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57365736  0303  PP  25602560  11  35211043521104        359763360359763360

  

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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35211043521104 การบญัชชีั �นกลาง 1การบญัชชีั �นกลาง 1
Intermediate Accounting 1Intermediate Accounting 1

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

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

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี(วชิาเฉพาะดา้น)บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี(วชิาเฉพาะดา้น)

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ S136 อาจารย ์สทุศิากลุม่ S136 อาจารย ์สทุศิา
ไพบลูยว์ฒันกจิไพบลูยว์ฒันกจิ

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

ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที� 2560ปีการศกึษาที� 2560

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

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)
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3521103 หลกัการบญัชชีั �นตน้สําหรับนักบญัช ี3521103 หลกัการบญัชชีั �นตน้สําหรับนักบญัช ีจํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5)จํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5)

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

6 มนีาคม 25596 มนีาคม 2559

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1. จดุมุง่หมายของรายวชิา
1. เพื�อใหนั้กศกึษามทีศันคตทิี�ดตีอ่วชิาชพี มจีรรยาบรรณวชิาชพี มคีวามซื�อสตัย ์ สจุรติ ตรงตอ่เวลา มคีวามรับ

ผดิชอบ และทํางานรว่มกบัผูอ้ื�นไดเ้ป็นอยา่งดี
2. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และวธิกีารที�เกี�ยว
กบับญัชสีนิทรัพย ์หนี�สนิได ้

3. เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ สบืคน้ ประมวลขอ้มลู และแกไ้ข
ปัญหาในสถานการณต์า่ง ๆ ได ้

4. เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชก้บัวชิาอื�น ๆ และ ปรับตวัเขา้กบัสถานการณไ์ด ้
อยา่งดี

5. เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถ สื�อสาร และนําเสนอรายงาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เปลี�ยนแปลงเนื�อหาการเรยีนการสอนใหเ้ป็นปัจจบุนั และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชขีองไทยและ
การบญัชนีานาชาติ

2. นํากรณีศกึษาจรงิเขา้มาใหนั้กศกึษาวเิคราะหแ์ละสรปุประเมนิผล

  

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

          รายการสนิทรัพย ์การจําแนกประเภทสนิทรัพย ์การรับรูแ้ละการวดัมลูคา่          รายการสนิทรัพย ์การจําแนกประเภทสนิทรัพย ์การรับรูแ้ละการวดัมลูคา่
สนิทรัพย ์การตรีาคา การจัดแบง่สว่นสนิทรัพยเ์ป็นตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยตามหลกัการสนิทรัพย ์การตรีาคา การจัดแบง่สว่นสนิทรัพยเ์ป็นตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยตามหลกัการ
บญัช ีการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์การแสดงรายการสนิทรัพยใ์นงบดลุและการเปิดเผยบญัช ีการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์การแสดงรายการสนิทรัพยใ์นงบดลุและการเปิดเผย
ขอ้มลูขอ้มลู
                    

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

  

หมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล
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สถาสถา
นะนะ

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

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
คณุคา่แหง่วชิาชพี  จรรยาคณุคา่แหง่วชิาชพี  จรรยา
บรรณวชิาชพี  มทีศันคตทิี�ดีบรรณวชิาชพี  มทีศันคตทิี�ดี
ตอ่ ตอ่ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. การไปทศันศกึษา3. การไปทศันศกึษา
  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน

(Learning Center)(Learning Center)
  5. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ5. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ

(Independent study)(Independent study)
  6. การเรยีนรูด้ว้ยการนํา6. การเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเอง (Self-directedตนเอง (Self-directed
learning)learning)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม
  3. การประเมนิกระบวนการ3. การประเมนิกระบวนการ

ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  4. การประเมนิการบา้น4. การประเมนิการบา้น
  5. การประเมนิรายงาน/โครง5. การประเมนิรายงาน/โครง

งานงาน
  6. การสอบกลางภาค6. การสอบกลางภาค

  7. การสอบปลายภาค7. การสอบปลายภาค  

2.มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ  ตรง2.มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ  ตรง
ตอ่เวลา มวีนัิย เคารพและตอ่เวลา มวีนัิย เคารพและ
สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของสถาบนัและสงัคม ของสถาบนัและสงัคม 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. การไปทศันศกึษา3. การไปทศันศกึษา
  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน

(Learning Center)(Learning Center)
  5. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ5. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ

(Independent study)(Independent study)
  6. กจิกรรม6. กจิกรรม

  7. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง7. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม
  3. การประเมนิกระบวนการ3. การประเมนิกระบวนการ

ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  4. การประเมนิการบา้น4. การประเมนิการบา้น
  5. การประเมนิรายงาน/โครง5. การประเมนิรายงาน/โครง

งานงาน
  6. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้6. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้

รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม
  7. การสอบกลางภาค7. การสอบกลางภาค

  8. การสอบปลายภาค8. การสอบปลายภาค  

3.เคารพสทิธแิละรับฟังความ3.เคารพสทิธแิละรับฟังความ
คดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั �งคดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั �ง
เคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรีเคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ของความเป็นมนุษย ์

    

4.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ4.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ
พฤตกิรรมที�คํานงึถงึพฤตกิรรมที�คํานงึถงึ
ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่
ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมีประโยชนส์ว่นตนอยา่งมี
คณุธรรม คณุธรรม 

    

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล
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สถาสถา
นะนะ

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

1.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ1.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ
พฤตกิรรมที�คํานงึถงึพฤตกิรรมที�คํานงึถงึ
ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่
ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมีประโยชนส์ว่นตนอยา่งมี
คณุธรรม คณุธรรม 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. การไปทศันศกึษา3. การไปทศันศกึษา
  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน

(Learning Center)(Learning Center)
  5. กจิกรรม5. กจิกรรม  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม
  3. การประเมนิการบา้น3. การประเมนิการบา้น

  4. การประเมนิรายงาน/โครง4. การประเมนิรายงาน/โครง
งานงาน

  5. การสอบกลางภาค5. การสอบกลางภาค
  6. การสอบปลายภาค6. การสอบปลายภาค  

2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
องคค์วามรูท้างดา้นอื�นที�องคค์วามรูท้างดา้นอื�นที�
สมัพันธก์บัองคค์วามรูด้า้นสมัพันธก์บัองคค์วามรูด้า้น
การบญัชโีดยสามารถบรูณาการบญัชโีดยสามารถบรูณา
การและนํามาประยกุตใ์ชไ้ด ้การและนํามาประยกุตใ์ชไ้ด ้
อยา่งเหมาะสม อยา่งเหมาะสม 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. การไปทศันศกึษา3. การไปทศันศกึษา
  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน

(Learning Center)(Learning Center)
  5. กจิกรรม5. กจิกรรม  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม
  3. การประเมนิการบา้น3. การประเมนิการบา้น

  4. การประเมนิรายงาน/โครง4. การประเมนิรายงาน/โครง
งานงาน

  5. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้5. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

  6. การสอบกลางภาค6. การสอบกลางภาค
  7. การสอบปลายภาค7. การสอบปลายภาค  

3.มคีวามรูเ้กี�ยวกบัเทคนคิการ3.มคีวามรูเ้กี�ยวกบัเทคนคิการ
ปฏบิตังิานดา้นการบญัชแีละปฏบิตังิานดา้นการบญัชแีละ
อื�น ๆ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรู ้อื�น ๆ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรู ้

    

4.สามารถตดิตามการ4.สามารถตดิตามการ
เปลี�ยนแปลงทางวชิาการและเปลี�ยนแปลงทางวชิาการและ
วชิาชพี  ทั �งภาคทฤษฎแีละวชิาชพี  ทั �งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตั ิภาคปฏบิตั ิ

    

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

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

1.สามารถสบืคน้  ประมวล1.สามารถสบืคน้  ประมวล
ขอ้มลู  หลกัฐาน  แนวคดิขอ้มลู  หลกัฐาน  แนวคดิ
ตา่ง ๆ ในการระบแุละตา่ง ๆ ในการระบแุละ
วเิคราะหปั์ญหาไดด้ว้ยวเิคราะหปั์ญหาไดด้ว้ย
ตนเอง ตนเอง 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน2. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน

(Learning Center)(Learning Center)
  3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ

(Independent study)(Independent study)
  4. กจิกรรม4. กจิกรรม  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม
  3. การประเมนิการบา้น3. การประเมนิการบา้น

  4. การประเมนิรายงาน/โครง4. การประเมนิรายงาน/โครง
งานงาน

  5. การสอบกลางภาค5. การสอบกลางภาค
  6. การสอบปลายภาค6. การสอบปลายภาค  
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สถาสถา
นะนะ

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

2.สามารถประยกุตค์วามรู ้2.สามารถประยกุตค์วามรู ้
ทางการบญัชแีละดา้นอื�นที�ทางการบญัชแีละดา้นอื�นที�
สมัพันธก์นั  ใชท้กัษะทางสมัพันธก์นั  ใชท้กัษะทาง
วชิาชพีและดลุยพนิจิในการวชิาชพีและดลุยพนิจิในการ
แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์
ตา่ง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ โดยตา่ง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ โดย
คํานงึผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นคํานงึผลกระทบที�อาจเกดิขึ�น
จากการตดัสนิใจ จากการตดัสนิใจ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. การไปทศันศกึษา3. การไปทศันศกึษา
  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน

(Learning Center)(Learning Center)
  5. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ5. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ

(Independent study)(Independent study)
  6. กจิกรรม6. กจิกรรม  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม
  3. การประเมนิกระบวนการ3. การประเมนิกระบวนการ

ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  4. การประเมนิการบา้น4. การประเมนิการบา้น
  5. การประเมนิรายงาน/โครง5. การประเมนิรายงาน/โครง

งานงาน
  6. การสอบกลางภาค6. การสอบกลางภาค

  7. การสอบปลายภาค7. การสอบปลายภาค  

3.สามารถตดิตาม  ประเมนิ3.สามารถตดิตาม  ประเมนิ
ผล  และรายงานผลไดอ้ยา่งผล  และรายงานผลไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  ครบถว้น ถกูตอ้ง  ครบถว้น 

    

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

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

1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ
ชอบงานที�ไดรั้บมอบหมายชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. กจิกรรม3. กจิกรรม  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น
  3. การประเมนิรายงาน/โครง3. การประเมนิรายงาน/โครง

งานงาน
  4. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้4. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้

รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม
  5. การสอบกลางภาค5. การสอบกลางภาค

  6. การสอบปลายภาค6. การสอบปลายภาค  

2.มมีนุษยสมัพันธท์ี�2.มมีนุษยสมัพันธท์ี�
ด ี สามารถทํางานรว่มกบัผู ้ด ี สามารถทํางานรว่มกบัผู ้
อื�น  และปรับตวัใหเ้ขา้กบัอื�น  และปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานการณแ์ละ สถานการณแ์ละ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. การไปทศันศกึษา3. การไปทศันศกึษา
  4. กจิกรรม4. กจิกรรม  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การประเมนิรายงาน/โครง3. การประเมนิรายงาน/โครง
งานงาน

  4. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้4. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม  

3.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื3.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื
และอํานวยความสะดวกในและอํานวยความสะดวกใน
การแกไ้ขปัญหาในการแกไ้ขปัญหาใน
สถานการณ ์  สถานการณ ์  

    

4.มคีวามรับผดิชอบการ4.มคีวามรับผดิชอบการ
พัฒนาความรูค้วามสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ทางวชิาชพีบญัชขีองตนเองทางวชิาชพีบญัชขีองตนเอง
อยา่ง อยา่ง 
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5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

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

1.มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะห์1.มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะห์
เชงิปรมิาณเพื�อการตดัสนิใจเชงิปรมิาณเพื�อการตดัสนิใจ
อยา่งสรา้งสรรคใ์นการแปล อยา่งสรา้งสรรคใ์นการแปล 

    

2.สามารถสื�อสารอยา่งมี2.สามารถสื�อสารอยา่งมี
ประสทิธภิาพทั �งการพดูและประสทิธภิาพทั �งการพดูและ
การเขยีน  รูจั้กเลอืกและใช ้การเขยีน  รูจั้กเลอืกและใช ้
รปูแบบ รปูแบบ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. การไปทศันศกึษา3. การไปทศันศกึษา
  4. การระดมสมอง (Brain4. การระดมสมอง (Brain

storming)storming)
  5. กจิกรรม5. กจิกรรม  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม
  3. การประเมนิกระบวนการ3. การประเมนิกระบวนการ

ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  4. การประเมนิการบา้น4. การประเมนิการบา้น
  5. การประเมนิรายงาน/โครง5. การประเมนิรายงาน/โครง

งานงาน
  6. การสอบกลางภาค6. การสอบกลางภาค

  7. การสอบปลายภาค7. การสอบปลายภาค  

3.สามารถเลอืกใช ้3.สามารถเลอืกใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศและ
เทคนคิการสื�อสารที�เหมาะเทคนคิการสื�อสารที�เหมาะ
สมในการเกบ็ สมในการเกบ็ 

    

4.สามารถตดิตามความ4.สามารถตดิตามความ
กา้วหนา้ทางกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ีนวตักรรม และเทคโนโลย ีนวตักรรม และ
สถานการณโ์ลกปัจจบุนั สถานการณโ์ลกปัจจบุนั 

    

  

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 ิ
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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 ิ

1 1 บทบท
ที� 1  แนวคดิที� 1  แนวคดิ
เกี�ยวกบัการเกี�ยวกบัการ
บญัชแีละบญัชแีละ
สนิทรัพย์สนิทรัพย์

  ความรับผดิความรับผดิ
ชอบของนักชอบของนัก
บญัช ีกรอบบญัช ีกรอบ
แนวคดิแนวคดิ
ทางการทางการ
บญัช ีประวตัิบญัช ีประวตัิ
และความและความ
เป็นมาของเป็นมาของ
การการ
บญัช ี พระบญัช ี พระ
ราชบญัญัติราชบญัญัติ
การการ
บญัช ีพ.ศ. 2บญัช ีพ.ศ. 2
543 พระราช543 พระราช
บญัญัตกิารบญัญัตกิาร
บญัช ีพ.ศ. 2บญัช ีพ.ศ. 2
547 ความ547 ความ
หมายของหมายของ
สนิทรัพย ์กาสนิทรัพย ์กา
รรับรูร้ายการรรับรูร้ายการ
สนิทรัพย ์กาสนิทรัพย ์กา
รแสดงรแสดง
รายการรายการ
สนิทรัพย์สนิทรัพย์
หมนุเวยีนหมนุเวยีน
และไม่และไม่
หมนุเวยีนในหมนุเวยีนใน
งบการเงนิงบการเงนิ

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

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

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

รายงารายงา
น น 

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

  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

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 บทบท
ที� 2 เงนิสด ที� 2 เงนิสด 
และเงนิฝากและเงนิฝาก
ธนาคารธนาคาร

  การบญัชีการบญัชี
เกี�ยวกบัเกี�ยวกบั
เงนิสด ความเงนิสด ความ
หมายของหมายของ
เงนิสด การเงนิสด การ
บญัชเีกี�ยวบญัชเีกี�ยว
กบักบั
เงนิสด รายกเงนิสด รายก
ารที�ไมใ่ช่ารที�ไมใ่ช่
เงนิสด การเงนิสด การ
บรหิารบรหิาร
เงนิสด การเงนิสด การ
ควบคมุควบคมุ
ภายในเกี�ยวภายในเกี�ยว
กบักบั
เงนิสด การเงนิสด การ
บญัชเีกี�ยวบญัชเีกี�ยว
กบัเงนิสดกบัเงนิสด
ยอ่ย การยอ่ย การ
แสดงแสดง
รายการในรายการใน
งบการเงนิงบการเงนิ

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2.2.
กจิกรรกจิกรร
มม

  3. การ3. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
ตนเองตนเอง  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  
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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
บญัชเีกี�ยวบญัชเีกี�ยว
กบัเงนิฝากกบัเงนิฝาก
ธนาคาร ขั �นธนาคาร ขั �น
ตอนและวธิีตอนและวธิี
การทํางบการทํางบ
พสิจูนย์อดพสิจูนย์อด
เงนิฝากเงนิฝาก
ธนาคาร การธนาคาร การ
จัดทํางบจัดทํางบ
ประมาณประมาณ
เงนิสด เงนิสด 

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

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

  3.3.
กจิกรรกจิกรร
มม  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื
  

รายงารายงา
นน

  การบา้การบา้
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

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

  5. การ5. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

4 4 บทที� 3 เงนิบทที� 3 เงนิ
ลงทนุระยะลงทนุระยะ
สั �นสั �น

  ความความ
หมาย รปูหมาย รปู
แบบ การแบบ การ
จัดหา การจัดหา การ
จัดประเภทจัดประเภท
ของเงนิของเงนิ
ลงทนุ ตน้ทุลงทนุ ตน้ทุ
นของเงนินของเงนิ
ลงทนุ การลงทนุ การ
โอนเปลี�ยนโอนเปลี�ยน
ประเภท การประเภท การ
บญัชเีกี�ยวบญัชเีกี�ยว
กบัเงนิกบัเงนิ
ลงทนุ การลงทนุ การ
ซื�อหุน้กู ้หุน้ซื�อหุน้กู ้หุน้
สามญั การสามญั การ
รับรับ
เงนิปันผล กเงนิปันผล ก
ารปรับปรงุารปรับปรงุ

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
สอนสอน
แบบแบบ
ศนูย์ศนูย์
การการ
เรยีนเรยีน
(Learn(Learn
inging
CenterCenter
))  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

รายงารายงา
นน

  การบา้การบา้
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

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

  4. การ4. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  
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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 สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนน บทคะแนน บท
ที� 1 - 3 ที� 1 - 3 

   เรื�องเงนิสด เรื�องเงนิสด
และเงนิฝากและเงนิฝาก
ธนาคารและธนาคารและ
การจัดทํางบการจัดทํางบ
ประมาณประมาณ
เงนิสด และเงนิสด และ
เงนิลงทนุเงนิลงทนุ
ระยะสั �นระยะสั �น

    

2 2 2 2     ขอ้สอบขอ้สอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน เขยีน 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม  

6 6 บทที� 4 ลกูบทที� 4 ลกู
หนี�หนี�

  ความความ
หมาย ประเภหมาย ประเภ
ท การรับรู ้ท การรับรู ้
รายการ การรายการ การ
บนัทกึ การบนัทกึ การ
แสดงแสดง
รายการลกูรายการลกู
หนี� การหนี� การ
ตดิตามลกูตดิตามลกู
หนี� การหนี� การ
วางแผนวางแผน
ควบคมุ ปัญควบคมุ ปัญ
หาที�พบในหาที�พบใน
บญัชลีกูบญัชลีกู
หนี� การรับหนี� การรับ
ชาํระหนี� การชาํระหนี� การ
บญัชเีกี�ยวบญัชเีกี�ยว
กบัหนี�กบัหนี�
สญู หนี�สญู หนี�
สงสยัจะสงสยัจะ
สญู หนี�สญูสญู หนี�สญู
ไดรั้บคนื ไดรั้บคนื 

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
สอนสอน
แบบแบบ
ศนูย์ศนูย์
การการ
เรยีนเรยีน
(Learn(Learn
inging
CenterCenter
))  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม  
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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� 4 ลกูบทที� 4 ลกู
หนี�หนี�

  การหาเงนิการหาเงนิ
สดโดยใช ้สดโดยใช ้
บญัชลีกูบญัชลีกู
หนี� คอื การหนี� คอื การ
นําบญัชลีกูนําบญัชลีกู
หนี�ไปคํ�าหนี�ไปคํ�า
ประกนัเงนิประกนัเงนิ
กู ้ การนํากู ้ การนํา
บญัชลีกูหนี�บญัชลีกูหนี�
ไปไป
ขาย  การนําขาย  การนํา
บญัชลีกูหนี�บญัชลีกูหนี�
ไปโอนชาํระไปโอนชาํระ
คา่สนิคา้คา่สนิคา้

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
ใช ้ใช ้
สถานกสถานก
ารณ์ารณ์
จําลองจําลอง
(Simul(Simul
ation)ation)  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  4. การ4. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

8 8 บทที� 5 ตั�วบทที� 5 ตั�ว
เงนิรับเงนิรับ

  ความความ
หมาย ลกัษหมาย ลกัษ
ณะ ประเภท ณะ ประเภท 
การรับรูแ้ละการรับรูแ้ละ
การวดัการวดั
มลูคา่ การมลูคา่ การ
นับระยะนับระยะ
เวลา การเวลา การ
บนัทกึบนัทกึ
บญัช ีการบญัช ีการ
ขายลดตั�วขายลดตั�ว
เงนิรับ ตั�วเงนิรับ ตั�ว
เงนิรับขาดเงนิรับขาด
ความน่าเชื�อความน่าเชื�อ
ถอื ถอื 

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
สอนสอน
แบบแบบ
ศนูย์ศนูย์
การการ
เรยีนเรยีน
(Learn(Learn
inging
CenterCenter
))  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  
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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 ิ

9 9 บทบท
ที� 6   สนิคา้ที� 6   สนิคา้
คงเหลอื คงเหลอื 

  ความความ
หมาย และหมาย และ
รายการ ลกัรายการ ลกั
ษณะ ประเภษณะ ประเภ
ท การท การ
ควบคมุ ตน้ควบคมุ ตน้
ทนุ องค์ทนุ องค์
ประกอบประกอบ
สนิคา้คงสนิคา้คง
เหลอื สนิคา้เหลอื สนิคา้
ที�นับรวมเป็นที�นับรวมเป็น
สนิคา้คงสนิคา้คง
เหลอื การเหลอื การ
บนัทกึบนัทกึ
บญัช ีการตีบญัช ีการตี
ราคาราคา
สนิคา้ การสนิคา้ การ
คํานวณคํานวณ
ตน้ทนุขายตน้ทนุขาย
และการและการ
แสดงแสดง
รายการรายการ
สนิคา้คงสนิคา้คง
เหลอืใบงบเหลอืใบงบ
การเงนิการเงนิ

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

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

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื
  

การบา้การบา้
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

11
0 0 

 สอบเกบ็ สอบเกบ็
คะแนน บทคะแนน บท
ที� 4 - 6 ที� 4 - 6 

   เรื�องเงนิ เรื�องเงนิ
ลงทนุระยะลงทนุระยะ
สั �น ลกูสั �น ลกู
หนี� และหนี� และ
สนิคา้คงสนิคา้คง
เหลอืเหลอื

    

2 2 2 2     ขอ้สอบขอ้สอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน เขยีน 

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

  2. การ2. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  
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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
1 1 

บทที� 7 เงนิบทที� 7 เงนิ
ลงทนุระยะลงทนุระยะ
ยาวยาว

  ความความ
หมาย ประเภหมาย ประเภ
ท กําหนดท กําหนด
ราคาของราคาของ
เงนิลงทนุเงนิลงทนุ
ระยะระยะ
ยาว ตราสารยาว ตราสาร
ทางการทางการ
เงนิ การวดัเงนิ การวดั
มลูคา่ การมลูคา่ การ
โอน การรับโอน การรับ
เงนิปันผล กเงนิปันผล ก
ารบนัทกึารบนัทกึ
บญัช ีการตดับญัช ีการตดั
จําหน่ายสว่นจําหน่ายสว่น
เกนิและเกนิและ
สว่นลด การสว่นลด การ
ดอ้ยคา่ของดอ้ยคา่ของ
เงนิเงนิ
ลงทนุ การลงทนุ การ
ปรับปรงุเงนิปรับปรงุเงนิ
ลงทนุลงทนุ
ชั�วคราวในชั�วคราวใน
วนัสิ�นงวดวนัสิ�นงวด

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2.2.
กจิกรรกจิกรร
มม  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

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 ิ

11
2 2 

บทบท
ที� 8 ที�ดนิ อาที� 8 ที�ดนิ อา
คารและคารและ
อปุกรณ์อปุกรณ์

  ความความ
หมาย ลกัษหมาย ลกัษ
ณะ ประเภท ณะ ประเภท 
การรับรู ้และการรับรู ้และ
การวดัมลูคา่การวดัมลูคา่
ของของ
ที�ดนิ อาคารที�ดนิ อาคาร
และและ
อปุกรณ ์ตน้อปุกรณ ์ตน้
ทนุ การทนุ การ
คํานวณ การคํานวณ การ
นําดอกเบี�ยนําดอกเบี�ย
มารวมกบัมารวมกบั
ตน้ทนุ การตน้ทนุ การ
ไดส้นิทรัพย์ไดส้นิทรัพย์
จากการแลกจากการแลก
เปลี�ยน การเปลี�ยน การ
ตรีาคา การตรีาคา การ
เลกิใช ้การเลกิใช ้การ
เปิดเผยเปิดเผย
ขอ้มลูเกี�ยวขอ้มลูเกี�ยว
กบักบั
ที�ดนิ อาคารที�ดนิ อาคาร
และอปุกรณ์และอปุกรณ์

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

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

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

  รายงารายงา
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

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

  5. การ5. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  
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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 

บทที� 9 คา่บทที� 9 คา่
เสื�อมราคาเสื�อมราคา

  ความความ
หมาย รปูหมาย รปู
แบบคา่เสื�อมแบบคา่เสื�อม
ราคา ปัจจัยราคา ปัจจัย
ที�เกี�ยวขอ้งที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการคดิคา่กบัการคดิคา่
เสื�อมเสื�อม
ราคา การนับราคา การนับ
ระยะเวลาระยะเวลา
การคดิคา่การคดิคา่
เสื�อมเสื�อม
ราคา การราคา การ
คํานวณ การคํานวณ การ
ทบทวนอายุทบทวนอายุ
การใช ้การใช ้
งาน ปัจจัยที�งาน ปัจจัยที�
ทําให ้ทําให ้
สนิทรัพย์สนิทรัพย์
หมดอายกุารหมดอายกุาร
ใช ้ใช ้
งาน ตารางงาน ตาราง
อายกุารใช ้อายกุารใช ้
งาน งาน 

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

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

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  4. การ4. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

11
4 4 

บทที� 9 คา่บทที� 9 คา่
เสื�อมเสื�อม
ราคา (ตอ่)ราคา (ตอ่)

  วธิกีารวธิกีาร
คํานวณคา่คํานวณคา่
เสื�อมเสื�อม
ราคา คา่ราคา คา่
เสื�อมราคาเสื�อมราคา
เกี�ยวกบัการเกี�ยวกบัการ
จําหน่าย แลจําหน่าย แล
ะการะการ
ซอ่มแซม กาซอ่มแซม กา
รคดิคา่เสื�อมรคดิคา่เสื�อม
ราคาวธิีราคาวธิี
พเิศษพเิศษ

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
สอนสอน
แบบแบบ
ศนูย์ศนูย์
การการ
เรยีนเรยีน
(Learn(Learn
inging
CenterCenter
))  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

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

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

  4. การ4. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  
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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� 1  แนวคดิที� 1  แนวคดิ
เกี�ยวกบัการเกี�ยวกบัการ
บญัชแีละบญัชแีละ
สนิทรัพย์สนิทรัพย์

  ความรับผดิความรับผดิ
ชอบของนักชอบของนัก
บญัช ีกรอบบญัช ีกรอบ
แนวคดิแนวคดิ
ทางการทางการ
บญัช ีประวตัิบญัช ีประวตัิ
และความและความ
เป็นมาของเป็นมาของ
การการ
บญัช ี พระบญัช ี พระ
ราชบญัญัติราชบญัญัติ
การการ
บญัช ีพ.ศ. 2บญัช ีพ.ศ. 2
543 พระราช543 พระราช
บญัญัตกิารบญัญัตกิาร
บญัช ีพ.ศ. 2บญัช ีพ.ศ. 2
547 ความ547 ความ
หมายของหมายของ
สนิทรัพย ์กาสนิทรัพย ์กา
รรับรูร้ายการรรับรูร้ายการ
สนิทรัพย ์กาสนิทรัพย ์กา
รแสดงรแสดง
รายการรายการ
สนิทรัพย์สนิทรัพย์
หมนุเวยีนหมนุเวยีน
และไม่และไม่
หมนุเวยีนในหมนุเวยีนใน
งบการเงนิงบการเงนิ

    

2 2 2 2 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

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

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

รายงารายงา
น น 

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

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน

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

รวมรวม 30.0030.00 30.0030.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

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

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 5   5   20.00 20.00 20.00 20.00 
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กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

2 2 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

3 3 การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํากจิกรรม บทบาทในการทํากจิกรรม 

ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

4 4 การประเมนิการบา้น การประเมนิการบา้น ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

5 5 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน 5 และ 16 5 และ 16 10.00 10.00 10.00 10.00 

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

ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

7 7 การสอบกลางภาค การสอบกลางภาค  10  10 25.00 25.00 25.00 25.00 

8 8 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค 16 16 25.00 25.00 25.00 25.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

  

หมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

สทุศิาสทุศิา    ไพบลูยว์ฒันกจิ. การบญัชชีั �นกลาง 1. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2559ไพบลูยว์ฒันกจิ. การบญัชชีั �นกลาง 1. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2559

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

รศ.ดร. ธารนิีรศ.ดร. ธารนิ ี   พงศส์พัุฒน์พงศส์พัุฒน ์. การบญัชชี ั�นกลาง 1. . การบญัชชี ั�นกลาง 1.    พมิพค์รั �งที� 6. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์มนีาคม,พมิพค์รั �งที� 6. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์มนีาคม,
555454..
______________________. การบญัชชี ั�นกลาง 2 และระบบสารสนเทศทางการบญัช.ี . การบญัชชี ั�นกลาง 2 และระบบสารสนเทศทางการบญัช.ี พมิพค์รั �งที� พมิพค์รั �งที� 55 มหาวทิยาลยัสโุขทยั มหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธริาช, 255ธรรมาธริาช, 25555..
.สภุาณี.สภุาณี    อนิทนจั์นทน.์อนิทนจั์นทน.์    การบญัชชี ั�นกลาง การบญัชชี ั�นกลาง 11.. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2555. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2555.

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

______________________. การบญัชชี ั�นกลาง 2 และระบบสารสนเทศทางการบญัช.ี . การบญัชชี ั�นกลาง 2 และระบบสารสนเทศทางการบญัช.ี พมิพค์รั �งที� พมิพค์รั �งที� 55 มหาวทิยาลยัสโุขทยั มหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธริาช, 2555ธรรมาธริาช, 2555

  

หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา
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1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

                การสอบถามความเขา้ใจ                การสอบถามความเขา้ใจ      และทําแบบฝึกหดัในชั �นเรยีนและทําแบบฝึกหดัในชั �นเรยีน
                การสนทนากลุม่ระหวา่งการสอนกบัผูเ้รยีน                การสนทนากลุม่ระหวา่งการสอนกบัผูเ้รยีน

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

การสอบเกบ็คะแนน ตอ้งผา่นเกณฑ ์50 การสอบเกบ็คะแนน ตอ้งผา่นเกณฑ ์50 %%

การสงัเกตการณส์อนในระหวา่งการสอนของนักศกึษาการสงัเกตการณส์อนในระหวา่งการสอนของนักศกึษา

     การจัดทํารายงาน     การจัดทํารายงาน

      การจัดทําการบา้น      การจัดทําการบา้น

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

  นําผลการประเมนิมาศกึษาและปรับปรงุวธิกีารสอน  นําผลการประเมนิมาศกึษาและปรับปรงุวธิกีารสอน
  นําแบบประเมนิการสอนใหนั้กศกึษาประเมนิผลการสอน และนํามาปรับปรงุ  นําแบบประเมนิการสอนใหนั้กศกึษาประเมนิผลการสอน และนํามาปรับปรงุ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม  
ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ 
ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญาดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา  
ดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ  
ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่
  2. การสอบ/ทดสอบซํ�า2. การสอบ/ทดสอบซํ�า  

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

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



24/10/2561 TQF

http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=5736&tqftype=03&documenttitle=3&avs1023088209=2… 20/20


