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84328432  0303  PP  25612561  11  35210013521001        330078320330078320

  

หมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไปหมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35210013521001 การบญัชกีารเงนิการบญัชกีารเงนิ
Financial AccountingFinancial Accounting

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(2-2-5) 3(2-2-5) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาธรุกจิศกึษาครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาธรุกจิศกึษา

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 61/31 อาจารย ์สมใจ เภากลุม่ 61/31 อาจารย ์สมใจ เภา
ดว้งดว้ง

5.5. ภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีน

ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที� 2561ปีการศกึษาที� 2561

6.6. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)



22/10/2561 TQF

http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=8432&tqftype=03&documenttitle=3&avs702477781=22&… 2/16

ไมม่ีไมม่ี

7.7. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

 อาคารโลจสิตกิส ์หอ้ง 402 คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม อาคารโลจสิตกิส ์หอ้ง 402 คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

9.9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

23 กรกฏาคม 256123 กรกฏาคม 2561

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการวเิคราะหร์ายการคา้ การจัดทําบญัช ีบนัทกึรายการตามหลกัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการวเิคราะหร์ายการคา้ การจัดทําบญัช ีบนัทกึรายการตามหลกั
การบญัชทีี�รับรองโดยทั�วไป จัดทํากระดาษทําการ งบการเงนิ โดยครอบคลมุดา้นภาษีอากรการบญัชทีี�รับรองโดยทั�วไป จัดทํากระดาษทําการ งบการเงนิ โดยครอบคลมุดา้นภาษีอากร
การบญัชอีตุสาหกรรม ระบบใบสําคญั และเงนิสดยอ่ยการบญัชอีตุสาหกรรม ระบบใบสําคญั และเงนิสดยอ่ย

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1.มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกั วธิกีาร ขั �นตอนการจัดทําบญัชแีละมทีกัษะปฏบิตังิานบญัชี1.มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกั วธิกีาร ขั �นตอนการจัดทําบญัชแีละมทีกัษะปฏบิตังิานบญัชเีบื�องตน้ตามหลกัการเบื�องตน้ตามหลกัการ
บญัชทีี�รับรองทั�วไปบญัชทีี�รับรองทั�วไป

  2.2.ฝึกการวเิคราะหร์ายการคา้ การบนัทกึรายการในสมดุบนัทกึรายการขั �นตน้และขั �นปลาย ฝึกการวเิคราะหร์ายการคา้ฝึกการวเิคราะหร์ายการคา้ การบนัทกึรายการในสมดุบนัทกึรายการขั �นตน้และขั �นปลาย ฝึกการวเิคราะหร์ายการคา้
การบนัทกึรายการในสมดุบนัทกึรายการขั �นตน้และขั �นปลายผา่นรายการไปบญัชแียกประเภทที�เกี�ยวขอ้งการบนัทกึรายการในสมดุบนัทกึรายการขั �นตน้และขั �นปลายผา่นรายการไปบญัชแียกประเภทที�เกี�ยวขอ้ง

3.3.สามารถจัดทํากระดาษทําการปรับปรงุรายการบญัช ีและนําเสนองบการเงนิที�สมบรูณต์ามหลกัการสามารถจัดทํากระดาษทําการปรับปรงุรายการบญัช ีและนําเสนองบการเงนิที�สมบรูณต์ามหลกัการบญัชทีี�รับรองบญัชทีี�รับรอง
ทั�วไปทั�วไป  

4.4.มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดทํางบการเงนิสําหรับธรุกจิซื�อขายสนิคา้ใหบ้รกิารครอบคลมุดา้นภาษีมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดทํางบการเงนิสําหรับธรุกจิซื�อขายสนิคา้ใหบ้รกิารครอบคลมุดา้นภาษีอากรที�เกี�ยวขอ้งอากรที�เกี�ยวขอ้ง
การบญัชอีตุสาหกรรม ระบบใบสําคญั ระบบเงนิสดยอ่ยและการนําเสนองบการเงนิการบญัชอีตุสาหกรรม ระบบใบสําคญั ระบบเงนิสดยอ่ยและการนําเสนองบการเงนิที�สมบรูณต์ามหลกัการบญัชทีี�รับรองที�สมบรูณต์ามหลกัการบญัชทีี�รับรอง
ทั�วไป และพระราชบญัญัตทิี�เกี�ยวขอ้งทั�วไป และพระราชบญัญัตทิี�เกี�ยวขอ้ง

5.5.มจีรยิธรรมในการทําบญัช ีสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิในการทํางานไดอ้ยา่งมรีะสทิธภิาพมจีรยิธรรมในการทําบญัช ีสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิในการทํางานไดอ้ยา่งมรีะสทิธภิาพ

  

หมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการหมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ
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1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

          ความหมาย และวตัถปุระสงคข์องการบญัช ีกรอบแนวคดิสําหรับการบญัช ีคํา          ความหมาย และวตัถปุระสงคข์องการบญัช ีกรอบแนวคดิสําหรับการบญัช ีคํา
นยิามทางการบญัช ีวธิกีารบนัทกึบญัชตีามหลกัการบญัชคีู ่การบนัทกึรายการในสมดุนยิามทางการบญัช ีวธิกีารบนัทกึบญัชตีามหลกัการบญัชคีู ่การบนัทกึรายการในสมดุ
รายวนัทั�วไปและสมดุรายวนัเฉพาะ การผา่นรายการ การปรับปรงุและปิดบญัช ีการจัดรายวนัทั�วไปและสมดุรายวนัเฉพาะ การผา่นรายการ การปรับปรงุและปิดบญัช ีการจัด
ทํางบทดลอง กระดาษทําการและงบการเงนิสําหรับกจิการใหบ้รกิาร กจิการซื�อขายทํางบทดลอง กระดาษทําการและงบการเงนิสําหรับกจิการใหบ้รกิาร กจิการซื�อขาย
สนิคา้ ระบบใบสําคญั ระบบเงนิสดยอ่ย พระราชบญัญัตกิารบญัช ีพ.ศ.2543 พระราชสนิคา้ ระบบใบสําคญั ระบบเงนิสดยอ่ย พระราชบญัญัตกิารบญัช ีพ.ศ.2543 พระราช
บญัญัตวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ.2547บญัญัตวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ.2547
                    

2.2. จาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีน --

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานการฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การภาคสนาม/การ

ฝึกงานฝึกงาน

การศกึษาดว้ยการศกึษาดว้ย
ตนเองตนเอง

สอนเสรมิสอนเสรมิ

30 ชั�วโมง 30 ชั�วโมง 30 ชั�วโมง 30 ชั�วโมง 75 ชั�วโมง 75 ชั�วโมง ตามความตอ้งการตามความตอ้งการ
ของนักศกึษาของนักศกึษา  
นอกเวลาเรยีน นอกเวลาเรยีน 

3.3. จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาจาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษา
เป็นรายบคุคลเป็นรายบคุคล

อาจารยใ์หคํ้าปรกึษาไดต้ลอด กรณีไมต่ดิสอนอาจารยใ์หคํ้าปรกึษาไดต้ลอด กรณีไมต่ดิสอน

  

หมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.ตระหนักใน1.ตระหนักใน
คณุคา่ คณุธรรม จรยิธรรม เสีคณุคา่ คณุธรรม จรยิธรรม เสี
ยสละ และซื�อสตัยส์จุรติตามยสละ และซื�อสตัยส์จุรติตาม
ครรลองวถิคีวามพอเพยีง ครรลองวถิคีวามพอเพยีง 
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และ2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และ
ความรับผดิชอบตอ่ตนเองความรับผดิชอบตอ่ตนเอง
และสงัคม  และสงัคม  

1. กจิกรรม1. กจิกรรม  1. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้1. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  

3.มภีาวะการเป็นผูนํ้าและผู ้3.มภีาวะการเป็นผูนํ้าและผู ้
ตาม สามารถทํางานเป็นตาม สามารถทํางานเป็น
ทมี และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัทมี และสามารถแกไ้ขขอ้ขดั
แยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ ์สถานการณ ์

    

4.เคารพสทิธแิละรับฟังความ4.เคารพสทิธแิละรับฟังความ
คดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั �งคดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั �ง
เคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรีเคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ของความเป็นมนุษย ์

    

5.เคารพกฤระเบยีบและขอ้5.เคารพกฤระเบยีบและขอ้
บงัคบัตา่งๆ ขององคก์รและบงัคบัตา่งๆ ขององคก์รและ
สงัคม สงัคม 

    

6.มจีรรยาบรรณทางวชิาการ6.มจีรรยาบรรณทางวชิาการ
และวชิาชพี และวชิาชพี 

    

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มอีงคค์วามรูใ้นสาขา1.มอีงคค์วามรูใ้นสาขา
วชิาชพีครอูยา่งกวา้งขวางวชิาชพีครอูยา่งกวา้งขวาง
และเป็นระบบสามารถวเิคราห์และเป็นระบบสามารถวเิคราห์
ปัญหา ปัญหา 

    

2.ตระหนักรูห้ลกัการและ2.ตระหนักรูห้ลกัการและ
ทฤษฎใีนองคค์วามรูท้ี�ทฤษฎใีนองคค์วามรูท้ี�
เกี�ยวขอ้งกบัวชิาชพี เกี�ยวขอ้งกบัวชิาชพี 

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)  

1. การประเมนิการบา้น1. การประเมนิการบา้น
  2. การทดสอบหลงัเรยีน2. การทดสอบหลงัเรยีน  

3.มคีวามเขา้ใจเกี�ยวกบัความ3.มคีวามเขา้ใจเกี�ยวกบัความ
กา้วหนา้ของวชิาชพี กา้วหนา้ของวชิาชพี 

    

4.มคีวามรูแ้ละเห็นความ4.มคีวามรูแ้ละเห็นความ
สําคญัของการใชง้านสําคญัของการใชง้าน
วจัิย เพื�อแกปั้ญหาและการวจัิย เพื�อแกปั้ญหาและการ
ตอ่ยอดองคค์วามรู ้ตอ่ยอดองคค์วามรู ้

    

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มกีระบวนการคดิที�เป็น1.มกีระบวนการคดิที�เป็น
ระบบ คดิอยา่งมวีจิารณญาณ ระบบ คดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

    

2.พัฒนาองคค์วามรูท้ี�เนน้2.พัฒนาองคค์วามรูท้ี�เนน้
กระบวนการวจัิยและการมีกระบวนการวจัิยและการมี
สว่นรว่มในบรบิทการศกึษา สว่นรว่มในบรบิทการศกึษา 

    

3.สามารถวเิคราะหแ์ละใช ้3.สามารถวเิคราะหแ์ละใช ้
วจิารณญาณในการตดัสนิวจิารณญาณในการตดัสนิ
เกี�ยวกบัการจัดการเรยีนการเกี�ยวกบัการจัดการเรยีนการ
สอนและการพัฒนาผูเ้รยีนสอนและการพัฒนาผูเ้รยีน
และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้
หรอืนวตักรรมไปใชใ้นการหรอืนวตักรรมไปใชใ้นการ
พัฒนาตนเอง การจัดการพัฒนาตนเอง การจัดการ
เรยีนการสอนและผูเ้รยีนอยา่งเรยีนการสอนและผูเ้รยีนอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธภิาพ 

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)3. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  

1. การประเมนิการบา้น1. การประเมนิการบา้น
  2. การทดสอบหลงัเรยีน2. การทดสอบหลงัเรยีน  

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.พัฒนาทกัษะในการสรา้ง1.พัฒนาทกัษะในการสรา้ง
สมัพันธภาพระหว่�างผูเ้รยีนสมัพันธภาพระหว่�างผูเ้รยีน
กบัผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งอยา่งเป็นกบัผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งอยา่งเป็น
กลัยาณมติร กลัยาณมติร 

    

2.มคีวามเป็นผูนํ้าและผูต้าม2.มคีวามเป็นผูนํ้าและผูต้าม
ในการทํางานเป็นทมีรวมทั �งมีในการทํางานเป็นทมีรวมทั �งมี
สว่นชว่ยและเอื�อตอ่การแก ้สว่นชว่ยและเอื�อตอ่การแก ้
ปัญหาในกลุม่ไดอ้ยา่งปัญหาในกลุม่ไดอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์สรา้งสรรค ์

    

3.มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค์3.มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค์
ในการวเิคราะหปั์ญหาได ้ในการวเิคราะหปั์ญหาได ้
อยา่งเหมาะสมบนพื�นฐานอยา่งเหมาะสมบนพื�นฐาน
ของตนเองและของกลุม่ ของตนเองและของกลุม่ 

    

4.รับผดิชอบในการเรยีนอยา่ง4.รับผดิชอบในการเรยีนอยา่ง
ตอ่เนื�อง รวมทั �งพัฒนาตนเองตอ่เนื�อง รวมทั �งพัฒนาตนเอง
และวชิาชพี และวชิาชพี 

1. กจิกรรม1. กจิกรรม  1. การประเมนิกระบวนการ1. การประเมนิกระบวนการ
ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  
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5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มทีกัษะการสื�อสารทั �งการ1.มทีกัษะการสื�อสารทั �งการ
พดู การฟัง การอา่น การพดู การฟัง การอา่น การ
แปล และการเขยีน โดยทําแปล และการเขยีน โดยทํา
รายงานและนําเสนอในชั �นรายงานและนําเสนอในชั �น
เรยีน เรยีน 

    

2.มทีกัษะการสบืคน้ขอ้มลู2.มทีกัษะการสบืคน้ขอ้มลู
โดยใชเ้ทคโนโลยีโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ 

1. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ1. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ
(Independent study)(Independent study)

  2. การสรปุประเด็นสําคญั2. การสรปุประเด็นสําคญั
หรอืการนําเสนอผลของการหรอืการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมายสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมาย  

1. การประเมนิผลงาน/บท1. การประเมนิผลงาน/บท
เรยีนที�ถอดประสบการณจ์ากเรยีนที�ถอดประสบการณจ์าก
นักศกึษานักศกึษา

  2. การประเมนิจากกการ2. การประเมนิจากกการ
สะทอ้นผลการทํางานรว่มกนัสะทอ้นผลการทํางานรว่มกนั  

3.มทีกัษะการนําเสนอขอ้มลู3.มทีกัษะการนําเสนอขอ้มลู
โดยใชร้ปูแบบ เรื�องมอื และโดยใชร้ปูแบบ เรื�องมอื และ
เทคโนโลยทีี�เหมาะสม เทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

    

6.6. ทกัษะพสิยัทกัษะพสิยั

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยว1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยว
กบัแนวคดิ หลกัการ และกบัแนวคดิ หลกัการ และ
ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการ
จัดการเรยีนการสอน การวดัจัดการเรยีนการสอน การวดั
ประเมนิผล การบรหิารจัดการประเมนิผล การบรหิารจัดการ
ชั �นเรยีน การบนัทกึและชั �นเรยีน การบนัทกึและ
รายงานผล การจัดการเรยีนรายงานผล การจัดการเรยีน
การสอน และการวจัิยในชั �นการสอน และการวจัิยในชั �น
เรยีน เรยีน 

    

2.สามารถ2.สามารถ
วางแผน ออกแบบ ปฏบิตักิารวางแผน ออกแบบ ปฏบิตักิาร
สอน การบรหิารจัดการชั �นสอน การบรหิารจัดการชั �น
เรยีน วดัและประเมนิผลการเรยีน วดัและประเมนิผลการ
เรยีนรู ้บนัทกึและรายงานผลเรยีนรู ้บนัทกึและรายงานผล
การจัดการเรยีนการสอน และการจัดการเรยีนการสอน และ
ทําวจัิยในชั �นเรยีนเพื�อพัฒนาทําวจัิยในชั �นเรยีนเพื�อพัฒนา
ศกัยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งศกัยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่ง
เหมาะ่สมตามความแตกตา่งเหมาะ่สมตามความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล ระหวา่งบคุคล 
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

3.สามารถสรา้งสรรคส์ภาพ3.สามารถสรา้งสรรคส์ภาพ
แวดลอ้มทางกายภาพและแวดลอ้มทางกายภาพและ
บรรยากาศการเรยีนรูท้ี�บรรยากาศการเรยีนรูท้ี�
อบอุน่ มั�นคงปลอดภยั อบอุน่ มั�นคงปลอดภยั 

    

4.ตระหนักถงึคณุคา่ของ4.ตระหนักถงึคณุคา่ของ
การนําแนวคดิ หลกัการ และการนําแนวคดิ หลกัการ และ
ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการ
สอน การประเมนิผล การสอน การประเมนิผล การ
บรหิารจัดการชั �นเรยีน การบรหิารจัดการชั �นเรยีน การ
บนัทกึและรายงานผลการบนัทกึและรายงานผลการ
จัดการเรยีนการสอนและการจัดการเรยีนการสอนและการ
วจัิยในชั �นเรยีนมาใชใ้นการวจัิยในชั �นเรยีนมาใชใ้นการ
พัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล แตกตา่งระหวา่งบคุคล 

    

  

หมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผลหมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน

ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 - อธบิาย แน- อธบิาย แน
ะนํารายวชิาะนํารายวชิา
และการเกบ็และการเกบ็
คะแนนคะแนน

  บทบท
ที� 1 กรอบที� 1 กรอบ
แนวความคดิแนวความคดิ
สําหรับการสําหรับการ
บญัชีบญัชี

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดั ฝึกหดั 
5 ขอ้ 5 ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

2 2 บทที� 2 วธิีบทที� 2 วธิี
การบนัทกึการบนัทกึ
บญัชีบญัชี

  -ความหมาย-ความหมาย
สนิทรัพย ์หสนิทรัพย ์ห
นี�สนิ นี�สนิ 

  และสว่นของและสว่นของ
เจา้ของ สมเจา้ของ สม
การบญัชีการบญัชี

  การวเิคราะห์การวเิคราะห์
รายการคา้รายการคา้

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

3 3 บทที� 3 การบทที� 3 การ
บนัทกึบนัทกึ
รายการรายการ

  ในสมดุรายในสมดุราย
วนัวนั

  -ความ-ความ
หมาย ประเภหมาย ประเภ
ท ประโยชน ์ท ประโยชน ์
รปูแบบรปูแบบ
ตา่ง ๆ  ของตา่ง ๆ  ของ
สมดุบญัชีสมดุบญัชี
ขั �นตน้ ขั �นตน้ 

  -เอกสาร-เอกสาร
ทางการคา้ทางการคา้

  -การกําหนด-การกําหนด
เลขที�บญัชีเลขที�บญัชี

  -การบนัทกึ-การบนัทกึ
บญัชีบญัชี

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

4 4 บทที� 3 การบทที� 3 การ
บนัทกึบนัทกึ
รายการรายการ

  ในสมดุรายในสมดุราย
วนั (ตอ่)วนั (ตอ่)

  - หลกัการ- หลกัการ
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
ในสมดุรายในสมดุราย
วนัทั�วไปวนัทั�วไป

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

5 5 บทที� 4 การบทที� 4 การ
ผา่นรายการผา่นรายการ
ในสมดุบญัชีในสมดุบญัชี
แยกแยก
ประเภท ประเภท 

  - ความ- ความ
หมาย และหมาย และ
ประเภทของประเภทของ

  สมดุบญัชีสมดุบญัชี
ขั �นขั �น
ปลาย ประโปลาย ประโ
ยชน ์รปูแบบยชน ์รปูแบบ

  ตา่ง ๆ และตา่ง ๆ และ
หลกัการผา่นหลกัการผา่น
รายการในรายการใน
สมดุบญัชีสมดุบญัชี
แยกแยก
ประเภท การประเภท การ
อา้งองิอา้งองิ

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

6 6 สอบยอ่ยครั �งสอบยอ่ยครั �ง
ที� 1ที� 1

  - การบนัทกึ- การบนัทกึ
ในสมดุรายในสมดุราย
วนัทั�วไป วนัทั�วไป 

  และ การและ การ
ผา่นรายการผา่นรายการ
ในสมดุบญัชีในสมดุบญัชี
แยกประเภทแยกประเภท

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

    ทําทํา
ขอ้สอบขอ้สอบ
อตัอตั
ตนัย ตนัย 

  1 ขอ้ 1 ขอ้ 
  (10 คะ(10 คะ

แนน) แนน) 

1. การ1. การ
สอบขอ้สอบขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

7 7 บทบท
ที� 5 รายงานที� 5 รายงาน
ทางการเงนิทางการเงนิ

  - งบทดลอง- งบทดลอง
และกระดาษและกระดาษ
ทําการ ทําการ 

  การนําเสนอการนําเสนอ
งบการเงนิที�งบการเงนิที�
สมบรูณต์ามสมบรูณต์าม
หลกัการหลกัการ
บญัชทีี�บญัชทีี�
รับรองรับรอง
ทั�วไป หลกัทั�วไป หลกั
การปิดการปิด
บญัช ีและบญัช ีและ
งบทดลองงบทดลอง
หลงัปิดบญัชีหลงัปิดบญัชี

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

8 8 สอบกลางสอบกลาง
ภาคภาค

  - การจัดทํา- การจัดทํา
กระดาษกระดาษ
ทําการ ทําการ 

  งบการงบการ
เงนิ และการเงนิ และการ
ปิดบญัชีปิดบญัชี

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

    ทําทํา
ขอ้สอบขอ้สอบ
อตันัย อตันัย 
1 ขอ้1 ขอ้

  (20 คะ(20 คะ
แนน) แนน) 

1. การ1. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

9 9 บทที� 6 การบทที� 6 การ
ปรับปรงุปรับปรงุ
บญัชีบญัชี

  - การ- การ
ปรับปรงุปรับปรงุ
รายการบญัชีรายการบญัชี
ในวนัสิ�นในวนัสิ�น
งวด คา่ใช ้งวด คา่ใช ้
จา่ยจา่ยลว่งจา่ยจา่ยลว่ง
หนา้ รายได ้หนา้ รายได ้
รับลว่งรับลว่ง
หนา้ คา่ใช ้หนา้ คา่ใช ้
จา่ยคา้งจา่ย จา่ยคา้งจา่ย 

  รายไดค้า้งรายไดค้า้ง
รับ รับ 

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

จัดทําจัดทํา
แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ขอ้

    

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
แบบแบบ
360360
องศาองศา  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

11
0 0 

บทที� 6 การบทที� 6 การ
ปรับปรงุปรับปรงุ
บญัช(ีตอ่)บญัช(ีตอ่)

  - การ- การ
ปรับปรงุปรับปรงุ
รายการบญัชีรายการบญัชี
ในวนัสิ�นในวนัสิ�น
งวด หนี�สญูงวด หนี�สญู
และหนี�และหนี�
สงสยัจะสงสยัจะ
สญู คา่เสื�อมสญู คา่เสื�อม
ราคา วสัดุราคา วสัดุ
ส ิ�นสิ�น
เปลอืง กระดเปลอืง กระด
าษทําการาษทําการ

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย นอ้ย 

  2 ขอ้ 2 ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

11
1 1 

บทที� 7 การบทที� 7 การ
จัดทํางบการจัดทํางบการ
เงนิสําหรับเงนิสําหรับ
ธรุกจิโดยธรุกจิโดย
ครอบคลมุครอบคลมุ
ดา้นภาษีดา้นภาษี
อากรอากร

  - ธรุกจิซื�อ- ธรุกจิซื�อ
ขายขาย
สนิคา้ สว่นลสนิคา้ สว่นล
ด เงื�อนไขด เงื�อนไข
การซื�อขายการซื�อขาย
สนิคา้ ภาษีสนิคา้ ภาษี
มลูคา่เพิ�มมลูคา่เพิ�ม

  การคํานวณการคํานวณ
ภาษีมลูคา่ภาษีมลูคา่
เพิ�มเพิ�ม

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย นอ้ย 

  2 ขอ้ 2 ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

11
2 2 

สอบยอ่ยครั �งสอบยอ่ยครั �ง
ที� 2ที� 2

  -การปรับปรงุ-การปรับปรงุ
รายการบญัชีรายการบญัชี

  -ธรุกจิซื�อ-ธรุกจิซื�อ
ขายขาย
สนิคา้ สว่นลสนิคา้ สว่นล
ด เงื�อนไขด เงื�อนไข
การซื�อขายการซื�อขาย
สนิคา้ ภาษีสนิคา้ ภาษี
มลูคา่เพิ�ม มลูคา่เพิ�ม 

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

    ทําทํา
ขอ้สอบขอ้สอบ
อตัอตั
ตนัย ตนัย 

  2 ขอ้ 2 ขอ้ 
  (10 คะ(10 คะ

แนน) แนน) 

1. การ1. การ
สอบขอ้สอบขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

11
3 3 

บทที� 8 การบทที� 8 การ
บญัชีบญัชี
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม

  - ลกัษณะ- ลกัษณะ
กจิการกจิการ
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม
 สนิคา้คง สนิคา้คง
เหลอืกจิการเหลอืกจิการ
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม
  
  ตน้ทนุการตน้ทนุการ
ผลติ การผลติ การ
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
เกี�ยวกบัการเกี�ยวกบัการ
ผลติสนิคา้ผลติสนิคา้
สําเร็จรปู งบสําเร็จรปู งบ
ตน้ทนุการตน้ทนุการ
ผลติ งบผลติ งบ
กําไรขาดทนุกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จ

  งบแสดงงบแสดง
ฐานะฐานะ

  การเงนิการเงนิ
    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

11
4 4 

บทบท
ที� 9 ระบบใบที� 9 ระบบใบ
สําคญัสําคญั

  - การจัดทํา- การจัดทํา
ระบบใบระบบใบ
สําคญัสําคญั

  บนัทกึบนัทกึ
รายการในใบรายการในใบ
สําคญั ทะเบีสําคญั ทะเบี
ยนจา่ยยนจา่ย
เชค็ การเชค็ การ
บญัชรีะบบบญัชรีะบบ
ใบใบ
สําคญั รายสําคญั ราย
ละเอยีดใบละเอยีดใบ
สําคญัคา้งสําคญัคา้ง
จา่ยจา่ย

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ย 2 นอ้ย 2 
ขอ้ ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

11
5 5 

บทบท
ที� 10 ระบบที� 10 ระบบ
เงนิสดยอ่ยเงนิสดยอ่ย

  - รปูแบบ- รปูแบบ
ของสมดุของสมดุ
เงนิสดยอ่ย  เงนิสดยอ่ย  

  การบนัทกึการบนัทกึ
รายการคา้รายการคา้
ในสมดุในสมดุ
เงนิสดยอ่ยเงนิสดยอ่ย

  วธิปีฏบิตั ิวธิปีฏบิตั ิ
เกี�ยวกบัเกี�ยวกบั
ระบบเงนิสดระบบเงนิสด
ยอ่ยยอ่ย

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การจัดการจัด
ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
อยา่งอยา่ง
นอ้ยนอ้ย

  2ขอ้ 2ขอ้ 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

11
6 6 

- การบญัชี- การบญัชี
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม
  
  - งบการ- งบการ
ตน้ทนุการตน้ทนุการ
ผลติผลติ

  - ระบบ- ระบบ
เงนิสดยอ่ยเงนิสดยอ่ย

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
stormistormi
ng)ng)  

    ทําทํา
ขอ้สอบขอ้สอบ
ปรนัยปรนัย

  60 ขอ้60 ขอ้
  (30 คะ(30 คะ

แนน) แนน) 

1. การ1. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

รวมรวม 32.0032.00 32.0032.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 6,12 6,12 20.00 20.00 20.00 20.00 

2 2 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม   0.00 0.00 0.00 0.00 

3 3 การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํากจิกรรม บทบาทในการทํากจิกรรม 

  0.00 0.00 0.00 0.00 

4 4 การประเมนิการบา้น การประเมนิการบา้น ตลอดภาคการตลอดภาคการ
เรยีน เรยีน 

10.00 10.00 10.00 10.00 

5 5 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน 14 14 10.00 10.00 10.00 10.00 
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กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

6 6 การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรม กจิกรรม 

ตลอดภาคการตลอดภาคการ
เรยีน เรยีน 

10.00 10.00 10.00 10.00 

7 7 การสอบกลางภาค การสอบกลางภาค 8 8 20.00 20.00 20.00 20.00 

8 8 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค 16 16 30.00 30.00 30.00 30.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

  

หมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

สมใจ  เภาดว้ง. (สมใจ  เภาดว้ง. (25592559). ). เอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอนการบญัชกีารเงนิ.การบญัชกีารเงนิ. นครปฐม นครปฐม:: สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการ สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการ
จัดการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม..

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ตําราบญัชชีั �นตน้  บญัชกีารเงนิ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
มาตรฐานการบญัชไีทย
มาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ
วารสารการบญัชี
พระราชบญัญัตกิารบญัช.ี   พ.ศ2543

 

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

www.fap.or.th 
www.sec.or.th
www.set.or.th
www.rd.go.th   
มาตราฐานการบญัช.ี สภาวชิาชพีในพระบรมราชปูถมัป์

 

  

หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

http://www.fap.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.rd.go.th/
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1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี� ที�จัดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาการประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี� ที�จัดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษา
ไดจ้ากไดจ้ากการสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน การสงัเกตการณจ์ากพฤตกิรรมของผูเ้รยีนการสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน การสงัเกตการณจ์ากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

 ในการเกบ็ขอ้มลูเพื�อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธด์งันี� ในการเกบ็ขอ้มลูเพื�อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธด์งันี�
แบบประเมนิผูส้อน
ผลการทดสอบ  การทวนสอบผลคะแนนของนักศกึษาโดยคณะกรรมการประเมนิผลการเรยีนของนักศกึษา
แตง่ตั �งโดยสาขาวชิา

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 ขึ�งมกีารปรับปรงุการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการหลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 ขึ�งมกีารปรับปรงุการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิ�มเตมิในการปรับปรงุการสอน เชน่ การวจัิยในชั �นเรยีนระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิ�มเตมิในการปรับปรงุการสอน เชน่ การวจัิยในชั �นเรยีนใหส้อดคลอ้งใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวะการณปั์จจบุนั. และมาตรฐานบญัชทีี�เปลี�ยนแปลงกบัสภาวะการณปั์จจบุนั. และมาตรฐานบญัชทีี�เปลี�ยนแปลง

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธ์ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธ์
ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศ

คณะวทิยาการจัดการมคํีาสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา เป็นการทวนสอบคณะวทิยาการจัดการมคํีาสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา เป็นการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิาที�เปิดสอน และคณะกรรมการฯ ทําการทวนสอบโดยใชแ้บบรายงานผลการทวนมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิาที�เปิดสอน และคณะกรรมการฯ ทําการทวนสอบโดยใชแ้บบรายงานผลการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละแบบรายงานการทนสอบผลสมัฤทธิ�ระดบักระบวนวชิาของมาตรฐานการเรยีนรูท้ี�กําหนดสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละแบบรายงานการทนสอบผลสมัฤทธิ�ระดบักระบวนวชิาของมาตรฐานการเรยีนรูท้ี�กําหนด
ไวใ้น มคอ.3 โดยการสุม่จากรายวชิาของสาขาอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที�เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา ซึ�งไวใ้น มคอ.3 โดยการสุม่จากรายวชิาของสาขาอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที�เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา ซึ�ง
เป็นการทวนสอบเนื�อหาการสอน การวดัและประเมนิผล มาตรฐานผลการเรยีนรู ้และผลจาการประเมนิตนเองของเป็นการทวนสอบเนื�อหาการสอน การวดัและประเมนิผล มาตรฐานผลการเรยีนรู ้และผลจาการประเมนิตนเองของ
นักศกึษาเพื�อทวนสอบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน โดยใช ้นักศกึษาเพื�อทวนสอบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน โดยใชแ้บบประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนแบบประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่  

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา
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จากผลการประเมนิและการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลของรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอนและรายจากผลการประเมนิและการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลของรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอนและราย
ละเอยีดวชิาเพื�อใหเ้กดิคณุภาพมากขึ�น ดงันี�ละเอยีดวชิาเพื�อใหเ้กดิคณุภาพมากขึ�น ดงันี�
ปรับปรงุรายวชิาตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ตามขอ้ 4ปรับปรงุรายวชิาตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ตามขอ้ 4

สลบัสบัเปลี�ยนอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรื�องการประยกุตค์วามรูน้ี�กบัปัญหาที�มาจากงานวจัิยของสลบัสบัเปลี�ยนอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรื�องการประยกุตค์วามรูน้ี�กบัปัญหาที�มาจากงานวจัิยของ
อาจารยห์รอือตุสาหกรรมตา่งๆ อาจารยห์รอือตุสาหกรรมตา่งๆ 

ดผูลคะแนนนักศกึษา. ดผูลคะแนนนักศกึษา. 

ปรับเนื�อหาใหเ้ขา้ใจมากขึ�น หรอืทําแบบบฝึกหดัเพิ�มปรับเนื�อหาใหเ้ขา้ใจมากขึ�น หรอืทําแบบบฝึกหดัเพิ�ม

6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยัแผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยั

ปรับเปลี�ยนเนื�อหาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี�มกีารปรับปรงุปรับเปลี�ยนเนื�อหาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี�มกีารปรับปรงุ


