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69296929  0303  PP  25602560  22  35221043522104        359763360359763360

  

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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35221043522104 การบญัชชีั �นกลาง 2การบญัชชีั �นกลาง 2
Intermediate Accounting 2Intermediate Accounting 2

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

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

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัชีหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัชี

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 59/82 อาจารย ์สทุศิากลุม่ 59/82 อาจารย ์สทุศิา
ไพบลูยว์ฒันกจิไพบลูยว์ฒันกจิ

กลุม่ 59/83 อาจารย ์สทุศิากลุม่ 59/83 อาจารย ์สทุศิา
ไพบลูยว์ฒันกจิไพบลูยว์ฒันกจิ

กลุม่ 59/84 อาจารย ์สทุศิากลุม่ 59/84 อาจารย ์สทุศิา
ไพบลูยว์ฒันกจิไพบลูยว์ฒันกจิ

กลุม่ 59/85 อาจารย ์สทุศิากลุม่ 59/85 อาจารย ์สทุศิา
ไพบลูยว์ฒันกจิไพบลูยว์ฒันกจิ

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)
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5.5. ภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีน

ภาคการศกึษาที� 2 ภาคการศกึษาที� 2 ปีการศกึษาที� 2560ปีการศกึษาที� 2560

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

ไมม่ีไมม่ี

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

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

9.9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจที�เกี�ยวกบับญัชหีา้งหุน้สว่น บญัชบีรษัิท และบญัชสีว่นของเจา้ของ
2. เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ และแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�น
3. เพื�อใหนั้กศกึษามทีศันคต ิ มแีนวคดิ และความคดิสรา้งสรรค ์ ในวชิาการบญัชชีั �น
กลาง 2

4. เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิในการทํางานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ
หลงัเรยีนจบวชิานี�แลว้ ผูเ้รยีนสามารถ

5. เป็นนักบญัชปีฏบิตัทิี�สามารถวเิคราะหร์ายการ บนัทกึบญัช ีสงัเคราะห ์วเิคราะหง์บ
การเงนิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และมจีรรยาบรรณวชิาชพี

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา
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เปลี�ยนแปลงเนื�อหาการเรยีนการสอนใหเ้ป็นปัจจบุนั และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชขีองไทยและ
การบญัชนีานาชาติ

2. นํากรณีศกึษาจรงิเขา้มาใหนั้กศกึษาวเิคราะหแ์ละสรปุประเมนิผลในแตล่ะ
สปัดาห์

  

หมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการหมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

          การบญัชเีกี�ยวกบัหลกัการและวธิกีารบญัชเีกี�ยวกบัสว่นของเจา้ของและหนี�สนิ          การบญัชเีกี�ยวกบัหลกัการและวธิกีารบญัชเีกี�ยวกบัสว่นของเจา้ของและหนี�สนิ
ประกอบดว้ยการจําแนกประเภทหนี�สนิ การรับรูแ้ละการวดัมลูคา่หนี�สนิ การตรีาคา การประกอบดว้ยการจําแนกประเภทหนี�สนิ การรับรูแ้ละการวดัมลูคา่หนี�สนิ การตรีาคา การ
แสดงรายการหนี�สนิในงบดลุและการเปิดเผยขอ้มลู การบญัชเีกี�ยวกบัการจัดตั �งกจิการแสดงรายการหนี�สนิในงบดลุและการเปิดเผยขอ้มลู การบญัชเีกี�ยวกบัการจัดตั �งกจิการ
การดําเนนิงาน การแบง่ผลกําไรขาดทนุ การเปลี�ยนแปลงสว่นของเจา้ของ การเลกิการดําเนนิงาน การแบง่ผลกําไรขาดทนุ การเปลี�ยนแปลงสว่นของเจา้ของ การเลกิ
กจิการและการชาํระบญัชขีองหา้งหุน้สว่น บรษัิทจํากดั และบรษัิทมหาชนจํากดั ตลอดกจิการและการชาํระบญัชขีองหา้งหุน้สว่น บรษัิทจํากดั และบรษัิทมหาชนจํากดั ตลอด
จนการแสดงรายการสว่นของเจา้ของในงบดลุ การเปิดเผยขอ้มลู และงบกระแสเงนิสดจนการแสดงรายการสว่นของเจา้ของในงบดลุ การเปิดเผยขอ้มลู และงบกระแสเงนิสด
                    

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
ของนักศกึษา ของนักศกึษา 

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

1. อาจารยป์ระจํารายวชิาประกาศเวลาใหคํ้าปรกึษาในเวลาที�ไมม่กีารสอน
             (ดตูารางการสอน)

2. นักศกึษานัดวนัเวลาลว่งหนา้กบัอาจารยผ์ูส้อน

  

หมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม
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สถาสถา
นะนะ

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

1.มคีณุธรรม จรยิธรรม มี1.มคีณุธรรม จรยิธรรม มี
วนัิย เขา้ใจในคณุคา่แหง่วนัิย เขา้ใจในคณุคา่แหง่
วชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี จรรยาบรรณ
วชิาชพี มทีศันคตทิี�ดตีอ่วชิาชพี มทีศันคตทิี�ดตีอ่
วชิาชพีภายใตก้ารดําเนนิชวีติวชิาชพีภายใตก้ารดําเนนิชวีติ
บนพื�นฐานปรัชญาเศรษฐกจิบนพื�นฐานปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง พอเพยีง 

    

3.มคีวามรับผดิชอบตอ่3.มคีวามรับผดิชอบตอ่
ตนเอง เคารพและปฏบิตัติามตนเอง เคารพและปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบของกฎระเบยีบของ
สถาบนั วชิาชพีและสงัคม สถาบนั วชิาชพีและสงัคม 

    

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

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

3.รูเ้ทา่ทนัสถานการณค์วาม3.รูเ้ทา่ทนัสถานการณค์วาม
เปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ในเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ใน
วชิาการ การวจัิย และวชิาชพีวชิาการ การวจัิย และวชิาชพี
ทั �งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิทั �งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
อยา่งตอ่เนื�องทั �งในระดบัทอ้งอยา่งตอ่เนื�องทั �งในระดบัทอ้ง
ถิ�น ชาตแิละนานาชาต ิถิ�น ชาตแิละนานาชาต ิ

    

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

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

1.มทีกัษะการแสวงหาความรู ้1.มทีกัษะการแสวงหาความรู ้
ตลอดชวีติเพื�อพัฒนาตนเองตลอดชวีติเพื�อพัฒนาตนเอง
อยา่งตอ่เนื�อง อยา่งตอ่เนื�อง 

    

3.สบืคน้ วเิคราะห ์ประมวล3.สบืคน้ วเิคราะห ์ประมวล
และประเมนิสารสนเทศเพื�อและประเมนิสารสนเทศเพื�อ
ใชใ้นการระบแุละวเิคราะห์ใชใ้นการระบแุละวเิคราะห์
ปัญหาที�มคีวามซบัซอ้นได ้ปัญหาที�มคีวามซบัซอ้นได ้
ดว้ยตนเองและแกปั้ญหาได ้ดว้ยตนเองและแกปั้ญหาได ้
อยา่งสรา้งสรรค ์อยา่งสรา้งสรรค ์
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4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

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

2.มมีนุษยสมัพันธท์ี�2.มมีนุษยสมัพันธท์ี�
ด ี สามารถทํางานรว่มกบัผู ้ด ี สามารถทํางานรว่มกบัผู ้
อื�น  และปรับตวัใหเ้ขา้กบัอื�น  และปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานการณแ์ละวฒันธรรมสถานการณแ์ละวฒันธรรม
ขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ีขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี

    

3.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื3.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื
และอํานวยความสะดวกในและอํานวยความสะดวกใน
การแกไ้ขปัญหาในการแกไ้ขปัญหาใน
สถานการณต์า่ง ๆ ทั �งในสถานการณต์า่ง ๆ ทั �งใน
บทบาทของผูนํ้า  หรอืในบทบาทของผูนํ้า  หรอืใน
บทบาทของผูร้ว่มทมีงาน บทบาทของผูร้ว่มทมีงาน 

    

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

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

2.ใชภ้าษาไทยและภาษาตา่ง2.ใชภ้าษาไทยและภาษาตา่ง
ประเทศในการสื�อสารอยา่งมีประเทศในการสื�อสารอยา่งมี
ประสทิธภิาพรวมถงึรูจั้กเลอืกประสทิธภิาพรวมถงึรูจั้กเลอืก
และใชร้ปูแบบการนําเสนอที�และใชร้ปูแบบการนําเสนอที�
เหมาะสมกบัปัญหาและกลุม่เหมาะสมกบัปัญหาและกลุม่
ผูฟั้งที�แตกตา่งกนั ผูฟั้งที�แตกตา่งกนั 

    

3.เลอืกใชเ้ทคโนโลยี3.เลอืกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการตดิตอ่สารสนเทศในการตดิตอ่
สื�อสารที�เหมาะสมในการเกบ็สื�อสารที�เหมาะสมในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู การแปลความรวบรวมขอ้มลู การแปลความ
หมายและการสื�อสารหมายและการสื�อสาร
สารสนเทศและนําเสนอสารสนเทศและนําเสนอ
ขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งมีขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  ประสทิธภิาพ  

    

4.ใชค้วามรูพ้ื�นฐานทาง4.ใชค้วามรูพ้ื�นฐานทาง
คณติศาสตร ์สถติแิละวธิีคณติศาสตร ์สถติแิละวธิี
วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณในการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณในการ
ประมวลผล การแปล ความประมวลผล การแปล ความ
หมาย และการวเิคราะหข์อ้มลูหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู
รวมทั �งเสนอแนะแนวทางในรวมทั �งเสนอแนะแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้โต ้การแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้โต ้
แยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม แยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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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

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 บทนําบทนํา
  - อธบิาย แน- อธบิาย แน

ะนํารายวชิาะนํารายวชิา
  บรรยายบรรยาย

เนื�อหาเนื�อหา
    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ศกึษาศกึษา
คน้ควา้คน้ควา้
โดยโดย
อสิระอสิระ
(Indep(Indep
endentendent
study)study)  

1.1.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2.2.
การนําการนํา
เสนอเสนอ
ปากปาก
เปลา่เปลา่  

2 2 บทบท
ที�  1 ลกัษณที�  1 ลกัษณ
ะทั�วไปของะทั�วไปของ
หา้งหุน้สว่นหา้งหุน้สว่น

  - ความหมาย- ความหมาย
ของหา้งหุน้ของหา้งหุน้
สว่น สญัญาสว่น สญัญา
การจัดตั �งการจัดตั �ง
หา้งหุน้หา้งหุน้
สว่น  ประเภสว่น  ประเภ
ทของหา้งทของหา้ง
หุน้สว่น สทิธิหุน้สว่น สทิธิ
ของผูเ้ป็นของผูเ้ป็น
หุน้สว่น ขอ้ดีหุน้สว่น ขอ้ดี
และขอ้เสยีและขอ้เสยี
ของกจิการที�ของกจิการที�
ตั �งเป็นหา้งตั �งเป็นหา้ง
หุน้สว่นหุน้สว่น

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  4. การ4. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงารายงา
น/โครงน/โครง
งานงาน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

3 3 บทที� 2 การบทที� 2 การ
บญัชขีองบญัชขีอง
หา้งหุน้สว่นหา้งหุน้สว่น

  - การบญัชี- การบญัชี
ของหา้งหุน้ของหา้งหุน้
สว่น การสว่น การ
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
ทนุของผู ้ทนุของผู ้
เป็นหุน้เป็นหุน้
สว่น  การสว่น  การ
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
ของหา้งหุน้ของหา้งหุน้
สว่น การสว่น การ
แบง่ผลกําไรแบง่ผลกําไร
ขาดทนุใหผู้ ้ขาดทนุใหผู้ ้
เป็นหา้งหุน้เป็นหา้งหุน้
สว่น การสว่น การ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
อตัราสว่นอตัราสว่น
แบง่กําไรแบง่กําไร
ขาดทนุ การขาดทนุ การ
แสดงในงบแสดงในงบ
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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

4 4 สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนน บทคะแนน บท
ที� 1 - 2ที� 1 - 2

  -  ลกัษณะ-  ลกัษณะ
ทั�วไปของทั�วไปของ
หา้งหุน้หา้งหุน้
สว่น  และสว่น  และ
การบญัชีการบญัชี
ของหา้งหุน้ของหา้งหุน้
สว่น สว่น 

    

1 1 1 1       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

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

5 5 บทบท
ที� 3   การที� 3   การ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
ในสว่นของผู ้ในสว่นของผู ้
เป็นหุน้สว่น เป็นหุน้สว่น 

  - การรับหุน้- การรับหุน้
สว่นสว่น
ใหม ่การซื�อใหม ่การซื�อ
สทิธสิว่นได ้สทิธสิว่นได ้
เสยีจากหุน้เสยีจากหุน้
สว่นสว่น
เดมิ การนําเดมิ การนํา
เงนิสดหรอืเงนิสดหรอื
สนิทรัพยอ์ื�นสนิทรัพยอ์ื�น
มาลงทนุในมาลงทนุใน
หา้งหุน้หา้งหุน้
สว่น การลาสว่น การลา
ออก การออก การ
ชาํระคนืชาํระคนื
ทนุ การตายทนุ การตาย
ของผูเ้ป็นของผูเ้ป็น
หุน้สว่นหุน้สว่น

    

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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

6 6 บทบท
ที� 4   การที� 4   การ
เลกิกจิการเลกิกจิการ
หา้งหุน้สว่น หา้งหุน้สว่น 

  - การเลกิ- การเลกิ
กจิการหา้งกจิการหา้ง
หุน้สว่น  การหุน้สว่น  การ
ชาํระบญัชีชาํระบญัชี
หา้งหุน้หา้งหุน้
สว่น การสว่น การ
ชาํระบญัชีชาํระบญัชี
โดยจา่ยคนืโดยจา่ยคนื
ทนุในงวดทนุในงวด
เดยีว การเดยีว การ
ชาํระบญัชีชาํระบญัชี
โดยจา่ยคนืโดยจา่ยคนื
ทนุเป็นทนุเป็น
งวด ๆงวด ๆ

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)

  4. การ4. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
การตั �งการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learn(Learn
ing toing to
QuestiQuesti
on)on)  

1.1.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงารายงา
น/โครงน/โครง
งานงาน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
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 บทที� 5  การบทที� 5  การ
จัดตั �งบรษัิท จัดตั �งบรษัิท 

  - ความหมาย- ความหมาย
ของของ
บรษัิท บรษัิบรษัิท บรษัิ
ทเอกชนทเอกชน
จํากดั การจํากดั การ
จัดตั �งจัดตั �ง
บรษัิท วธิีบรษัิท วธิี
การจดการจด
ทะเบยีน  บริทะเบยีน  บริ
ษัทษัท
มหาชน ความหาชน ควา
มแตกตา่งมแตกตา่ง
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิทจํากดับรษัิทจํากดั
กบับรษัิทกบับรษัิท
เอกชนเอกชน
จํากดั  จํากดั  

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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

8 8 สอบกลางสอบกลาง
ภาคภาค

    

1 1 1 1       1. การ1. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

9 9 บทที� 5  การบทที� 5  การ
จัดตั �งจัดตั �ง
บรษัิท  (ตอ่)บรษัิท  (ตอ่)

  - การ- การ
จําหน่ายจําหน่าย
หุน้ การออกหุน้ การออก
หุน้ทนุ การหุน้ทนุ การ
บนัทกึบนัทกึ
บญัช ีการบญัช ีการ
ผดินัดชาํระผดินัดชาํระ
เงนิคา่เงนิคา่
หุน้ การออกหุน้ การออก
หุน้ทนุเพื�อหุน้ทนุเพื�อ
แลกแลก
สนิทรัพย ์กาสนิทรัพย ์กา
รออกหุน้ทนุรออกหุน้ทนุ
เพื�อชาํระคา่เพื�อชาํระคา่
บรกิารบรกิาร

    

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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
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
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
เงนิทนุของเงนิทนุของ
บรษัิทบรษัิท

  - การ- การ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
เงนิทนุของเงนิทนุของ
บรษัิท การบรษัิท การ
เพิ�มทนุและเพิ�มทนุและ
ลดทนุ  สทิธิลดทนุ  สทิธิ
ในการซื�อหุน้ในการซื�อหุน้
ที�ออกที�ออก
ใหม ่การใหม ่การ
ประเมนิจัดประเมนิจัด
เกบ็คา่หุน้เกบ็คา่หุน้
เพิ�มเตมิจากเพิ�มเตมิจาก
ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ 

    

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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สอบขอ้สอบขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

11
1 1 

บทที� 6 การบทที� 6 การ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
เงนิทนุของเงนิทนุของ
บรษัิท (ตอ่) บรษัิท (ตอ่) 
    
  การแปลงการแปลง
สภาพหุน้สภาพหุน้
บรุมิสทิธ ิ กบรุมิสทิธ ิ ก
ารปรับปรงุารปรับปรงุ
ทนุของทนุของ
กจิการกจิการ
ใหม ่  การใหม ่  การ
ไถถ่อนหุน้ไถถ่อนหุน้
บรุมิสทิธ ิหุน้บรุมิสทิธ ิหุน้
ทนุรับคนืทนุรับคนื
มา  การแบง่มา  การแบง่
แยกหุน้และแยกหุน้และ
การรวมหุน้การรวมหุน้

    

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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

11
2 2 

สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนน บทคะแนน บท
ที� 5- 6ที� 5- 6

  -  การจัดตั �ง-  การจัดตั �ง
บรษัิท  และ บรษัิท  และ 
การการ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
เงนิทนุของเงนิทนุของ
บรษัิทบรษัิท

    

1 1 1 1       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

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 

บทบท
ที� 8 กําไรที� 8 กําไร
สะสมและสะสมและ
เงนิปันผลเงนิปันผล

  - ความหมาย- ความหมาย
ของกําไรของกําไร
สะสม การสะสม การ
จัดสรรกําไรจัดสรรกําไร
สะสม การสะสม การ
แสดงกําไรแสดงกําไร
สะสมในสะสมใน
งบดลุ ความงบดลุ ความ
หมายของหมายของ
เงนิปันผล กเงนิปันผล ก
ารคํานวณารคํานวณ
เงนิปันผล กเงนิปันผล ก
ารบนัทกึารบนัทกึ
บญัชเีกี�ยวบญัชเีกี�ยว
กบักบั
เงนิปันผล เงนิปันผล 

    

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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
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
4 4 

บทบท
ที� 9 ราคาที� 9 ราคา
ตามบญัชีตามบญัชี
และกําไรตอ่และกําไรตอ่
หุน้หุน้

  - ความหมาย- ความหมาย
ของราคาของราคา
ตามบญัชตีอ่ตามบญัชตีอ่
หุน้  ความหุน้  ความ
หมายของหมายของ
กําไรตอ่กําไรตอ่
หุน้  กําไรตอ่หุน้  กําไรตอ่
หุน้ขั �นพื�นหุน้ขั �นพื�น
ฐาน กําไรฐาน กําไร
ตอ่หุน้ปรับตอ่หุน้ปรับ
ลด การลด การ
ปรับปรงุปรับปรงุ
กําไรสทุธิกําไรสทุธิ
เพื�อใชใ้นเพื�อใชใ้น
การคํานวณการคํานวณ
กําไรตอ่กําไรตอ่
หุน้ การหุน้ การ
ปรับปรงุปรับปรงุ
จํานวนหุน้ในจํานวนหุน้ใน
การคํานวณการคํานวณ
กําไรตอ่หุน้กําไรตอ่หุน้
ปรับลด การปรับลด การ
เปิดเผยเปิดเผย
ขอ้มลู  ขอ้มลู  

    

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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
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� 9 ราคาที� 9 ราคา
ตามบญัชีตามบญัชี
และกําไรตอ่และกําไรตอ่
หุน้ (ตอ่)หุน้ (ตอ่)

  - การจัดทํา- การจัดทํา
งบการงบการ
เงนิ การนําเงนิ การนํา
เสนอเสนอ
งบดลุ การงบดลุ การ
นําเสนองบนําเสนองบ
กําไรกําไร
ขาดทนุ  การขาดทนุ  การ
เสนอการเสนอการ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
ในสว่นของในสว่นของ
เจา้ของ  กาเจา้ของ  กา
รนําเสนองบรนําเสนองบ
กระแสกระแส
เงนิสด การเงนิสด การ
นําเสนอนําเสนอ
นโยบายนโยบาย
บญัชแีละบญัชแีละ
หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบประกอบงบ
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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
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
6 6 

บทบท
ที� 10 การที� 10 การ
เลกิบรษัิทเลกิบรษัิท
และการและการ
ชาํระบญัชีชาํระบญัชี

  - สาเหตทุี�- สาเหตทุี�
บรษัิทเลกิบรษัิทเลกิ
กจิการ  การกจิการ  การ
ชาํระบญัชีชาํระบญัชี
เลกิเลกิ
บรษัิท  อํานบรษัิท  อําน
าจหนา้ที�าจหนา้ที�
ของผูช้าํระของผูช้าํระ
บญัช ี การบญัช ี การ
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
เกี�ยวกบัการเกี�ยวกบัการ
ชาํระบญัชีชาํระบญัชี
เลกิเลกิ
บรษัิท  งบบรษัิท  งบ
รายรับ- รายรายรับ- ราย
จา่ย  งบจา่ย  งบ
กําไรขาดทนุกําไรขาดทนุ
จากการชาํระจากการชาํระ
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.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

11
7 7 

สอบปลายสอบปลาย
ภาค ภาค 

1 1 1 1       1. การ1. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

รวมรวม 30.0030.00 30.0030.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

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

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม ทั �งภาคการทั �งภาคการ
ศกึษา ศกึษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 
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กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

2 2 การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํากจิกรรม บทบาทในการทํากจิกรรม 

สอบสอบ
ยอ่ย 2 ครั�ง ยอ่ย 2 ครั�ง 

  สปัดาห์สปัดาห์
ที� 4 และ 12 ที� 4 และ 12 

40.00 40.00 40.00 40.00 

3 3 การประเมนิการบา้น การประเมนิการบา้น ทั �งภาคการทั �งภาคการ
ศกึษา ศกึษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 

4 4 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน ทั �งภาคการทั �งภาคการ
ศกึษา ศกึษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 

5 5 การนําเสนอปากเปลา่ การนําเสนอปากเปลา่   0.00 0.00 0.00 0.00 

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

  5.00 5.00 5.00 5.00 

7 7 การสอบกลางภาค การสอบกลางภาค สปัดาหท์ี� 8 สปัดาหท์ี� 8 20.00 20.00 20.00 20.00 

8 8 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค สปัดาหท์ี� 17 สปัดาหท์ี� 17 20.00 20.00 20.00 20.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

  

หมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

ผศ.ดร.สภุาณี  อนิทนจั์นทน.์  ผศ.ดร.สภุาณี  อนิทนจั์นทน.์  การบญัชชี ั�นกลาง 2.การบญัชชี ั�นกลาง 2. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2559. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2559.

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

  รศ. ดร. ธารณีิ  พงศส์พัุฒน์  รศ. ดร. ธารณีิ  พงศส์พัุฒน ์. การบญัชชี ั�นกลาง 2.   . การบญัชชี ั�นกลาง 2.  พมิพค์รั �งที� 6. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ พมิพค์รั �งที� 6. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ มนีาคม,มนีาคม,
25502550..

  รศ. ดร. ธารณีิ  พงศส์ุพัุฒน.์   รศ. ดร. ธารณีิ  พงศส์ุพัุฒน.์ การบญัชชี ั�นกลาง 2 และระบบสารสนเทศทางการบญัช.ี การบญัชชี ั�นกลาง 2 และระบบสารสนเทศทางการบญัช.ี พมิพค์รั �งที� 2.พมิพค์รั �งที� 2.
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2551.มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2551.

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

มาตรฐานการบญัชไีทยมาตรฐานการบญัชไีทย

มาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศมาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ

วารสารการบญัชีวารสารการบญัชี
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หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

  ขอ้สอบทดสอบกอ่นเรยีน และขอ้สอบทดสอบหลงัเรยีน  ขอ้สอบทดสอบกอ่นเรยีน และขอ้สอบทดสอบหลงัเรยีน

  การสอบถามความเขา้ใจ  การสอบถามความเขา้ใจ      และทําแบบฝึกหดัในชั �นเรยีนและทําแบบฝึกหดัในชั �นเรยีน

                การสนทนากลุม่ระหวา่งการสอนกบัผูเ้รยีน                การสนทนากลุม่ระหวา่งการสอนกบัผูเ้รยีน

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

การนําคะแนนกอ่นเรยีนและหลงัการเรยีนมาเปรยีบเทยีบ หลงัเรยีนตอ้งมคีะแนนเกนิ การนําคะแนนกอ่นเรยีนและหลงัการเรยีนมาเปรยีบเทยีบ หลงัเรยีนตอ้งมคีะแนนเกนิ 60%60%

การสงัเกตการณส์อนในระหวา่งการสอนของนักศกึษาการสงัเกตการณส์อนในระหวา่งการสอนของนักศกึษา

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

   นําผลการประเมนิมาศกึษาและปรับปรงุวธิกีารสอน   นําผลการประเมนิมาศกึษาและปรับปรงุวธิกีารสอน

   นําแบบประเมนิการสอนใหนั้กศกึษาประเมนิผลการสอน และนํามาปรับปรงุ   นําแบบประเมนิการสอนใหนั้กศกึษาประเมนิผลการสอน และนํามาปรับปรงุ

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  โดยใชแ้บบประเมนิตนเองของนักศกึษาเพื�อทวนสอบผลสมัฤทธิ�แบบประเมนิตนเองของนักศกึษาเพื�อทวนสอบผลสมัฤทธิ�
ทางการเรยีนทางการเรยีน

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน
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5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

ปรับปรงุประมวลรายวชิาทกุปี เพื�อใหท้นักบัมาตรฐานการบญัชสีากลและมาตรฐานการบญัชขีองไทยที�มกีารปรับปรงุประมวลรายวชิาทกุปี เพื�อใหท้นักบัมาตรฐานการบญัชสีากลและมาตรฐานการบญัชขีองไทยที�มกีาร
เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา 


