง การเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 

 3. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการ
สอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ฝึกปฏิบัติทางด้านการบัญชีและความรู้ด้านโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี” 
4. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการ

สอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะท าการแสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่าง
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
สังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 
5. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการ

สอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
 
 

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

Learning Outcome 
1.  นักศึกษาสามารถประยุกต์ ใช้
หลักการบัญชีกับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  
2.  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุ
ไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟังและ
การแสดงความคิดเห็น 
6. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกการบันทึกบัญชีผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีจากเอกสารจริงที่จัดเตรียมไว้เป็นตัวอย่าง 
7. ผู้สอนท าการตรวจเช็คข้อมูลที่มอบหมายให้นักศึกษาท าพร้อม

สอดแทรกความรู้และประสบการณ์จากการปฎิบัติจริงเพื่อให้
นักศึกษาเกิดทักษะและประสบการณ์ที่มากขึ้น 

2 
(Offline) 

 

การเขียนรายงานภาษีซื้อและภาษี
ขาย การลงบันทึกบัญชี การปิด
บัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย และการ
ค านวณกองทุนเงินทดแทนประจ าปี 
1. การจัดท ารายงานภาษีซื้อและ
รายงานภาษีขายเดือน มกราคม และ
เดือนกุมภาพันธ์ 
2. การบันทึกบัญชีแต่ละรายการลง
ในสมุดรายวันฉพาะ และสมุดรายวัน
ทั่วไปจากเอกสารประกอบการสอน 
และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่
เกี่ยวข้อง 
3. การปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย
ประจ าเดือน มกราคม และเดือน
กุมภาพันธ์ 
4. การค านวณกองทุนเงินทดแทน
ประกันสังคมประจ าปี 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้ ส อนมอบหมายงาน ให้ ผู้ เ รี ยนฝึ กการบั นทึ กบัญชี จ าก
เอกสารรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเดือนมกราคมและเดือน
กุมภาพันธ์ โดยการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี 
3. ผู้สอนท าการตรวจเช็ตข้อมูลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท าว่า
ถูกต้องหรือไม ่

 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
 

 

1.1, 1.2  
 

(1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

5. การจัดท าแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่
จ่ า ยทุ ก ป ร ะ เภท  ป ร ะจ า เ ดื อ น 
มกราคม และเดือน กุมภาพันธ์ พร้อม
ยื่นแบบกับกรรมสรรพากรหรือยื่น
ออนไลน์ประจ าทุกเดือน 
6. การจัดท าแบบประกันสังคมเพื่อ
ยื่นแบบกับหน่วยงานประกันสังคม 
พ ร้ อ ม ยื่ น แ บ บ ป ร ะ กั น สั ง ค ม
ประจ าเดือนของทุกเดือน 
 
Learning Outcome 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีข้ึน 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3 
(Offline) 

 

การเขียนรายงานภาษีซื้อและภาษี
ขาย การลงบันทึกบัญชี การปิด
บัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย และการ
ค านวณ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย การ
ค านวณเงินประสังคมประจ าเดือน 
1. การจัดท ารายงานภาษีซื้อและ
รายงานภาษีขายเดือน มีนาคม และ
เดือนเมษายน 
2. การบันทึกบัญชีแต่ละรายการลง
ในสมุดรายวันฉพาะ และสมุดรายวัน
ทั่วไปจากเอกสารประกอบการสอน 
และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่
เกี่ยวข้อง 
3. การบันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อและ
ภาษีขายประจ าเดือนมีนาคม และ
เดือนเมษายน 
4. การจัดท าแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่
จ่ายทุกประเภท ประจ าเดือนมีนาคม 
และเดือนเมษายน 
5 . ก า ร ยื่ น แ บ บ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท กั บ
กรมสรรพากรประจ าทุกเดือน 
6. การจัดท าแบบประกันสังคมเพื่อ
ยื่นแบบกับหน่วยงานประกันสังคม 
Learning Outcome 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2.  ผู้ สอนมอบหมายงานให้ผู้ เ รี ยนฝึกการบันทึกบัญชี จาก
เอกสารรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 
โดยการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
3. ผู้สอนท าการตรวจเช็ตข้อมูลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท าว่า
ถูกต้องหรือไม ่

 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3.  Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
 
 

 

1.1, 1.2 
 
 
 

(1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ระกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

4 
(Offline) 

 

การเขียนรายงานภาษีซื้อและภาษี
ขาย การลงบันทึกบัญชี การปิด
บัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย และการ
ค านวณ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย การ
ค านวณเงินประสังคมประจ าเดือน 
1. การจัดท ารายงานภาษีซื้อและ
รายงานภาษีขายเดือนพฤษภาคม 
และเดือน มิถุนายน 
2.  การท าการบันทึกบัญชีแต่ละ
รายการลงในสมุดรายวันฉพาะ และ
สมุ ด ร า ย วั นทั่ ว ไ ป จ า ก เ อ ก ส า ร

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้ ส อนมอบหมายงาน ให้ ผู้ เ รี ยนฝึ กการบั นทึ กบัญชี จ าก
เอกสารรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 
โดยการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
3. ผู้สอนท าการตรวจเช็ตข้อมูลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท าว่า
ถูกต้องหรือไม ่
 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
 

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ประกอบการสอน และผ่านไปยังบัญชี
แยกประเภทท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย
ประจ าเดือนพฤษภาคมและเดือน
มิถุนายน 
4. การจัดท าแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่
จ่ า ยทุ ก ป ร ะ เภท  ป ร ะจ า เ ดื อ น
พฤษภาคม และเดือนมิถุนายนพร้อม
ยื่นแบบประจ าเดือนของทุกเดือน 
5. การจัดท าแบบประกันสังคมเพื่อ
ยื่นแบบกับหน่วยงานประกันสังคม
ประจ าเดือนของทุกเดือน 
 
Learning Outcome 
1.นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

5 
(Offline) 

 

การเขียนรายงานภาษีซื้อและภาษี
ขาย การลงบันทึกบัญชี การปิด
บัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย และการ
ค านวณ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย การ
ค านวณเงินประสังคมประจ าเดือน 
การจัดท าแบบยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.
51 
1. การจัดท ารายงานภาษีซื้อและ
รายงานภาษีขายเดือนกรกฎาคม 
และเดือน สิงหาคม 
2.  การท าการบันทึกบัญชีแต่ละ
รายการลงในสมุดรายวันฉพาะ และ
สมุดรายวันทั่วไปจากเอกสารจริง 
และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่
เกี่ยวข้อง 
3. การจัดท าแบบภาษีเงินได้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51 เพื่อยื่น
แบบส่งกรมสรรพากร 
4.การปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย
ประจ าเดือนกรกฎาคมและเดือน
สิงหาคม 
5. การจัดท าแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่
จ่ า ย ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ป ร ะ จ า เ ดื อ น

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้ ส อนมอบหมายงาน ให้ ผู้ เ รี ยนฝึ กการบั นทึ กบัญชี จ าก
เอกสารรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 
โดยการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
3. ผู้สอนท าการตรวจเช็ตข้อมูลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท าว่า
ถูกต้องหรือไม ่
 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
 
 
 
 

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

กรกฎาคมและเดือน สิงหาคมพร้อม
น าส่งกับหน่วยงานกรมสรรพากร 
6. การจัดท าแบบประกันสังคมเพื่อ
ยื่นแบบกับหน่วยงานประกันสังคม 
 
Learning Outcome 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

6 
(Offline) 

 

การเขียนรายงานภาษีซื้อและภาษี
ขาย การลงบันทึกบัญชี การปิด
บัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย และการ
ค านวณ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย การ
ค านวณเงินประสังคมประจ าเดือน  

4 3. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1. การจัดท ารายงานภาษีซื้อและ
รายงานภาษีขายเดือน กันยายน และ
เดือนตุลาคม 
2.  การท าการบันทึกบัญชีแต่ละ
รายการลงในสมุดรายวันฉพาะ และ
สมุ ด ร า ย วั นทั่ ว ไ ป จ า ก เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน และผ่านไปยังบัญชี
แยกประเภทท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย
ประจ า เดือนกันยายนและเดือน
ตุลาคม  
4. การจัดท าแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่
จ่ า ยทุ ก ป ร ะ เภท  ป ร ะจ า เ ดื อ น
กันยายน และเดือนตุลาคม 
5. การยื่นแบบกับกรมสรรพากร
ประจ าเดือนของทุกเดือน 
6. การจัดท าแบบประกันสังคมเพื่อ
ยื่นแบบกับหน่วยงานประกันสังคม
ประจ าเดือนของทุกเดือน 
 
Learning Outcome 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 

2. ผู้ ส อนมอบหมายงาน ให้ ผู้ เ รี ยนฝึ กการบั นทึ กบัญชี จ าก
เอกสารรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 
โดยการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
3. ผู้สอนท าการตรวจเช็คข้อมูลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท าว่า
ถูกต้องหรือไม ่
 

ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้นฐาน 
ของข้อเท็จจริง และสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

2. ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 
เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมาย
องค์กร 
2. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

7 
(Online) 

การเขียนรายงานภาษีซื้อและภาษี
ขาย การลงบันทึกบัญชี การปิด
บัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย และการ
ค านวณ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย การ
ค านวณเงินประสังคมประจ าเดือน  
1. การจัดท ารายงานภาษีซื้อและ
รายงานภาษีขายเดือนพฤศจิกายน  
และเดือนธันวาคม 
2.  การท าการบันทึกบัญชีแต่ละ
รายการลงในสมุดรายวันฉพาะ และ
สมุดรายวันทั่วไปจากเอกสารจริง 
และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่
เกี่ยวข้อง 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
1. ผู้ ส อนมอบหมายงาน ให้ ผู้ เ รี ยนฝึ กการบั นทึ กบัญชี จ าก
เอกสารรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเดือนมกราคมและเดือน
กุมภาพันธ์ โดยการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี 
3. ผู้สอนท าการตรวจเช็ตข้อมูลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท าว่า
ถูกต้องหรือไม ่
 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
5. Zoom 
6.ระบบ Microsoft 
Teams 

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. การปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย
ประจ าเดือนพฤศจิกายนและเดือน
ธันวาคม 
4. การจัดท าแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่
จ่ า ยทุ ก ป ร ะ เภท  ป ร ะจ า เ ดื อ น
พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 
5. การยื่นแบบกับกรมสรรพากรระจ า
เดือนของทุกเดือน 
6. การจัดท าแบบประกันสังคมเพื่อ
ยื่นแบบกับหน่วยงานประกันสังคม
ประจ าเดือนของทุกเดือน 
 
Learning Outcome 
1.นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

8 
(Online) 

การลงบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ในแต่ละเดือนที่เกิดรายการ
ค้ า แ ล ะ ก า ร ล ง บั น ทึ ก บั ญ ชี
ประกันสังคมของแต่ละเดือน  
1. ท าการบันทึกข้อมูลประกันสังคม
ของ เดือน  มกราคม กุมภาพันธ์  
มี น าคม  ล ง ในระบบฐานข้ อมู ล
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2. ท าการบันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย
เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ลง
ใ น ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล โ ป ร แ ก ร ม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
3. การบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
 
Learning Outcome 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกการบันทึกบัญชีจากเอกสาร
ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน ประจ าเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
3. ฝึกลงบันทึกบัญชี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
4. ฝึกปฏบัติการลงบัญชีล้างลูกหนี้และเจ้าหนี้ของกิจการ 
5. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องจากกิจกรรมที่มอบหมาย 
 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
5. Zoom 
6.ระบบ Microsoft 
Teams 
 
 

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

9 
(Online)  

 

การลงบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ในแต่ละเดือนที่เกิดรายการ
ค้ า แ ล ะ ก า ร ล ง บั น ทึ ก บั ญ ชี
ประกันสังคมของแต่ละเดือน  
1. การบันทึกข้อมูลประกันสังคมของ
เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
ลงในระบบฐานข้อมูล โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2. การบันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย
เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
ลงในระบบฐานข้อมูล โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
3. การบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ เดือน เมษายน พฤษภาคม 
มิถุนายน 
 
 
Learning Outcome 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกการบันทึกบัญชีจากเอกสาร
ประกันสังคม เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
3. ฝึกลงบันทึกบัญชี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือนเมษายน พฤษภาคม
มิถุนายน 
4. ฝึกปฏบัติการลงบัญชีล้างลูกหนี้และเจ้าหนี้ของกิจการ 
5. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องจากกิจกรรมที่มอบหมายงาน 

 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
5. ระบบ Zoom 
6.ระบบ Microsoft 
Teams 
 
 

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3.นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

10 
(Online)  

 
 

การลงบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ในแต่ละเดือนที่เกิดรายการ
ค้ า แ ล ะ ก า ร ล ง บั น ทึ ก บั ญ ชี
ประกันสังคมของแต่ละเดือน  
1. การบันทึกข้อมูลประกันสังคมของ
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
ลงในระบบฐานข้อมูล โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2. การบันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย
เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ลงในระบบฐานข้อมูล โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกการบันทึกบัญชีจากเอกสาร
ประกันสังคม ประจ าเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
3. ฝึกลงบันทึกบัญชี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือน กรกฎาคม สิงหาคม 
กันยายน 
4. ฝึกปฏบัติการลงบัญชีล้างลูกหนี้และเจ้าหนี้ของกิจการ 
5. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องจากกิจกรรมที่มอบหมายงาน 

 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
5. Zoom 

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. การบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ เดือน กรกฎาคม สิงหาคม 
กันยายน 
 
Learning Outcome 
 1.นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจ  เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ ง
ร วมถึ ง ร ะบ บและกา รปร ะ เ มิ น
ท า ง เ ลื อ ก  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ ส รุ ป ที่
ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง
ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

6.ระบบ Microsoft 
Teams 
 
 
 

11 
(Online)  

 
 

การลงบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ในแต่ละเดือนที่เกิดรายการ
ค้ า แ ล ะ ก า ร ล ง บั น ทึ ก บั ญ ชี
ประกันสังคมของแต่ละเดือน  
1. การบันทึกข้อมูลประกันสังคมของ
เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ลงในระบบฐานข้อมูล โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2. การบันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย
เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ลงในระบบฐานข้อมูล โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
3. การบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน  
ธันวาคม 
 
Learning Outcome 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกการบันทึกบัญชีจากเอกสาร
ประกันสังคม ประจ าเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  
3. ฝึกลงบันทึกบัญชี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
4. ฝึกปฏบัติการลงบัญชีล้างลูกหนี้และเจ้าหนี้ของกิจการ 
5. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องจากกิจกรรมที่มอบหมายงาน 

 

ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
5. Zoom 
6.ระบบ Microsoft 
Teams 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

12 
(Online)  

 
 

การบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการและ
เงินเดือนของพนักงาน 
1. การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  – 
ธันวาคม ลงในระบบฐานข้อมูล
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2. การบันทึกเงินเดือนพนักงานเดือน
มกราคม – ธันวาคม ลงในระบบ
ฐานข้อมูลโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี 
 
Learning Outcome 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกการบันทึกบัญชีจากเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของธุรกิจ ประจ าเดือนมกราคม – 
ธันวาคม  
3.  ฝึกปฏิบัติ ลงบันทึกบัญชี เ งิน เดือนประจ า เดือน ตุลาคม 
พฤศจิกายน ธันวาคม 
4. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องจากกิจกรรมที่มอบหมายงาน 

 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
5. Zoom 
6.ระบบ Microsoft 
Teams 
 

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

13 
(Online)  

 
 

การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของ
กิจการ และการบันทึกบัญชีสินค้า
คงเหลือ 
1. การค านวณค่าเสื่อมราคาของบัญชี
สิ นทรัพย์ ของกิ จการและจั ดท า
ทะเบียนสินทรัพย์ของกิจการและค่า
เสื่อมราคาประจ าปีบันทึกลงในระบบ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2. การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือต้น
งวดและปลายงาด 
 
Learning Outcome 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2. นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3. นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกการค านวณค่าเสื่อมราคาและ
จัดท าทะเบียนสินทรัพย์ของกิจการพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจ าปี 

  3. ฝึกปฏิบัติลงบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวด 
4. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องจากกิจกรรมที่มอบหมายงาน 

 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
5. Zoom 
6.ระบบ Microsoft 
Teams 
 
 

1.1, 1.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

14 
(Online)  

 
 

การปรับปรุงรายการทางการบัญชี 
1. การปรัปปรุงรายการทางการบัญชี
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและ
ความเหมาะสมของข้อมูลทางการ
บั ญ ชี พ ร้ อ ม บั น ทึ ก ล ง ใ น ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี 
2. การกระทบยอดรายได้และยอดซื้อ
สินค้ายอดค่าใช้จ่ายให้ตรงกลับ ภ.พ 
30 ก่อนน าส่งผู้ตรวจสอบบัญชี 
 
Learning Outcome 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2.  นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกท าการปรับปรุงรายการบัญชีให้
ถูกต้องตามความเป็นจริงของกิจการ 
3. ตรวจสอบยอดรายได้และค่าใช้จ่ายให้ตรงกับแบบ ภ.พ.30 
4. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องจากกิจกรรมที่มอบหมายงาน 
 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO  
5. Zoom 
6.ระบบ Microsoft 
Teams 
 
 

1.1, 1.2, 1.3 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3.  นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

15 
(Online)  

 
 

การจัดท ากระดาษท าการและงบ
ทดลอง 
1. การจัดท ากระดาษท าการเพื่อใช้ใน
การออกงบการเงินของบริษัท 
2. การจัดท างบทดลองเพื่อใช้ในการ
ออกงบการเงิน 
3. การน าส่งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาต 
 
Learning Outcome 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง
ระบบและการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2.  นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 

4 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ายระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนจะแนะน าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ เรียนฝึกการออกกระดาษท าการเพื่อ
เก็บข้อมูลตัวเลขน าไปออกงบการเงินของกิจการ 
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนออกงบทดลองเพื่อน าไปใช้ในการ
จัดงบงบการเงินของกิจการ 
4. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องจากกิจกรรมที่มอบหมายงาน 

 

1. เอกสารระกอบ
การลงบัญชี 
2. ซอฟต์แวร์
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านการบัญชี 
3. Power point  
ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี
4.ระบบ WBSC/คลิป 
VDO 
5. Zoom 
6.ระบบ Microsoft 
Teams 
  
 

1.1, 1.2, 1.3 (1) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3.  นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และการตัดสินใจที่ดีขึ้น 
4. นักศึกษาสามารถระบุประเด็น
ทางจริยธรรมและก าหนดว่า
เมื่ อ ใดควรประยุ กต์ ใ ช้ หลั ก
จริยธรรม 

หมายเหต ุ :  - ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห ์ 
                 - แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์ สามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ที่ได้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลา 

ของผู้เรียนในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
ตามก าหนดระยะเวลา 

2. ประเมินจากการแต่งกาย 
ของผู้เรียนที่เป็นไปตามระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบ 
ของผู้เรียนในหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายรายกลุ่ม 
และรายบุคคล 

4. ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
ให้ผู้เรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ 
ไม่ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่น 
มาเป็นของตน 

1 – 15 10% 

2. ชุดฝึกปฏิบัติ (รายบุคคล) 2.1.1, 2.12, 
2.1.3, 2.1.4 

ประเมินจากความสมบูรณ์ 
ความถูกต้อง ความครบถ้วนของงาน 
ที่มอบหมายให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

1 – 6 10% 

3. งานที่ได้รับมอบหมาย 
จากกิจกรรมในชั้นเรียน 
 

2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 
3.1.1, 3.1.3, 
4.1.1, 4.1.2, 

5.1.3 

1. ประเมินจากความสมบูรณ์ 
ความถูกต้อง ความครบถ้วน 
ของงานที่มอบหมายให้ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

2. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
ของผู้เรียนเป็นรายกลุ่มการเป็น
ผู้น า ผู้ตาม การอภิปรายซักถาม 

1 - 15 10% 

4. ทดสอบย่อย 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 
3.1.1, 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3 

ประเมินจากการท าแบบทดสอบ 
ชุดฝึกปฏิบัติ 

6 10% 

5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
(รายบุคคล) 

2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 4.1.1, 

4.1.2 

ประเมินจากความสมบูรณ์ 
ความถูกต้อง ความครบถ้วนของงาน 
ที่มอบหมายให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

7 – 8 10% 

6. แบบทดสอบการใช้งาน 
โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป
ทางการบัญชี 
(สอบปฏิบัติ) 

2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 
3.1.1, 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3 

ประเมินจากการท าแบบทดสอบ 
การใช้งานจากระบบโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 

9 20% 

7. การสอบปลายภาค 1.1.1, .1.1,2. 
2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 3.1.1 

ประเมินจากการท าชุดฝึกปฏิบัติ 
ปลายภาค 

16 30% 



มคอ. 3 

 33 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 

เอกสารบัญชีภาคปฏิบัต ิ
กรณีศึกษา การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการทางบัญชี 
โปรแกรม RDSMEs Version 1.20 จาก http://www.rd.go.th/publish/41464.0.html 
โปรแกรม Prosoft Winspeed.com 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ขวัญฤดี อ านวยเวโรจน์. (2553). คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชี FORMULA SmartBiz. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท วีอาร์เนส จ ากัด. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ  
การเรียนการสอน โดยการใชแ้บบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ผ่านการทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง    การ
เรียนการสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์      การ
สอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบ   
จากคะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษ และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 


