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มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
University of the Thai Chamber of Commerce
ประมวลรายวิ ชา (Course Outline)
ประจำภำค (Semester)……...…ต้น………………ปีกำรศึกษำ (Academic Year)………2559….…………….
คณะ (Faculty)………………....บัญชี………….…...สำขำวิชำ (Major)………………………………….……...…
รหัสวิชำ (Course Code) AC101
ชื่อวิชำ(Course Title) การบัญชีเบือ้ งต้น ( Introduction to Accounting )
จำนวนหน่วยกิต (Number of Credits)
3 หน่ วยกิ ต
บรรยำย/คำบ/สัปดำห์ (Lecture/period/week) 2 คาบ/สัปดาห์
ปฏิบตั กิ ำร/คำบ/สัปดำห์ (Lab./period/week) 2 คาบ/สัปดาห์
อำจำรย์ผสู้ อน (Instructor)
1. อาจารย์ปิยบุตร
วิภาตะศิลปิน
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สวนีย์
มานิตย์ธนินท์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสิ นั
คล่องชุตโิ สภณ (หัวหน้าทีมสอน)
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์
อักษรสาร
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรฤดี
ศรีธราพิพฒ
ั น์
6. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์
ดอกกุหลาบ
7. อาจารย์ ดร.สุกญ
ั ญา
รักพานิขมณี
8. อาจารย์ศุภญา
กิจกมลวัฒน์
สถำนทีต่ ดิ ต่อ(Office)……………..ห้องพักอาจารย์คณะบัญชี อาคาร 7 ชัน้ 2.........................................
เวลำทีต่ ดิ ต่อได้ (Office Hours)…..ตามประกาศหน้ าห้องพักของอาจารย์………...………………………..
 คาอธิ บายรายวิ ชา (Course Description)
ควำมหมำย วัต ถุป ระสงค์ข องกำรบัญชี ประโยชน์ของกำรข้อมูลทำงกำรบัญชี กรอบมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
หลักกำรและวิธกี ำรบันทึกบัญชีตำมหลักกำรบัญชีคู่ กำรบันทึกบัญชีตำมวงจรบัญชี กำรจัดทำงบทดลอง กระดำษทำกำร
งบกำรเงินสำหรับกิจกำรให้บ ริกำร กิจกำรซื้อ ขำยสินค้ำ และกิจกำรอุต สำหกรรม กำรบัญชีภำษีมูลค่ำเพิ่ม สมุดรำยวัน
เฉพำะ ระบบใบสำคัญ และระบบเงินสดย่อย
 วัตถุประสงค์รายวิ ชา (Course Objectives)
เพื่อ ให้นัก ศึกษำมีค วำมรู้เ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ หลัก และวิธีก ำรบัน ทึกบัญชี ตลอดจนกำรจัดท ำงบกำรเงิน เพื่อ วัดผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน

2
 วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม (Behavioral Objectives)
เมื่อเรียนบทที่ 1 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมหมำยของกำรบัญชีและวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำบัญชี
2. อธิบำยข้อแตกต่ำงระหว่ำงกำรบัญชีและกำรทำบัญชี
3. อธิบำยประเภทของธุรกิจทีต่ ้องจัดทำบัญชีและผูม้ หี น้ ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำบัญชี
4. ระบุสถำบันทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชำชีพบัญชีได้
5. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของแม่บทกำรบัญชี
เมื่อเรียนบทที่ 2 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยวงจรบัญชีและขัน้ ตอนในกำรบันทึกบัญชี
2. วิเครำะห์รำยกำรค้ำและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทำงบัญชีได้
3. บันทึกรำยกำรค้ำในสมุดบัญชีขนั ้ ต้นและสมุดบัญชีขนั ้ ปลำยได้
4. จัดทำงบทดลองและสำมำรถค้นหำข้อผิดพลำดทำงบัญชีได้ถูกต้อง
เมื่อเรียนบทที่ 3 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของรำยกำรปรับปรุงบัญชี
2. อธิบำยเกณฑ์กำรวัดผลกำรดำเนินงำน
3. บันทึกรำยกำรปรับปรุงประเภทต่ำงๆได้
4. บันทึกรำยกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบัญชีได้
5. บันทึกรำยกำรปิดบัญชีและหำยอดคงเหลือในวันสิน้ งวดบัญชีได้
6. จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีได้
7. จัดทำกระดำษทำกำรได้
เมื่อเรียนบทที่ 4 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรจัดทำงบกำรเงิน
2. อธิบำยส่วนประกอบของงบกำรเงิน
3. อธิบำยรูปแบบของบกำไรขำดทุนและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
4. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงบกำไรขำดทุนและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
5. อธิบำยประเภทของธุรกิจและลักษณะของเจ้ำของกิจกำร
6. บันทึกบัญชีและแสดงรำยกำรส่วนของเจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้
7. บันทึกบัญชีและแสดงรำยกำรส่วนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้
8. บันทึกบัญชีและแสดงรำยกำรส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้
เมื่อเรียนบทที่ 6 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยถึงเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรซือ้ ขำยสินค้ำ
2. เข้ำใจถึงเงือ่ นไขในกำรซือ้ ขำยสินค้ำได้
3. อธิบำยระบบกำรบันทึกบัญชีเกีย่ วกับกำรซือ้ ขำยสินค้ำ
4. บันทึกบัญชีเกีย่ วกับกำรซือ้ ขำยสินค้ำของวิธบี นั ทึกสินค้ำคงเหลือเมื่อสิน้ งวดได้
5. บันทึกบัญชีเกีย่ วกับกำรซือ้ ขำยสินค้ำของวิธบี นั ทึกสินค้ำคงเหลือแบบต่อเนื่องได้
6. ปิดบัญชีและจัดทำงบกำรเงินสำหรับกิจกำรซือ้ ขำยสินค้ำได้
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เมื่อเรียนบทที่ 7 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมแตกต่ำงในกำรบันทึกบัญชีระหว่ำงธุรกิจอุตสำหกรรมและธุรกิจขำยสินค้ำ
2. เข้ำใจถึงระบบกำรบันทึกบัญชีเกีย่ วกับกิจกำรอุตสำหกรรม
3. อธิบำยวงจรต้นทุนได้
4. อธิบำยส่วนประกอบของต้นทุนกำรผลิตได้
5. ระบุสนิ ค้ำคงเหลือของกิจกำรอุตสำหกรรมได้
6. อธิบำยส่วนประกอบของต้นทุนกำรผลิตสินค้ำได้
7. คำนวณต้นทุนสินค้ำของกิจกำรอุตสำหกรรมได้
8. บันทึกบัญชีเกีย่ วกับต้นทุนสินค้ำตำมวิธบี นั ทึกบัญชีสนิ ค้ำคงเหลือเมื่อสิน้ งวดและ
วิธบี นั ทึกบัญชีสนิ ค้ำคงเหลือแบบต่อเนื่อง
9. จัดทำกระดำษทำกำร 10 ช่อง
10. บันทึกรำยกำรปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชีได้
11. จัดทำงบกำรเงินของกิจกำรอุตสำหกรรมได้
เมื่อเรียนบทที่ 8 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมหมำยของภำษีมลู ค่ำเพิม่ และหลักเกณฑ์กำรเข้ำสู่ระบบภำษีมลู ค่ำเพิม่ ได้
2. คำนวณภำษีขำย ภำษีซอ้ื และภำษีมลู ค่ำเพิม่ ได้
3. ทรำบถึงเอกสำรและรำยงำนทีผ่ มู้ หี น้ำทีเ่ สียภำษีมลู ค่ำเพิม่ ต้องจัดทำ
4. บันทึกบัญชีเกีย่ วกับภำษีขำย ภำษีซอ้ื และภำษีมลู ค่ำเพิม่ ได้
เมื่อเรียนบทที่ 5 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยลักษณะ ประเภทและประโยชน์ของสมุดรำยวันเฉพำะ
2. บันทึกบัญชีในสมุดรำยวันซือ้ สมุดรำยวันขำย สมุดรำยวันรับเงิน
สมุดรำยวันจ่ำยเงิน สมุดรำยวันรับคืนและส่วนลด สมุดรำยวันส่งคืนและส่วนลด
3. ผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภททัวไป
่ รวมทัง้ ผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้กำรค้ำ
และเจ้ำหนี้กำรค้ำ
4. บันทึกรำยกำรเกีย่ วกับส่วนลดเงินสดของสินค้ำทีค่ นื ภำษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ำย
และเงินประกันสังคม
เมื่อเรียนบทที่ 9 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยลักษณะของระบบใบสำคัญและประโยชน์ของระบบใบสำคัญ
2. บันทึกบัญชีในทะเบียนใบสำคัญจ่ำยและทะเบียนจ่ำยเช็ค
3. ผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภทย่อยและบัญชีแยกประเภททัวไป
่
4. จัดทำบัญชีคุมยอดเจ้ำหนี้และรำยละเอียดใบสำคัญค้ำงจ่ำย
5. อธิบำยลักษณะและกำรจัดตัง้ ระบบเงินสดย่อย
6. บันทึกบัญชีเงินสดย่อยในระบบใบสำคัญจ่ำย
 วิ ธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
(Student – Centered Approach)
□ กำรบรรยำย (Lecture)
□
กำรเรียนรูโ้ ดยใช้หวั ข้อปญั หำ (Problem-based Learning)
□ กำรฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
□ กำรเรียนรูโ้ ดยกิจกรรมโครงงำน (Project-based-Learning)
□ กำรอภิปรำย (Discussion) □
กำรเรียนรูโ้ ดยกิจกรรมกำรวิจยั (Research-based-Learning)
□ กำรสัมมนำ (Seminar)
□
กำรเรียนรูผ้ ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต(Online Learning/Internet-based-Learning)
□ กรณีศกึ ษำ (Case Study) □
อื่นๆ (Others) (Please specify) UTCC Hybrid Learning, i-Tune U
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 สื่อการสอน (Teaching Aids/Instructional Media)
□ รูปภำพ (Pictures)
□ สื่อนำเสนอในรูปแบบ Power point , pdf. file
□ ของจริง (Authentic Material)
□ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,
□บทเรียนคอร์สแวร์บนระบบ UTCC Hybrid Learning
□ DVD, e-book ฯลฯ
 กิจกรรมสาหรับนักศึกษา (Student Activities)
□ กำรค้นคว้ำข้อมูล (Data/Information Search)
□ เกมส์ (Games)
□ กำรระดมสมอง (Brainstorming)
□ สถำนกำรณ์จำลอง (Simulation)
□ กำรนำเสนอ (Presentation)
□ กำรสำรวจข้อมูล (Survey)
□ ฝึกทำแบบฝึกหัดและกำรบ้ำน
□
กำรฝึกภำคสนำม (Field Work)
□ กำรทำรำยงำน (Report)
□ กำรศึกษำดูงำน (Field Trip)
□กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Play)
□ กำรทดลอง (Experiment)
 ตารา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material)
1) หลักกำรบัญชีเบื้องต้น (เล่ม 1) โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสิ นั คล่องชุตโิ สภณ
2) หลักกำรบัญชีเบื้องต้น (เล่ม 2) โดย ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์วสิ นั คล่องชุตโิ สภณ
 การวัดและประเมิ นผล (Evaluation)
ควำมรูแ้ ละทักษะ (Knowledge and Skills)
สอบย่อยผ่ำนระบบ UTCC Hybrid Learning และส่งงำน
เรื่อง สมุดรำยวันเฉพำะ (สอบย่อย)
เรื่อง ระบบใบสำคัญ (ส่งงำน)
สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค
กำรทำงำนหรือกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน (Assignments/UTCC e-Learning)
ฝึกทำแบบฝึกหัด/ส่งกำรบ้ำน
กำรเข้ำฟงั บรรยำย (Attendance)
ถำมตอบในชัน้ เรียน
ประเมินอำจำรย์ Online
รวม

ร้อยละ 10

ร้อยละ 30
ร้อยละ 50

ร้อยละ 9
ร้อยละ 1
ร้อยละ 100
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 เนื้ อหารายวิ ชา (Course Details)
ระยะเวลำกำรศึกษำ : วันที่ 15 สิงหำคม 2559 ถึงวันที่ 11 ธันวำคม 2559
ตารางการเรียน
สัปดำห์ท่ี
หัวข้อกำรบรรยำย/ปฏิบตั กิ ำร
จำนวนคำบ/
กิจกรรม/สื่อกำรสอน
(Week
(Topics)
สัปดำห์
(Activities/Use of
Number)
Period/week
Educational Media)
1
2
- แนะนำประมวลรำยวิชำ
บทที่ 1 ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับการบัญชี
-แนะนำกำรเรียนทำง
UTCC Hybrid Learning
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- นักศึกษำเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่ำน
บทเรียนคอร์สแวร์บนระบบ
UTCC Hybrid Learning
- สอบย่อยผ่ำนระบบ
UTCC Hybrid Learning
2-3
4
- บรรยำยบทเรียน
บทที่ 2 งบการเงิน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งกำรบ้ำน
4-5
8
- บรรยำยบทเรียน
บทที่ 3 รายการปรับปรุงและปิ ดบัญชี
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งกำรบ้ำน
6-7
4
- บรรยำยบทเรียน
บทที่ 4 หลักการบันทึกบัญชี
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งกำรบ้ำน
8
ตำมห้องสอบที่
สอบกลางภาค 11 ตุลาคม 2559 เวลา
มหำวิทยำลัยกำหนด
15.00 – 17.00 น. (2 ชัวโมง)
่
9-10
8
- บรรยำยบทเรียน
บทที่ 5 การบัญชีสาหรับกิ จการ
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
ซื้อขายสิ นค้า
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งกำรบ้ำน
11-12 บทที่ 6 การบัญชีสาหรับกิ จการ
8
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
อุตสาหกรรม
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งกำรบ้ำน
13-14 บทที่ 7 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ ม
8
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งกำรบ้ำน

6
สัปดำห์ท่ี
(Week
Number)
15

16

หัวข้อกำรบรรยำย/ปฏิบตั กิ ำร
(Topics)
บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ*

จำนวนคำบ/
สัปดำห์
Period/week
4

บทที่ 9 ระบบใบสาคัญ*

4

สอบไล่ปลายภาค 19ธันวาคม 2559
เวลา 13.00 – 16.00 น. (3 ชัวโมง)
่

กิจกรรม/สื่อกำรสอน
(Activities/Use of
Educational Media)
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- นักศึกษำเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่ำน
ระบบ
UTCC Hybrid Learning
- สอบย่อยผ่ำนระบบ
UTCC Hybrid Learning
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ทำงำนส่งตำมทีอ่ ำจำรย์มอบหมำย
ตำมห้องสอบที่
มหำวิทยำลัยกำหนด

* อาจมีการเปลี่ยนวันและเวลาการเรียนการสอน ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของอาจารย์ผ้สู อน
 เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิ ง (Reference Materials)
พัฒนาธุรกิจการค้ า, กรม. 30 มิถุนายน 2559 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนด
รายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก :
http://www.dbd.go.th/
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.fap.or.th/
Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso. Financial Accounting IFRE
Edition, 2nd Edition : John Wiley & Sons, 2013
John Wild, Winston Kwok, Sundar Venkatesh, Ken W.Shaw, Barbara Chiappetta.
Fundamental Accounting Principles IFRS, 2nd Edition : McGraw-Hill Irwin, 2013 Penne Ainsworth.
Introduction to Accounting An Integrated Approach. 6 th Edition :
McGraw-Hill Irwin, 2013

