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คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
รายละเอียดของวิชาการบัญชีขั้นต้น 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาเขต/ คณะ/ภาควิชา   คณะการบัญชีและการจัดการ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  0901 101 หลกัการบัญชีขั้นต้น (Principles of Accounting) 
2. จํานวนหน่วยกิต   3  หน่วยกิต  (3-0-6) 
3. หลักสูตร   บัญชีบัณฑิต 
4. อาจารย์ประจําวิชาการบัญชีขั้นต้น ประกอบด้วย 

    4.1 อาจารย์ ผศ.ดร.ญาณินท ์ ต้ังภิญโญพุฒิคุณ รับผิดชอบกลุ่ม BE541 และ BE542 
    4.2 อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ตันติเศรษฐ รับผิดชอบกลุ่ม BC547 และ BE543 

     4.3 อาจารย์ ดร. อิงอร  นาชัยฤทธ์ิ รับผิดชอบกลุ่ม GM543 และ GM544 
     4.4 อาจารย์ ดร. กัญญาณัฐ  รัตนประภาธรรม รับผิดชอบกลุ่ม BC544 BC545 
      และ BC546 
     4.5 อาจารย์ นภัทร  จันทรจตุรภัทร รับผิดชอบกลุ่ม BIT54 และ Ecom54 
     4.6 อาจารย์ วิชนี  เอ่ียมชุ่ม รับผิดชอบกลุ่ม BC541 BC542 และ BC543 
     4.7 อาจารย์ นันทนา  งามตามพงศ์ รับผิดชอบกลุ่ม GM545 และ GM546 

4.8 อาจารย์ ธีราภรณ์  ลิมานนท์วราไชย รบัผิดชอบกลุ่ม FM542 GM542 GM541       
ENT54 HRM54 และ FM541 
 4.9 อาจารย์ รสจรินทร ์ กุลศรีสอน รับผิดชอบกลุ่ม FM543 FM544 BIZ54_SMART 
CEO_SMART54 ECON_SMART54 IT_SMART54 และ NEW_ENT54 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน     ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ช้ันปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)       - ไม่มี - 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)      - ไม่มี – 
8. สถานทีเ่รียน   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
9. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาล่าสุด  ตุลาคม 2554 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ  
การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิจการขายสินค้า กิจการผลิตสินค้า และกิจการ-
ให้บริการ รวมถึงการจัดทําสมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด และบัญชีย่อย  

วัตถุประสงค ์
หลังจากเรียนจบวิชาน้ีแล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ  

ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบ้ืองต้้น ตามหลกัการบัญชีที่รบัรองทั่วไป สําหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชย- 

กรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม 
3. มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือให้เน้ือหาในรายวิชาสอดคล้องไปตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม ่

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 

หลักการบัญชี  กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ การปรับปรุงรายการบัญชี 
การปิดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิจการขายสินค้า กิจการผลิตสินค้า และกิจการให้บริการ  รวมถึงการ
จัดทําสมุดรายวันเฉพาะ  บัญชีคุมยอด  และบัญชีย่อย 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 0 0      90 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
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3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
อาจารย์ประจําวิชาการบัญชีขั้นต้นให้คําปรกึษา จํานวน 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์เป็นรายบุคคล/

กลุ่ม ณ. ห้องพักอาจารย์ และในเว็บไซน์คณะ 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันาการ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางด้านการบัญชี  
1.2 วิธีการสอน 

- วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในการจัดทําและนําเสนอ  
งบการเงิน และ จริยธรรมในช้ันเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องและเหมาะสมในรายงาน 
 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการบัญชี และสามารถจัดทําบัญชีตามวงจรบัญชีได้จริง 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายร่วมกับอภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรยีน รวมถึงการฝึกทํา
แบบฝึกหัดร่วมกันในช้ันเรียน 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาคด้วยขอ้สอบ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

- พัฒนาความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ คิดเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน 

- การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มพร้อมทั้งร่วมกันอภิปราย 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบ 
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4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- แสดงความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

- รับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทํางานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด 
4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุม่ในการร่วมกันทําแบบฝึกหัด 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงาน/พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะในการสือ่สารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทํารายงานและเสนอในช้ันเรียน 

- ทักษะในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากสถานการณ์จําลอง 

- ทักษะในการสบืค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือทาํรายงาน 

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

- อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก web site, e-learning และทํารายงาน 

- มอบหมายงานให้เตรียมและนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและคุณภาพการอภิปราย 

- รายงาน 

- การนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 วัน/
เดือน/

ปี 

วัตถุประสงค์
การเรียน 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน สื่อการเรียนรู้ เวลา
ที่ใช้ 

การประเมินผล 

 สัปดาห์
ที่ 1 

ปฐมนิเทศ/
แนะนําการ
เรียนการสอน 

       

บทที่ 1 : 
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการบัญชี 
และ แม่บทการ
บัญชีและการ
นําเสนองบการเงิน 
 

สัปดาห์
ที่ 1 

1.เพื่อความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้น
ทางการบัญช ี
2.เพื่อความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แม่บทการบัญชี
และการ
นําเสนองบ
การเงิน 

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและประวัติ
ความเป็นมาของการบัญชี 
2.ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดพื้นฐาน, สมการ
ของระบบบัญชีคู่และวงจร
บัญชี  
3.ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แม่บทการบัญช ี
4.ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย วัตถุประสงค์ 
และองค์ประกอบของงบ
การเงิน 
5. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างและการนําเสนอ
งบการเงิน 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ความหมาย และ ประวัติ
ของ “การบัญช”ี 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
“แม่บทการบัญชี” 
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิตตอบ
คําถาม 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นสิิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วม
แสดงความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
2.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
3.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3ชม. - ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 2 :  
การบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชี 
 

สัปดาห์
ที่ 2 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผังบัญช ี
2. เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
รายการค้าและ
การบันทึก
รายการค้า 
3.เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
วิเคราะห์
รายการค้าและ
การบันทึก
รายการค้า 

1.ส่วนประกอบและการ
กําหนดผังบัญชี 
2.ลักษณะของรายการค้า 
3.การวิเคราะห์รายการค้า 
4.การบันทึกรายการคา้ใน
สมุดรายวันทั่วไป 
 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบ และ การ
กําหนด  “ผังบัญชี” 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ “รายการค้า” 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับหน้าที่
และรูปแบบของ “สมุด
รายวันทั่วไป” 
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วม
แสดงความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรยีมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3ชม. -- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 2 :  
การบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชี 
(ต่อ) 
 

สัปดาห์
ที่ 3 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การบันทึก
รายการค้าใน
บัญชีแยก
ประเภท และ
การจัดทํางบ
ทดลอง 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
บันทึกรายการ
ค้าในบัญชีแยก
ประเภท และ
การจัดทํางบ
ทดลอง 

1. การบันทึกรายการใน
บัญชีแยกประเภท 
2.การจัดทํางบทดลอง 
 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ “การ
บันทึกรายการค้า” ใน
บัญชีแยกประเภท 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับการ
จัดทํา “งบทดลอง” 
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 
 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วม
แสดงความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3ชม. -- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 3 :  
การปรับปรุง
รายการและการ
ปิดบัญชี  

สัปดาห์
ที่ 4 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดผลการ
ดําเนินงานการ
ปรับปรุงบัญชี 
และ 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
บันทึกรายการ
ปรับปรุง 

1.แนวคิดในการวัดผลการ
ดําเนินงาน และรายการ
ปรับปรุง 
2.การบันทึกรายการ
ปรับปรุง 
 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
หลักการทางการบัญชีที่ทํา
ให้เกิดการปรับปรุงรายการ 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
“รายการปรับปรุง”  
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 3 :  
การปรับปรุง
รายการและการ
ปิดบัญชี (ต่อ) 
 

สัปดาห์
ที่ 5 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดผลการ
ดําเนินงานการ
ปรับปรุงบัญชี 
และ 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
บันทึกรายการ
ปรับปรุง 

1.แนวคิดในการกลับ
รายการปรับปรุง 
 2.การบันทึกการปิดบัญชี 
และการเปิดบัญชี 
 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ “การ
กลับรายการปรับปรุง”  
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ “การ
ปิดบัญชี” และ “การเปิด
บัญชี” 
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 4 :  
กระดาษทําการ
และการจัดทํา 
งบการเงิน 

สัปดาห์
ที่ 6 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบและ
วิธีการจัดทํา
กระดาษทําการ 
 

1.รูปแบบและวิธีการจัดทํา
กระดาษทําการ 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
“กระดาษทําการ”  
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 4 :  
กระดาษทําการ
และการจัดทํา 
งบการเงิน (ต่อ) 

สัปดาห์
ที่ 7 

1.เพื่อให้
สามารถเข้าใจ
ในองค์ประกอบ
ของงบการเงิน
และสามารถ
จัดทํางบ
การเงินได้ 

1.จุดมุ่งหมายและ
ส่วนประกอบของงบ
การเงิน 
2.โครงสร้างและเนื้อหา
ของงบการเงิน 
3.ระยะเวลาในการจัดทํา
งบการเงิน 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
“องค์ประกอบของงบ
การเงิน” 
 -ตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
“กระบวนการในการจัดทํา
งบการเงิน”   
2.ขั้นการเรยีนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบนัทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 9 :  
เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และ 
เงินสดย่อย 

สัปดาห์
ที่ 8 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การควบคุม
ภายในเกี่ยวกับ
เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และ
เงินสดย่อย 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
บันทึกรายการ
เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และ
เงินสดย่อย 
และการจัดทํา
งบพิสูจน์
ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

1.ความหมายของเงินสด 
เงินฝากธนาคาร และเงิน
สดย่อย 
2.การบนัทึกรายการบัญชี
สําหรับเงินสด เงินฝาก
ธนาคาร  
3.การจัดทํางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร 
4.การบันทึกรายการบัญชี
สําหรับระบบเงินสดย่อย 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ “เงิน
สด และเงินฝากธนาคาร” 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
“ระบบเงินสดย่อย”   
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบตัิและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 
 
 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 

สอบกลางภาคเรียน 
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บทที่ 5 :  
การบัญชีสําหรับ
กิจการพาณิชย- 
กรรม 
 

สัปดาห์
ที่ 9 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การบัญชี
สําหรับกิจการ
พาณิชยกรรม 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
บันทึกรายการ
สําหรับกิจการ
พาณิชยกรรม 

1.วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
เมื่อสิ้นงวด 
2.วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
แบบต่อเนื่อง 
3.การตีราคาสินค้าคงเหลือ 

1.ขั้นนาํเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
รูปแบบของ “กิจการ
พาณิชยกรรม” 
-ตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
“วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
เมื่อสิ้นงวด”  และ 
“วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
แบบต่อเนื่อง” 
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงนิ 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 5 :  
การบัญชีสําหรับ
กิจการพาณิชย- 
กรรม (ต่อ) 
 

สัปดาห์
ที่ 10 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การบัญชี
สําหรับกิจการ
พาณิชยกรรม 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
บันทึกรายการ
สําหรับกิจการ
พาณิชยกรรม 

1.วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
เมื่อสิ้นงวด 
2.วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
แบบต่อเนื่อง 
3.การตีราคาสินค้าคงเหลือ 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
รูปแบบของ “กิจการ
พาณิชยกรรม” 
-ตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
“วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
เมื่อสิ้นงวด”  และ 
“วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
แบบต่อเนื่อง” 
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝกึปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บญัชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 6 :  
การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และภาษีเงินได้ 
หัก ณ ที่จ่าย 
 
 

สัปดาห์
ที่ 11 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การคํานวณ
และการบันทึก
รายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
บันทึกรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 

1.การคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
2.การบันทึกรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
“ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย”  
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงนิ 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 7 :  
สมุดรายวันเฉพาะ 
 

สัปดาห์
ที่ 12 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่ รูปแบบ 
และวิธีการ
บันทึกรายการ
ในสมุดรายวัน
เฉพาะ 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
บันทึกรายการ
ในสมุดรายวัน
เฉพาะ 

1.การบันทึกรายการใน
สมุดรายวันซื้อ 
2.การบันทึกรายการใน
สมุดรายวันขาย 
 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับหน้าที่
และรูปแบบของ “สมุด
รายวันเฉพาะ”   
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 
 
 
 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 7 :  
สมุดรายวันเฉพาะ 
(ต่อ) 
 

สัปดาห์
ที่ 13 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่ รูปแบบ 
และวิธีการ
บันทึกรายการ
ในสมุดรายวัน
เฉพาะ 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
บันทึกรายการ
ในสมุดรายวัน
เฉพาะ 

1.การบันทึกรายการใน
สมุดรายวันจ่ายเงิน 
2.การบันทึกรายการใน
สมุดรายวันรับเงิน 
 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับหน้าที่
และรูปแบบของ “สมุด
รายวันเฉพาะ”   
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกนั 
 
 
 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงิน 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 

 
 
 



 18/22   

บทที่ 8 : 
 การบัญชีสําหรับ
กิจการ
อุตสาหกรรม 
 
 

สัปดาห์
ที่ 14 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การคิดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์  การ
บัญชีสําหรับ
กิจการ
อุตสาหกรรม 
และการจัดทํา
งบต้นทุนการ
ผลิต 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
คิดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การ
บันทึกรายการ
สําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม 
และการจัดทํา
งบต้นทุนการ
ผลิต 
 

1.การคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ 
2.การบันทึกรายการบัญชี
ของกิจการอุตสาหกรรมใน
สมุดรายวันขาย 
3.การจัดทํางบต้นทุนการ
ผลิต 
 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
รูปแบบของ “กิจการ
อุตสาหกรรม” 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับการ
คํานวณ “ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์”   
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงนิ 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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บทที่ 8 : 
 การบัญชีสําหรับ
กิจการ
อุตสาหกรรม 
(ต่อ) 
 
 

สัปดาห์
ที่ 15 

1.เพื่อให้รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การคิดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์  การ
บัญชีสําหรับ
กิจการ
อุตสาหกรรม 
และการจัดทํา
งบต้นทุนการ
ผลิต 
2. เพื่อให้เกิด
ทักษะการ
ปฏิบัติในการ
คิดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การ
บันทึกรายการ
สําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม 
และการจัดทํา
งบต้นทุนการ
ผลิต 
 

1.การคํานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ 
2.การบันทึกรายการบัญชี
ของกิจการอุตสาหกรรมใน
สมุดรายวันขาย 
3.การจัดทํางบต้นทุนการ
ผลิต 
 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
รูปแบบของ “กิจการ
อุตสาหกรรม” 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับการ
คํานวณ “ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์”   
2.ขั้นการเรียนรู้ 
-บรรยายและให้นิสิต
ซักถาม/ตอบคําถาม 
-ฝึกปฏิบัติโดยสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติและให้นิสิตฝึกทําไป
พร้อมกันในชั้นเรียน 
-ให้นิสิตทําแบบฝึกหัด
รายบุคคล และเฉลย
แบบฝึกหัด 
-นิสิตแสดงความคิดเห็น 
-สอดแทรกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบแก่นิสิต 
3.ขั้นสรุป 
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน 

1.เตรียมเนื้อหาสาระใน
การสอนและบรรยาย 
2.ซักถาม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
3. สังเกต บันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียน
และประเมินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
4.เตรียมรูปแบบในการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติจาก
แบบฝึกหัด 
5.ใช้เทคนิคเพิ่มความ
สนใจจากเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.เรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
เพื่อให้เกิดทักษะ 
2.มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม 
และสรุปการเรียนรู้ 
3.เรียนรู้จากการคิด
และสร้างคําถามและ
คําตอบด้วยตนเอง 
4.รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในห้องเรียน 

1.Power Point 
2.หนังสือเรียน 
3.ตัวอย่าง
รูปแบบสมุด
บัญชีและงบ
การเงนิ 
4.ข่าวสารจาก
ประกาศ ,
บทความ จาก
หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี
5.ค้นคว้า
เพิ่มเติมจาก 
Internet 

3
ชม. 

-- ประเมินจาก
ความสามารถใน
การทํา
แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน  
- ประเมินจาก
ความสนใจใน
การเรียน 
- สังเกตบทบาท
การบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การซักถาม
และการตอบ
คําถาม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

การ
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่กําหนด สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ 

-  กลางภาค 

-   ปลายภาค 

 

9 

16 

80% 

40% 

40% 

(2) การเข้าเรียนและจิตพิสัย ตลอดเทอม 10% 

(3) แบบฝึกหัด ตลอดเทอม 10% 

รวม 100% 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

1.    คณาจารย์สาขาการบัญชี, หลักการบัญชีขัน้ต้น.  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม,   2551. 

 
2. เอกสารและขอ้มูลสําคัญ 

1. ธารี  หิรัญรศัมแีละคณะ, หลกัการบัญชขีั้นต้น.  กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, 2547. 
2. ไพบูลย์ ผจงวงศ์, หลักการบญัชีขัน้ต้น.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2547. 
3. พยอม  สิงห์เสน่ห์, การบัญชกีารเงนิ. กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.   
4. ดวงสมร  อรพินณ์และคณะ, การบัญชีการเงิน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2546. 
5. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. มาตรฐานการบัญชีฉบับรวมเล่ม.  

กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟว่ิง, 2547. 
6. สภาวิชาชีพบัญชี : http://www.icaat.or.th. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. Robert, Libby, Financial Accounting.  McGrew-Hill Irwin, 2004. 
2. Jerry, J. Weygandt, Financial Accounting.  New York: John Wiley&Sons, 2003.  
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หมวดท่ี  7 การประเมิน และปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนิสิต 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบ/การเรียนรู้ 

- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา 

- การวิจัยในช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิตในรายวิชา 

- มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (คะแนน/เกรด) 
5. การดําเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามผลการสมัมนาการจัดการเรียนการสอน
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