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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35231053523105 การบญัชชีั �นสงู 1การบญัชชีั �นสงู 1
Advanced Accounting 1Advanced Accounting 1

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(3-30-6) 3(3-30-6) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัชีหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัชี

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 59/82 อาจารย ์สมใจ เภากลุม่ 59/82 อาจารย ์สมใจ เภา
ดว้งดว้ง

กลุม่ 59/83 อาจารย ์สมใจ เภากลุม่ 59/83 อาจารย ์สมใจ เภา
ดว้งดว้ง

กลุม่ 59/84 อาจารย ์สมใจ เภากลุม่ 59/84 อาจารย ์สมใจ เภา
ดว้งดว้ง

กลุม่ 59/85 อาจารย ์สมใจ เภากลุม่ 59/85 อาจารย ์สมใจ เภา
ดว้งดว้ง

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)
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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)ี

ไมม่ีไมม่ี

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

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

อาคาร A3 หอ้ง 334 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมอาคาร A3 หอ้ง 334 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

9.9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

23 กรกฏาคม 256123 กรกฏาคม 2561

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงทางการบญัช ีและขอ้ผดิพลาด งบการเงนิเพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงทางการบญัช ีและขอ้ผดิพลาด งบการเงนิ
ระหวา่งกาล การบญัชสํีาหรับรายการที�เป็นเงนิตราตา่งประเทศ และการแปลงคา่งบการเงนิ การบญัชสํีานักงานใหญ่ระหวา่งกาล การบญัชสํีาหรับรายการที�เป็นเงนิตราตา่งประเทศ และการแปลงคา่งบการเงนิ การบญัชสํีานักงานใหญ่
และสาขาทั �งในและตา่งประเทศ สญัญากอ่สรา้ง ธรุกจิฝากขาย ธรุกจิขายผอ่นชาํระ ธรุกจิใหเ้ชา่ ธรุกจิและสาขาทั �งในและตา่งประเทศ สญัญากอ่สรา้ง ธรุกจิฝากขาย ธรุกจิขายผอ่นชาํระ ธรุกจิใหเ้ชา่ ธรุกจิ
อสงัหารมิทรัพย ์และการบญัชสํีาหรับการปรับโครงสรา้งหนี�เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ และอสงัหารมิทรัพย ์และการบญัชสํีาหรับการปรับโครงสรา้งหนี�เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ และ
แกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�น แกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�น สามารถบอกลกัษณะสามารถบอกลกัษณะ  ขอ้แตกตา่งขอ้แตกตา่ง  การดําเนนิงาน การบนัทกึบญัช ีและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งการดําเนนิงาน การบนัทกึบญัช ีและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิในการทํางาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิในการทํางาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงทางการบญัช ีและขอ้ผดิพลาด งบการ1. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงทางการบญัช ีและขอ้ผดิพลาด งบการ
เงนิระหวา่งกาล การบญัชสํีาหรับรายการที�เป็นเงนิตราตา่งประเทศ และการแปลงคา่งบการเงนิ การบญัชสํีานักงานเงนิระหวา่งกาล การบญัชสํีาหรับรายการที�เป็นเงนิตราตา่งประเทศ และการแปลงคา่งบการเงนิ การบญัชสํีานักงาน
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ใหญ ่และสาขาทั �งในและตา่งประเทศ สญัญากอ่สรา้ง ธรุกจิฝากขาย ธรุกจิขายผอ่นชาํระ ธรุกจิใหเ้ชา่ ธรุกจิใหญ ่และสาขาทั �งในและตา่งประเทศ สญัญากอ่สรา้ง ธรุกจิฝากขาย ธรุกจิขายผอ่นชาํระ ธรุกจิใหเ้ชา่ ธรุกจิ
อสงัหารมิทรัพย ์และการบญัชสํีาหรับการปรับโครงสรา้งหนี�เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ และอสงัหารมิทรัพย ์และการบญัชสํีาหรับการปรับโครงสรา้งหนี�เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ และ
แกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�นแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�น

2. 2. เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถบอกลกัษณะเพื�อใหนั้กศกึษาสามารถบอกลกัษณะ    ขอ้แตกตา่งขอ้แตกตา่ง      การดําเนนิงาน การบนัทกึบญัช ีและอื�น ๆ ที�การดําเนนิงาน การบนัทกึบญัช ีและอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งเกี�ยวขอ้ง

              3. เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิในการทํางาน ไดอ้ยา่งมี        3. เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิในการทํางาน ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

  

หมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการหมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

          นโยบายการบญัช ีการเปลี�ยนแปลงทางการบญัช ีและขอ้ผดิพลาด งบการเงนิ          นโยบายการบญัช ีการเปลี�ยนแปลงทางการบญัช ีและขอ้ผดิพลาด งบการเงนิ
ระหวา่งกาล การบญัชสํีาหรับรายการที�เป็นเงนิตราตา่งประเทศ และการแปลงคา่งบการระหวา่งกาล การบญัชสํีาหรับรายการที�เป็นเงนิตราตา่งประเทศ และการแปลงคา่งบการ
เงนิ การบญัชสํีานักงานใหญ ่และสาขาทั �งในและตา่งประเทศ สญัญากอ่สรา้ง ธรุกจิเงนิ การบญัชสํีานักงานใหญ ่และสาขาทั �งในและตา่งประเทศ สญัญากอ่สรา้ง ธรุกจิ
ฝากขาย ธรุกจิขายผอ่นชาํระ ธรุกจิใหเ้ชา่ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์และการบญัชสํีาหรับฝากขาย ธรุกจิขายผอ่นชาํระ ธรุกจิใหเ้ชา่ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์และการบญัชสํีาหรับ
การปรับโครงสรา้งหนี�การปรับโครงสรา้งหนี�
                    

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

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานการฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การภาคสนาม/การ

ฝึกงานฝึกงาน

การศกึษาดว้ยการศกึษาดว้ย
ตนเองตนเอง

สอนเสรมิสอนเสรมิ

45 ชั�วโมง 45 ชั�วโมง ไมม่ ีไมม่ ี 90 ชั�วโมง 90 ชั�วโมง ตามความตอ้งการตามความตอ้งการ
ของนักศกึษาที�ไมต่ดิของนักศกึษาที�ไมต่ดิ
สอน สอน 

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

  

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 

1. กจิกรรม1. กจิกรรม  1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม  

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 ิ

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น  

4.บรูณาการความรูใ้นวชิาที�4.บรูณาการความรูใ้นวชิาที�
ศกึษากบัความรูใ้นศาสตร์ศกึษากบัความรูใ้นศาสตร์
อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและเรยีนรู ้อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและเรยีนรู ้
ถงึเทคนคิการปฏบิตังิานดา้นถงึเทคนคิการปฏบิตังิานดา้น
การบญัชแีละอื�นๆ โดยใชว้ธิีการบญัชแีละอื�นๆ โดยใชว้ธิี
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ ์การเรยีนรูจ้ากประสบการณ ์

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

  3. กจิกรรม3. กจิกรรม  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น
  3. การสอบกลางภาค3. การสอบกลางภาค

  4. การสอบปลายภาค4. การสอบปลายภาค  

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

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

2.มทีกัษะการคดิแบบองค์2.มทีกัษะการคดิแบบองค์
รวม  รวม  

1. การใชก้รณีศกึษา (Case)1. การใชก้รณีศกึษา (Case)  1. การประเมนิกระบวนการ1. การประเมนิกระบวนการ
ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม  
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สถาสถา
นะนะ

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

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

1. การใชก้รณีศกึษา (Case)1. การใชก้รณีศกึษา (Case)  1. การประเมนิกระบวนการ1. การประเมนิกระบวนการ
ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม  

4.กําหนดกรอบแนวคดิเกี�ยว4.กําหนดกรอบแนวคดิเกี�ยว
กบัภาพอนาคตและแนวทางกบัภาพอนาคตและแนวทาง
ความเป็นไปไดท้ี�จะบรรลเุป้าความเป็นไปไดท้ี�จะบรรลเุป้า
หมายที�หมายที�
กําหนด ตดิตาม ประเมนิกําหนด ตดิตาม ประเมนิ
ผล และรายงานผลไดอ้ยา่งผล และรายงานผลไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง ครบถว้น ถกูตอ้ง ครบถว้น 

1. การใชก้รณีศกึษา (Case)1. การใชก้รณีศกึษา (Case)  1. การประเมนิกระบวนการ1. การประเมนิกระบวนการ
ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม  

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

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

3.มทีกัษะกระบวนการกลุม่ใน3.มทีกัษะกระบวนการกลุม่ใน
การแกปั้ญหาสถานการณ์การแกปั้ญหาสถานการณ์
ตา่ง ๆ ทั �งในบทบาทของตา่ง ๆ ทั �งในบทบาทของ
ผูนํ้า หรอืในบทบาทของผู ้ผูนํ้า หรอืในบทบาทของผู ้
รว่มงาน รว่มงาน 

1. กจิกรรม1. กจิกรรม  1. การประเมนิรายงาน/โครง1. การประเมนิรายงาน/โครง
งานงาน  

4.วางตวัและแสดงความคดิ4.วางตวัและแสดงความคดิ
เห็นไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
บทบาท หนา้ที� และความรับบทบาท หนา้ที� และความรับ
ผดิชอบ มมีนุษยส์มัพันธท์ี�ผดิชอบ มมีนุษยส์มัพันธท์ี�
ด ีทํางานรว่มกบัผูอ้ื�น และด ีทํางานรว่มกบัผูอ้ื�น และ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์
และวฒันธรรมขององคก์รเป็นและวฒันธรรมขององคก์รเป็น
อยา่งด ีอยา่งด ี

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

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

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

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  

1. การสอบทกัษะ1. การสอบทกัษะ
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น  

  

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 ิ
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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 ิ

1 1 แนะนํารายแนะนําราย
ละเอยีด และละเอยีด และ
การเกบ็การเกบ็
คะแนนคะแนน

  บทที� 1 การบทที� 1 การ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
ทางการทางการ
บญัชแีละขอ้บญัชแีละขอ้
ผดิพลาด: ผดิพลาด: 

  การการ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
นโยบายการนโยบายการ
บญัช ีบญัช ี

  การการ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
ประมาณการประมาณการ
ทางบญัช ีทางบญัช ี

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บทบท
เรยีน เรยีน 

1. การ1. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

2 2 บทที� 2 งบบทที� 2 งบ
การเงนิการเงนิ
ระหวา่งกาลระหวา่งกาล

  : ขอ้มลู: ขอ้มลู
ทั�วไป เกณทั�วไป เกณ
ฑใ์นการจัดฑใ์นการจัด
ทํางบการทํางบการ
เงนิระหวา่งเงนิระหวา่ง
กาล  มาตรฐกาล  มาตรฐ
านการานการ
รายงานรายงาน
ทางการทางการ
เงนิ ผลเงนิ ผล
สะสมจากสะสมจาก
การการ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
นโยบายการนโยบายการ
บญัชลีกูหนี�บญัชลีกูหนี�
การคา้และการคา้และ
ลกูหนี�ลกูหนี�
อื�น รายการอื�น รายการ
ธรุกจิกบัธรุกจิกบั
กจิการที�กจิการที�
เกี�ยวขอ้ง สัเกี�ยวขอ้ง สั
ญญาแลกญญาแลก
เปลี�ยนอตัราเปลี�ยนอตัรา
ดอกเบี�ยดอกเบี�ย

    

3 3 0 0 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  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บทบท
เรยีน เรยีน 

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

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 ิ

3 3 บทที� 3 การบทที� 3 การ
บญัชสํีาหรับบญัชสํีาหรับ
รายการที�รายการที�
เป็นเงนิตราเป็นเงนิตรา
ตา่งประเทศตา่งประเทศ

  : หลกัการ: หลกัการ
ทั�วไปธรุกจิทั�วไปธรุกจิ
เกี�ยวขอ้งกบัเกี�ยวขอ้งกบั
ตา่งตา่ง
ประเทศ       ประเทศ       
  อตัราแลก  อตัราแลก
เปลี�ยนทางเปลี�ยนทาง
ตรงและทางตรงและทาง
ออ้ม          ออ้ม          
ขอ้กําหนดขอ้กําหนด
ของของ
มาตรฐานมาตรฐาน
การการ
บญัช ี         บญัช ี         
วธิกีารแปลงวธิกีารแปลง
คา่งบการคา่งบการ
เงนิเงนิ

    

3 3 0 0 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  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บทบท
เรยีน เรยีน 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

4 4 บทที� 4 การบทที� 4 การ
แปลงคา่งบแปลงคา่งบ
การเงนิการเงนิ

  : แนวคดิ: แนวคดิ
ของเงนิตราของเงนิตรา
ตา่งประเทศตา่งประเทศ
และการและการ
แปลงคา่งบแปลงคา่งบ
การเงนิตราการเงนิตรา
ตา่งตา่ง
ประเทศ อตัรประเทศ อตัร
าแลกเปลี�ยนาแลกเปลี�ยน
ทางตรงและทางตรงและ
ทางทาง
ออ้ม รายการออ้ม รายการ
เงนิตราตา่งเงนิตราตา่ง
ประเทศ วธิีประเทศ วธิี
การแปลงคา่การแปลงคา่
งบการงบการ
เงนิ           กเงนิ           ก
ารเปิดเผยารเปิดเผย
ขอ้มลูขอ้มลู

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

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

  3.3.
กจิกรรกจิกรร
มม

  4. การ4. 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  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บทบท
เรยีน เรยีน 

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 ิ

5 5 สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนน ครั�งคะแนน ครั�ง
ที� 1 บทที� 1 บท
ที� 1 – 4  ที� 1 – 4  

3 3 0 0 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

    ขอ้สอบขอ้สอบ
อตันัย อตันัย 

  (10 คะ(10 คะ
แนน)แนน)

    

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

6 6 บทที� 5 การบทที� 5 การ
บญัชีบญัชี
สํานักงานสํานักงาน
ใหญแ่ละใหญแ่ละ
สาขาทั �งในสาขาทั �งใน
และตา่งและตา่ง
ประเทศประเทศ

  : การบญัชี: การบญัชี
สํานักงานสํานักงาน
ใหญแ่ละใหญแ่ละ
สาขา รายกาสาขา รายกา
รระหวา่งรระหวา่ง
สํานักงานสํานักงาน
ใหญแ่ละใหญแ่ละ
สาขาวธิกีารสาขาวธิกีาร
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
สําหรับสําหรับ
สํานักงานสํานักงาน
ใหญแ่ละใหญแ่ละ
สาขา การสาขา การ
จัดทํางบการจัดทํางบการ
เงนิของเงนิของ
สํานักงานสํานักงาน
ใหญแ่ละใหญแ่ละ
สาขาสาขา

    

3 3 0 0 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  

ทําแบบทําแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บทบท
เรยีน เรยีน 

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 ิ

7 7 บทที� 6 การบทที� 6 การ
บญัชสีญัญาบญัชสีญัญา
กอ่สรา้งกอ่สรา้ง

  : ความหมาย: ความหมาย
ของสญัญาของสญัญา
กอ่สรา้ง ลกักอ่สรา้ง ลกั
ษณะของษณะของ
สญัญาสญัญา
กอ่สรา้ง การกอ่สรา้ง การ
รับรูร้ายได ้รับรูร้ายได ้
และคา่ใช ้และคา่ใช ้
จา่ยในการจา่ยในการ
กอ่สรา้ง ประกอ่สรา้ง ประ
เภทของเภทของ
สญัญาสญัญา
กอ่สรา้งกอ่สรา้ง

    

3 3 0 0 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  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บทบท
เรยีน เรยีน 

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
ภาค บทภาค บท
ที� 5-6  ที� 5-6  

3 3 0 0 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

    ขอ้สอบขอ้สอบ
อตันัย อตันัย 

  (20 คะ(20 คะ
แนน)แนน)

    

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

9 9 บทที� 7 การบทที� 7 การ
บญัชฝีากบญัชฝีาก
ขายขาย

  : ความหมาย: ความหมาย
ของการฝากของการฝาก
ขาย สญัญาขาย สญัญา
ในการฝากในการฝาก
ขาย ประโยขาย ประโย
ชนข์องการชนข์องการ
ฝากฝาก
ขาย สทิธิขาย สทิธิ
และหนา้ที�ผู ้และหนา้ที�ผู ้
ฝากขายและฝากขายและ
ผูรั้บฝากผูรั้บฝาก
ขาย การขาย การ
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
ผูฝ้ากขายผูฝ้ากขาย
และผูรั้บฝากและผูรั้บฝาก
ขายขาย

    

3 3 0 0 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  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บทบท
เรยีน เรยีน 

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
0 0 

บทที� 8 การบทที� 8 การ
บญัชขีายบญัชขีาย
ผอ่นชาํระผอ่นชาํระ

  : ความหมาย: ความหมาย
ของการขายของการขาย
ผอ่นผอ่น
ชาํระ ลกัษณชาํระ ลกัษณ
ะของการะของการ
ขายผอ่นขายผอ่น
ชาํระ การรับชาํระ การรับ
รูร้ายการขายรูร้ายการขาย
ผอ่นผอ่น
ชาํระ การชาํระ การ
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
สําหรับการสําหรับการ
ขายผอ่นขายผอ่น
ชาํระชาํระ

    

3 3 0 0 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  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บทบท
เรยีน เรยีน 

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 

สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนน ครั�งคะแนน ครั�ง
ที� 2 ที� 2 

  บทที� 7 - 8 บทที� 7 - 8 

3 3 0 0 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

    ขอ้สอบขอ้สอบ
อตันัย(อตันัย(
10 คะแ10 คะแ
นน) นน) 

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

11
2 2 

บทที� 9 การบทที� 9 การ
บญัชสีญัญาบญัชสีญัญา
เชา่เชา่

  : ความหมาย: ความหมาย
ของสญัญาของสญัญา
เชา่ ลกัษณะเชา่ ลกัษณะ
ของสญัญาของสญัญา
เชา่ ประโยชเชา่ ประโยช
นข์องการนข์องการ
เชา่ ประเภทเชา่ ประเภท
ของสญัญาของสญัญา
เชา่ การเชา่ การ
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
สําหรับสําหรับ
สญัญาเชา่สญัญาเชา่

    

3 3 0 0 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.
PowerPower
PointPoint  

การทําการทํา
แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บท บท 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  2. การ2. 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
3 3 

บทบท
ที� 10  การที� 10  การ
บญัชีบญัชี
อสงัหารมิทรัอสงัหารมิทรั
พย์พย์

  : ความหมาย: ความหมาย
ของธรุกจิของธรุกจิ
อสงัหารมิทรัอสงัหารมิทรั
พย ์ลกัษณะพย ์ลกัษณะ
ของธรุกจิของธรุกจิ
อสงัหารมิทรัอสงัหารมิทรั
พย ์ประเภทพย ์ประเภท
ของของ
อสงัหารมิทรัอสงัหารมิทรั
พย ์การรับรู ้พย ์การรับรู ้
รายได ้รายได ้
สําหรับธรุกจิสําหรับธรุกจิ
อสงัหารมิทรัอสงัหารมิทรั
พย์พย์

    

3 3 0 0 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  

การทําการทํา
แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บทบท
เรยีน เรยีน 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรกจิกรร
มม  

11
4 4 

บทบท
ที� 11 การที� 11 การ
บญัชสํีาหรับบญัชสํีาหรับ
การปรับการปรับ
โครงสรา้งโครงสรา้ง
หนี�ที�มีหนี�ที�มี
ปัญหาปัญหา

  : ความหมาย: ความหมาย
ของการปรับของการปรับ
โครงสรา้งโครงสรา้ง
หนี�     ลกัษหนี�     ลกัษ
ณะของการณะของการ
ปรับปรับ
โครงสรา้งโครงสรา้ง
หนี� วธิปีฏบิตั ิหนี� วธิปีฏบิตั ิ
ทางบญัชีทางบญัชี
สําหรับการสําหรับการ
ปรับปรับ
โครงสรา้งโครงสรา้ง
หนี�ที�มีหนี�ที�มี
ปัญหา การปัญหา การ
เปิดเผยเปิดเผย
ขอ้มลูขอ้มลู

    

3 3 0 0 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  

การทําการทํา
แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ทา้ยทา้ย
บท บท 

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 

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอกรณีเสนอกรณี
ศกึษา รายงศกึษา รายง
านกลุม่  านกลุม่  

3 3 0 0 1. การ1. การ
อภปิราอภปิรา
ยย

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

  1.1.
PowerPower
PointPoint  

การนําการนํา
เสนอเสนอ
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
รายราย
กลุม่ กลุม่ 

1. การ1. การ
สอบสอบ
ปากปาก
เปลา่เปลา่

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
กระบวกระบว
นการนการ
ทํางาน/ทํางาน/
บทบาบทบา
ทในทใน
การทําการทํา
กจิกรรกจิกรร
มม

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงารายงา
น/โครงน/โครง
งานงาน  

11
6 6 

สอบปลายสอบปลาย
ภาค  ภาค  

  บทที� 9-11 บทที� 9-11 

3 3 0 0 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practi(Practi
ce)ce)  

    ขอ้สอบขอ้สอบ
อตันัย (อตันัย (
30 คะแ30 คะแ
นน) นน) 

1. การ1. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

รวมรวม 48.0048.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

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

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย สปัดาห ์6 และสปัดาห ์6 และ
 11  11 

20.00 20.00 20.00 20.00 

2 2 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

3 3 การประเมนิการบา้น การประเมนิการบา้น ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 
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กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

4 4 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน สปัดาห ์13 แสปัดาห ์13 แ
ละ 14 ละ 14 

10.00 10.00 10.00 10.00 

5 5 การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงาน เสนอผลงาน 

สปัดาห ์15 สปัดาห ์15 5.00 5.00 5.00 5.00 

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

ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

7 7 การทดสอบหลงัเรยีน การทดสอบหลงัเรยีน   0.00 0.00 0.00 0.00 

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

9 9 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค สปัดาห ์16 สปัดาห ์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. (25602560). ). เอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอนการบญัชชี ั�นสงู 1.การบญัชชี ั�นสงู 1. นครปฐม นครปฐม:: สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการ สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการ
จัดการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

รศ.ดร. ธารนิีรศ.ดร. ธารนิ ี   พงศส์พัุฒน์พงศส์พัุฒน ์. การบญัชขี ั�นสงู 2. . การบญัชขี ั�นสงู 2.    พมิพค์รั �งที� 8. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ พมิพค์รั �งที� 8. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ สงิหาคม, 25สงิหาคม, 255757..

รศ.ดร.ดลกนศิ  เต็งอํานวย  รศ.ดร.ดลกนศิ  เต็งอํานวย  

ผศ.อมัพรผศ.อมัพร    เที�ยงตระกลู และ อาจารยป์ระดนัินท์เที�ยงตระกลู และ อาจารยป์ระดนัินท ์    ประดบัศลิป์. ประดบัศลิป์. การบญัชชี ั�นสงู 2.การบญัชชี ั�นสงู 2. พมิพค์รั �งที� 3.  พมิพค์รั �งที� 3. มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
ธรุกจิบณัฑติ, 2546.ธรุกจิบณัฑติ, 2546.

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. การบญัชชีั �นสงู. พมิพค์รั �งที� มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. การบญัชชีั �นสงู. พมิพค์รั �งที� 2 : 2 : สํานักพมิพ,์สํานักพมิพ,์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช,,  2543.2543.

ศาสตราจารยพ์ะยอมศาสตราจารยพ์ะยอม    สงิหเ์สน่.สงิหเ์สน่.    การบญัชชีั �นสงู. กรงุเทพฯ. ตลุาคม การบญัชชีั �นสงู. กรงุเทพฯ. ตลุาคม 25422542..

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

มาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัปรับปรงุมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัปรับปรงุ
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หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

ขอ้สอบทดสอบกอ่นเรยีน และขอ้สอบทดสอบหลงัเรยีนขอ้สอบทดสอบกอ่นเรยีน และขอ้สอบทดสอบหลงัเรยีน

การสอบถามความเขา้ใจการสอบถามความเขา้ใจ      และทําแบบฝึกหดัในชั �นเรยีนและทําแบบฝึกหดัในชั �นเรยีน

การสนทนากลุม่ระหวา่งการสอนกบัผูเ้รยีนการสนทนากลุม่ระหวา่งการสอนกบัผูเ้รยีน

การบรูณาการการเรยีนการสอนกบังานวจัิยและบรกิารวชิาการการบรูณาการการเรยีนการสอนกบังานวจัิยและบรกิารวชิาการ

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

การนําคะแนนกอ่นเรยีนและหลงัการเรยีนมาเปรยีบเทยีบ หลงัเรยีนตอ้งมคีะแนนเกนิ การนําคะแนนกอ่นเรยีนและหลงัการเรยีนมาเปรยีบเทยีบ หลงัเรยีนตอ้งมคีะแนนเกนิ 60%60%

              การสงัเกตการณส์อนในระหวา่งการสอนของนักศกึษาการสงัเกตการณส์อนในระหวา่งการสอนของนักศกึษา

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

นําผลการประเมนิมาศกึษาและปรับปรงุวธิกีารสอนนําผลการประเมนิมาศกึษาและปรับปรงุวธิกีารสอน

นําแบบประเมนิการสอนใหนั้กศกึษาประเมนิผลการสอน และนํามาปรับปรงุนําแบบประเมนิการสอนใหนั้กศกึษาประเมนิผลการสอน และนํามาปรับปรงุ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นที� 4ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นที� 4
ดา้นทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์ดา้นทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่  

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

ปรับปรงุประมวลรายวชิาทกุปี เพื�อใหท้นักบัมาตรฐานการบญัชสีากลและมาตรฐานการบญัชขีองไทยที�ปรับปรงุประมวลรายวชิาทกุปี เพื�อใหท้นักบัมาตรฐานการบญัชสีากลและมาตรฐานการบญัชขีองไทยที�
มกีารเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา และใหนั้กศกึษามสีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการและงานวจัิยมกีารเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา และใหนั้กศกึษามสีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการและงานวจัิย
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6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยัแผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยั

 ปรับปรงุเนื�อหาที�ปรบีเปลี�ยนตามมาตรฐานการบญัชี ปรับปรงุเนื�อหาที�ปรบีเปลี�ยนตามมาตรฐานการบญัชี


