
~ 1 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
รหัส  AC-001-101     วิชา  การบัญชีชั้นต้น 

Introduction to Accounting 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มคอ.3 



~ 2 ~ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะบริหารศาสตร์ 
    สาขาวิชาการบัญชี 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 AC-001-101  การบัญชีชั้นต้น  
                              Introduction to Accounting  
2. จํานวนหนวยกิต  

3(2-2-5) หน่วยกิต     
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน   

 
4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  อาจารย์ผู้สอน   ผศ.ดร. ฉัตรรัชดา  วโิรจน์รัตน์ 
      อ. ภัทราพร  ภาระนาค 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 ปี เทียบโอน  ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 3   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4  ปี   ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 1 

 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน  

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
          15 มิถนุายน 2563 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี วิวัฒนาการทางการ
บัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หลักการบัญชีและ
กระบวนการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ 
 2. เพ่ือให้รู้และเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุด
รายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี 
การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และ
กิจการอุตสาหกรรม  
 3. เพื่อรู้และเข้าใจ สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับ การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ระบบใบส าคัญ 
และระบบเงินสดย่อย  
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา 
 เพ่ือให้รายวิชามีการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรมาตรฐานสาขาวิชาการบัญชี ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หมวดที่  3  ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี วิวัฒนาการทางการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กฎหมายและข้อบังคับทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หลักการบัญชีและกระบวนการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการ
ให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ระบบใบส าคัญ และ
ระบบเงินสดย่อย 
 Definitions and objectives of accounting, benefits of accounting information, 
conceptual framework for financial reporting, ethics for professional accountants, principles 
of accounting and recording processes of accounting based on accounting principles of 
double entries, recording in general journals, specific journals, ledger, adjusting entries and 
accounting correction of errors, closing entries, preparation of trial balance, work sheet, 
establishing for financial statements for servicing, trading businesses, and manufacturing 
businesses, accountings for value-added tax, voucher system, and petty cash syste 
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2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

34 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะรายและ
ข้อตกลงของกลุ่มเรียน 

34 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ศึกษาด้วยตนเอง  5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาแจ้งทาง

ออนไลน์และให้ค าปรึกษาที่ห้องพักอาจารย์สาขาการบัญชี   และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินผลการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้นโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

คณะบริหารศาสตร์ ร่วมประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้แสดงออกถึงความเป็น

ไทยในการมีส่วนร่วมการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามการพัฒนาของคน

ในสังคมให้มีการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านความรู้ ทักษะ การด าเนินชีวิตที่ดี โดยยึดหลักความพอเพียง ความ

พอดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้   และเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วม

กิจกรรมโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วนักศึกษาสามารถศึกษาเอกสารทางการบัญชีที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการน ามาวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชี ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้

เรียนรู้จริงจากเอกสารทางการบัญชีที่เกิดขึ้นจริง 

 
หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 

      1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพ้ืนฐานทางวิชาชีพบัญชี 

       2) สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

       3) แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการท างานและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
 4.1.1 วิธีการสอน 
       1)  สอนแบบบรรยาย (Lecture) โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้น
เรียน (Activity-Based Learning) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การเข้าเรียน การตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน กฎกติกาหรือข้อตกลงที่ได้ก าหนด มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
4.1.2 วิธีการประเมินผล 
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน 



~ 5 ~ 
 

   2) ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร 
   3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 4.2 ความรู้ 

  1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางการบัญชีเพียงพอที่จะประยุกต์ในการจัดท า
และน าเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สามารถ 

  2) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง เพียงพอที่จะประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

  3) มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
4.2.1 วิธีการสอน 
    1)  สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
    2)  มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
4.2.2 วิธีการประเมินผล 
    1)  การทดสอบย่อย 
    2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    3)  ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 
4.3 ทักษะทางปัญญา  

  1) มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา 

     2) มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 

     3) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
4.3.1  วิธีการสอน 
   1) สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
 6) มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงาน หรือรายงาน 
4.3.2  วิธีการประเมินผล 
   1) ประเมินการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นของผู้เรียนจากใบงาน 
   2) การทดสอบย่อย 
   3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   4) ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 
  
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

       1) มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองร่วมกับผู้อ่ืนและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
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       2) มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4.4.1 วิธีการสอน 

1) สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
2) สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
3) มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของโครงงานหรือรายงาน 

 4.4.2  วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   2)  ประเมินพฤติกรรมการรับผิดชอบงาน 
   3)  ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้น า 
   4)  ประเมินการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นของผู้เรียนจากใบงาน 
   5)  การทดสอบย่อย 
   6)  ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 
 
4.5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ●1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

2)  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3)  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 
4.5.1  วิธีการสอน 
      1) สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
   2) การน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   3) มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
 
4.5.2 วิธีการประเมินผล 
     1) การน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านภาษาและด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้
เทคโนโลยี 
   2)  ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา/สืบค้นความรู้ /การบันทึก /วิเคราะห์/
ประมวลความรู้ การน าเสนอและการสื่อสาร
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สัปดาห์ท่ี รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน   
 

สื่อที่ใช ้
การวัดทักษะ การประเมินและ

วัดผล ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

1 - แนะน ารายวิชา  จุดประสงค์  เกณฑ์การวดัผลและ
ประเมินผล และกติกาการเรียนการสอน 
- แนะน ากิจกรรมเสริมนอกห้องเรยีน 
- แนะน าแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
ความรู้ทั่วไปและวิวัฒนาการทางบัญชี 
1.1  ความหมายของการบัญชี 
1.2  วัตถุประสงค์ของการบัญชี 
1.3  ประโยชน์ของการจัดท าบัญช ี
1.4  ลักษณะข้อมูลทางการบัญช ี
1.5  ลักษณะหน้าที่ทางการบัญชี 
1.6  ลักษณะงานทางด้านบัญช ี
 

4 1.  อธิบายเนื้อหารายวิชา  จุดประสงค์  และ
เป้าหมายของรายวิชา  เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล  แนะน าหนังสือและ Website 
เพิ่มเตมิ 
2.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ Power 
Point  
3.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด 
4.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 
 

-  
Power 
Point 
 

     จากการสังเกต
แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

2 ความรู้ทั่วไปและวิวัฒนาการทางบัญชี (ต่อ) 
1.7  ประเภทของการบัญชี 
1.8  วิวัฒนาการทางการบัญชี 
1.9  พัฒนาการบัญชีในประเทศไทย 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ Power 
Point  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด 
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

Power 
Point 
 

     สังเกตุการสอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
สังเกตุการณ์จากก
ความถูกต้องของ
การท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

3 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพและกรอบแนวคิดส าหรับ
รายงานทางการเงิน 
2.1  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
2.2  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 
2.3  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องก าหนดรายการ
ย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอน  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด 
ทดสอบย่อย 
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 
 
 

Power 
Point 
เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
 

     สังเกตุการสอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
สังเกตุการณ์จากก
ความถูกต้องของ
การท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 
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2.4  ประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่องก าหนดคณุสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้จดัท าบญัชี พ.ศ. 254 
2.5  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการยื่นงบการเงิน ผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) พ.ศ. 2561 
2.6 กรอบแนวคิดส าหรบัรายงานทางการเงิน 
2.7 มาตรฐานการบญัช ี
2.8 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี    
 

 
 
 
 
 
 
 

4 กระบวนการจดัท าและวิเคราะหร์ายการทางบัญช ี
   3.1 วงจรบัญชี 
   3.2 สมการบัญชี 
   3.3 รายการทางบัญชี 

4 บรรยาย พร้อมยกตัวอยา่งประกอบ สื่อการสอน
ในเอกสารประกอบการสอน  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด 
ทดสอบย่อย 
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 
 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 
เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
 

     จากการสังเกต
แบบฝึกหัด 
ทดสอบย่อย 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

5 กระบวนการจดัท าและวิเคราะหร์ายการทางบัญชี (ต่อ)  
   3.4 รายการค้าและความหมายของรายการค้า 
   3.5 การวิเคราะห์รายการค้า 
   3.6 หลักการบันทึกบัญชีเดบิต เครดติ 
   3.7  วิเคราะห์รายการค้าและบนัทึกบัญชีเกี่ยวกับ
โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ Power 
Point  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด 
ทดสอบย่อย 
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 
เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 

     - งานท่ีมอบหมาย 
- แบบฝึกหัด 
 การวัดผล 
- ทดสอบย่อย 
- จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 
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  3.8  การแสดงออกถึงความเป็นไทยด้วยการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู เผยแพร่สบืสานวัฒนธรรมทีด่ีงามการพัฒนาของ
คนในสังคมให้มีการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ การด าเนินชีวิตที่ดี โดยยดึหลักความพอเพียง 
ความพอดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ให้เป็นสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู ้
- แนะน าแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 

4. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาคน้คว้าเอกสาร
ทางการบัญชีที่เกี่ยวกับการจดัโครงการส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อวิเคราะหร์ายการ
ทางการบัญชีและบันทึกรายการทีเ่กิดขึ้น 
5. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี
ท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่ง
เป็นการบูรณาการกับการจดัการเรียนการสอน 
 

- การวิเคราะห์
รายการคา้และ
การบันทึกบัญชี
จากเอกสาร
หลักฐานทางการ
บัญชีท่ีเกิดขึ้นจา
การด าเนิน
กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม 
 

6 การบันทึกรายการบัญชีและการจดัท างบทดลอง 
4.1 การก าหนดผังบัญช ี
4.2 สมุดบัญช ี
4.3 การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและสมดุรายวัน
เฉพาะ 

4 1 บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ Power 
Point  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 
 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 
เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 

     ทดสอบย่อย 
 - จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

7 
 

การบันทึกรายการบัญชีและการจดัท างบทดลอง (ต่อ) 
4.4 สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป   
4.5 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย 
4.6 หลักการผ่านรายการบัญชีแยกประเภท 
4.7 การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท 
4.8 การจัดท างบทดลอง 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 

     4. การวัดผล 
- ทดสอบย่อย 
- จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 
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 เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
 

8 สอบกลางภาค 
 

9  รายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 
5.1   รายได้ค้างรับ      
5.2   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
5.3   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     
5.4   รายได้รับล่วงหน้า     

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 
 เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 

     การวัดผล 
ทดสอบย่อย 
- ถามตอบ 
- จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 
 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

10 
 

รายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี (ต่อ) 
5.5   ค่าเสื่อมราคา     
5.6   หนี้สงสัยจะสูญ     
5.7   วัสดุสินเปลืองใช้ไป     
5.8   การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี     

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

 
 

 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 
 เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
 

     การวัดผล 
- จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

11  กระดาษท าการทางบัญชีและสรุปผลรายงานทางการ
เงิน   
6.1 ความหมายของกระดาษท าการ 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  

สื่อการ
สอน 

     การวัดผล 
- จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 
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6.2 รูปแบบของกระดาษท าการ 
6.3  ข้ันตอนและสามารถจัดท ากระดาษท าการ 
6.4  การจัดท ารายงานทางการเงิน 

3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 
 

Power 
Point 
 เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 

 

12 
 

กระดาษท าการทางบัญชีและสรุปผลรายงานทางการ
เงิน   (ต่อ) 
6.5  การปิดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
6.6  การปิดบัญชีในบัญชีแยกประเภท 
6.7  การจัดท างบทดลองหลังการปิดบัญชี 
6.8  การเปิดบัญชีในงวดถัดไป 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

 
 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 
 เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 

     การวัดผล 
- ทดสอบย่อย 
 - จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด  

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

13 
 

 การบันทึกบัญชีของกิจกาซื้อขายสินค้าและ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม    
7.1  ความหมายของกิจการซื้อขายสินค้า 
7.2  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า 
7.3  เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายสนิค้า 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 
 เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 

     การวัดผล 
- จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 
 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

14 
 

ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี ข อ ง กิ จ ก า ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า แ ล ะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ต่อ) 
7.4  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7.5  การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 

     การวัดผล 
- จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 
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7.6  การยื่นแบบและช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7.7  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7.8  ระบบบัญชีเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า 
7.9 การบันทึกบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม 

 
 

 
 

 เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 
 

15 เงินสดย่อยและระบบใบส าคัญ 
8.1  ความหมายของเงินสด 
8.2  ประเภทของเงินสด 
8.3หลักการควบคุมภายในเกีย่วกับการรับและการ
จ่ายเงินสด 
8.4   ลักษณะของระบบเงินสดย่อย 
8.5   การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 
 เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
 

     การวัดผล 
- จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

16 เงินสดย่อยและระบบใบส าคัญ (ต่อ) 
8.6   แนวคิดเกี่ยวกับระบบใบส าคัญ 
8.7   กระบวนการของระบบใบส าคัญ 
8.8   การบันทึกรายการในระบบใบส าคัญ 

4 1.  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สื่อการ
สอนในเอกสารประกอบการสอนและ  
2.  มอบหมายงานและฝึกท าแบบฝึกหัด  
3.  ร่วมกันอภิปรายค าตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

 

สื่อการ
สอน 
Power 
Point 
 เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
 

     การวัดผล 
- จากการสังเกต 
- แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ฉัตรรัชดา  
วิโรจน์รตัน ์
อ.ภัทราพร ภาระนาด 

17 สอบปลายภาค 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  (ให้ระบุหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏใน(Curriculum Mapping)) 

ผลการเรียนรู้  
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
วิธีการประเมิน 

สัดส่วน
คะแนน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

คุณธรรม  จริยธรรม 

1. บรรยาย 
2. ถาม-ตอบ ระหว่างเรียน 
3. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา 
4. ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ แสดง
ความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน 
5. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็น
การบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน 
 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม 
พฤติกรรมการ
แสดงออก 

10% ตลอดภาค
การศึกษา 

ความรู้ 

1. บรรยาย 
2. ถาม-ตอบ ระหว่างเรียน 
3. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา 
4. ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ แสดง
ความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน 
5.นักศึกษาค้นคว้าเอกสารทางการ
บัญชีที่เก่ียวกับการจัดโครงการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
วิเคราะห์รายการทางการบัญชีและ
บันทึกรายการที่เกิดขึ้น 
 

ถามตอบในชั้น
เรียน 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
สอบย่อย 

30% 4,5,9,10,1
1,8,17 

ทักษะทางปัญญา 

1. บรรยาย 
2. ถาม-ตอบ ระหว่างเรียน 
3. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา 
4. ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ แสดง
ความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน 

-ถาม ตอบในชั้น

เรียน 

-สอบบกลางภาค 

-สอบปลายภาค 

30% ตลอดภาค
การศึกษา 
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) การสอนแบบร่วมมือ 
2) สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน  
3) อภิปรายกลุ่มย่อยร่วมกับเพ่ือน
นักศึกษา 

-การอภิปรายในชั้น

เรียน 

-คุณภาพผลงานที่
มอบหมาย 

15% 1,15 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

1) สอนโดยใช้กรณีศึกษา                  

2) มอบหมายงานให้ค้นคว้าทาง

อินเตอร์เน็ต                                   

3)  การมอบหมายงานที่ต้องมี

พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-การอภิปรายในชั้น
เรียน 
-คุณภาพผลงานที่
มอบหมาย 

15% 2,3,4,5,10.
11,2 

 
(ผลการเรียนรู้ดูจากแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ มคอ.2 (Curriculum Mapping 
 

หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลัก 
     ฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์. (2561). เอกสารการบัญชีชั้นต้น. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

-  Financial accounting อ.เสนีย์และคณะ 
- Principles of accounting อ.เสนีย์และคณะ 
- การบัญชีขั้นต้น อ.วัฒนา ศิวะเกื้อ ดุษฎี สงวนชาติและนันทพร พิทยะ 

ล าดับ
ที ่

คะแนน ผลการเรียน ค่าผลคะแนน ระดับคะแนน 

1 80-100 A ดีเยี่ยม 4.00 
2 75-79 B+ ดีมาก 3.50 
3 70-74 B ดี 3.00 
4 65-69 C+ ดีพอใช้ 2.50 
5 60-64 C พอใช้ 2.00 
6 55-59 D+ อ่อน 1.50 
7 50-54 D อ่อนมาก 1.00 
8 0-49 F ตก 0 

หมายเหตุ การประเมินผลการเรียนใช้หลักอิงเกณฑ์คะแนนหรือแล้วแต่ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
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3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
-  www.set.or.th  เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-  www.iasplus.com  เว็บไซต์มาตรฐานการบัญชีสากล 
-  www.nukbunchee.com เว็บไซต์นักบัญชีคอดคอม 
- www.tfap.or.th สภาวชิาชพีบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1)  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อที่อาจ 
               ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม  การตอบค าถาม  การสอบแต่ละภาคการศึกษา 
          2)  พิจารณาจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษา 
2.  การประเมินการสอน 

- การประเมินการสอน ผลการสอบ  ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ข้อสอบ 

3.  การปรับปรุงการสอน 
- ทบทวนจากคะแนนสอบของนักศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย  
- ทบทวนจากแบบประเมินของอาจารย์ผู้สอน 
- ข้อเสนอแนะของนักศึกษา และจากการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมา 
- น าผลจากทบทวนมาปรึกษาหารือในกลุ่มผู้สอน เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ พร้อมทั้งให้

อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีอ่ืนๆ ที่นอกจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานี้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - จากการตรวจผลงานของนักศึกษา การสอบถามนักศึกษา  

- ผลสอบทดสอบย่อย สอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาค การแบ่งคะแนนสอบตามหน่วยการเรียน 
และการให้คะแนนพฤติกรรมการเรียน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ข้อ 4 

http://www.set.or.th/
http://www.iasplus.com/
http://www.tfap.or.th/
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- ทบทวนจากคะแนนสอบของนักศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย  
- ทบทวนจากแบบประเมินรายวิชาผู้สอน ข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
- รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5  
- น าผลจากทบทวนจากคะแนนสอบ และงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา  พร้อมทั้งแบบประเมิน

ของอาจารย์ผู้สอนมาวิเคราะห์หาจุดอ่อน และอุปสรรคจากการเรียนการสอน เพ่ือหาวิธีปรับปรุงวิธีการสอน  
เนื้อหา   เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมและสนใจการเรีย 
 


