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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะบัญชี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
AC101
การบัญชีเบื้องต้น
(Principles of Accounting)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
4. อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สวนีย ์ มานิตย์ธนินท์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
สิงหาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี แม่บทบัญชี หลักการ และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึ กบัญชี ตาม
วงจรบัญชี การจัดทา งบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิจการให้บริ การ กิจการซื้อขายสินค้า
และกิจการอุตสาหกรรม บัญชีภาษีมลู ค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสาคัญ และระบบเงินสดย่อย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่ องจากสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุด มศึกษา
แห่งชาติให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการเรี ยนการ
สอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการ
รับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทบัญชี หลัก การ
และวิธีก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามหลัก การบัญ ชี คู่ การบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามวงจรบัญ ชี การจัด ท า งบทดลอง
กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิจการให้บริ การ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม บัญชี
ภาษีมลู ค่าเพิม่ สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสาคัญ และระบบเงินสดย่อย
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชัว่ โมง)

สอนเสริม
(ชัว่ โมง)

30 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

ตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะ
รายและข้อตกลงของ
กลุ่มเรี ยนแต่ละกลุ่ม

การฝึ กปฏิบัตงิ าน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
(ชัว่ โมง)
30 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง
(ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
ศึกษาด้วยตนเอง 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาจะให้คาปรึ กษาตามชัว่ โมงเข้าพบเพื่อปรึ กษาและให้คาแนะนาทางวิชาการ
ตามความสะดวกของนักศึกษาที่จะเข้าพบอาจารย์ อย่างน้อย 1 ชัว่ โมงต่อ 1สัปดาห์ต่อนักศึกษา 1
ราย โดยที่นกั ศึกษาสามารถทราบชัว่ โมงเข้าพบได้ที่ตารางสอนหน้าห้องพักของอาจารย์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง มีดงั ต่อไปนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีทศั นคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั เคารพและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม
1.1.3 สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่ดี คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่าง
มีคุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายหัวข้อจรรยาบรรณของนักบัญชี และความสาคัญของการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
- สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ของการดารงตนในสังคมระหว่างการบรรยายทุกครั้ง
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เป็ นเหตุการณ์ จริ งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นามาอภิปรายในชั้นเรี ยนวันละ 1-2 เรื่ องโดยใช้เวลา 15 นาทีก่อนเรี ยน
เนื้อหาวิชา
- กาหนดกติกาการเข้าเรี ยน การส่งงาน และการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายในชั้นเรี ยนเพื่อเป็ น
การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มให้มีการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาตามที่ได้กาหนดไว้
- ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการ
อภิปรายกรณี เหตุการณ์จริ ง และกรณี ศกึ ษา
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- กาหนดให้มีการทดสอบความรู้และความเข้าใจในหลักการของคุณค่าแห่งวิชาชีพ
จรรยาบรรณของวิชาชีพในการสอบกลางภาค
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สมั พันธ์กบั องค์ความรู้ดา้ นการบัญชี
โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยายบทเรี ยน อภิปรายกรณี ศกึ ษา ทาแบบฝึ กหัด มอบหมายให้คน้ หาตัวอย่างเอกสาร
ทางการบัญชี เพื่อนามาบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการส่งแบบฝึ กหัด หรื อกรณี ศึกษา ที่มอบหมายให้ทา
- ทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอืน่ ที่สมั พันธ์กนั โดยใช้ทกั ษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล รายงานผลการตัดสินใจนั้นได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
- ทาแบบฝึ กหัด ที่มีโจทย์ปัญหาในหลาย ๆ ด้าน
- มอบหมายงานให้ทาเป็ นกลุ่มโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเรี ยน โดยนักศึกษาเป็ นผูก้ าหนดหัวข้อ
กรณี ศกึ ษา
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- อภิปรายและนาเสนอประเด็นต่าง ๆ จากกรณี ศกึ ษาที่นกั ศึกษาได้ศึกษามาแล้ว
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการอภิปรายและนาเสนอกรณี ศึกษา
- สอบกลางภาค และปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี สามารทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
4.1.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผูน้ าหรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ทางานเป็ นกลุ่มโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรี ยนโดยนักศึกษาเป็ นผูก้ าหนดหัวข้อที่
จะศึกษาด้วยตนเอง และสมาชิกในกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
- จัดกลุ่มวิเคราะห์กรณี ศกึ ษา และให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในชั้นเรี ยน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ผลงานกลุ่มและการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
- ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มประเมินตนเองและสมาชิก รวมทั้งบทบาทที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จกั เลือกและใช้รูปแบบการ
นาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวม
รวบข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
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5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ทาเป็ นกลุ่มโดยต้องใช้การสืบค้นข้อมูลจากระบบสืบค้นโดยนักศึกษาเป็ นผู้
กาหนดหัวข้อการศึกษาด้วยตนเอง
- อภิปรายและนาเสนอข้อมูลจากกรณี ศกึ ษาที่ได้ศกึ ษามาแล้วโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนออย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการส่งแบบฝึ กหัด หรื อกรณี ศึกษา ที่มอบหมายให้ทา
- ทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
จานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
1
แนะนารายวิชา ความหมายของการ
4
บัญชี กรอบมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน จริ ยธรรมของวิชาชีพ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ประเภทของการจัดตั้งธุรกิจ และ
ประเภทของธุรกิจ

2-3

ความหมายและวัตถุประสงค์ของ
งบการเงิน ส่ วนประกอบของงบ
การเงิน งบกาไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน งบแสดงการ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อที่ใช้
กิจกรรม :
- อธิบายประมวลรายวิชา
- แนะนาบทเรี ยน
- บรรยายบทเรี ยน
- กรณี ศึกษา ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์จริ งในปัจจุบนั
- สื บค้นข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ถามตอบในชั้นเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อการสอน :
- หนังสื อการบัญชีเบื้องต้น
- Slide PowerPoint
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.dbd.go.th
http://www.fap.or.th
กิจกรรม :
- แนะนาบทเรี ยน
- บรรยายบทเรี ยน
- สื บค้นข้อมูลผ่าน

ผู้สอน
ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 4

ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 4

7
สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อที่ใช้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ถามตอบในชั้นเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อการสอน :
- หนังสื อการบัญชีเบื้องต้น
- Slide PowerPoint
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.fap.or.th
กิจกรรม :
- แนะนาบทเรี ยน
- บรรยายบทเรี ยน
- สื บค้นข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ถามตอบในชั้นเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อการสอน :
- หนังสื อการบัญชีเบื้องต้น
- Slide PowerPoint
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.fap.or.th
กิจกรรม :
- แนะนาบทเรี ยน
- บรรยายบทเรี ยน
- สื บค้นข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ถามตอบในชั้นเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อการสอน :
- หนังสื อการบัญชีเบื้องต้น
- Slide PowerPoint
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.fap.or.th

เปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูเ้ ป็ น
เจ้าของ

4-5

วงจรบัญชี ระบบบัญชีของธุรกิจ
การจัดหมวดหมู่ สมการบัญชี
หลักการบันทึกบัญชี การบันทึก
บัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป การผ่าน
รายการในสมุดบัญชีแยกประเภท
การทางบทดลอง
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6-7

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุ ง
ประเภทของรายการปรับปรุ ง การ
ปิ ดบัญชี การหายอดคงเหลือยกไป
การจัดทากระดาษทาการ การจัดทา
งบการเงิน

8

ผู้สอน

ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 4

ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 4

8
สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

8
9-10

สอบกลางภาค
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกิจการซื้ อขาย
สิ นค้า การบันทึกบัญชีสินค้า
คงเหลือแบบต่อเนื่อง การบันทึก
บัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้ นงวด

2
8

11-12

ระบบการบันทึกบัญชีสาหรับ
กิจการอุตสาหกรรม องค์ประกอบ
ของต้นทุนการผลิต การบัญชี
เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตตามวิธี
บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้ น
งวดและวิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
คงเหลือแบบต่อเนื่อง

8

13-14

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ื อ

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อที่ใช้
http://www.dbd.go.th
http://www.sec.or.th
กิจกรรม :
- แนะนาบทเรี ยน
- บรรยายบทเรี ยน
- กรณี ศึกษา
- สื บค้นข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ถามตอบในชั้นเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อการสอน :
- หนังสื อการบัญชีเบื้องต้น
- Slide PowerPoint
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.sec.or.th
http://www.set.or.th
กิจกรรม :
- แนะนาบทเรี ยน
- บรรยายบทเรี ยน
- กรณี ศึกษา
- สื บค้นข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ถามตอบในชั้นเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อการสอน :
- หนังสื อการบัญชีเบื้องต้น
- Slide PowerPoint
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.sec.or.th
http://www.set.or.th
กิจกรรม :
- แนะนาบทเรี ยน

ผู้สอน

สอบข้อเขียน
ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 4

ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 4

ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 4
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สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ภาษีขาย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

15

วิธีการของระบบใบสาคัญ การ
บันทึกบัญชีในระบบใบสาคัญและ
ระบบเงินสดย่อย

4

16

วิธีการของระบบใบสาคัญ การ
บันทึกบัญชีในระบบใบสาคัญและ
ระบบเงินสดย่อย
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกบัญชี
ในสมุดรายวันเฉพาะ

2

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อที่ใช้
- บรรยายบทเรี ยน
- กรณี ศึกษา
- สื บค้นข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ถามตอบในชั้นเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อการสอน :
- หนังสื อการบัญชีเบื้องต้น
- Slide PowerPoint
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.rd.go.th
กิจกรรม :
- แนะนาบทเรี ยน
- บรรยายบทเรี ยน
- กรณี ศึกษา
- ถามตอบในชั้นเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อการสอน :
- หนังสื อการบัญชีเบื้องต้น
- Slide PowerPoint
- บทเรี ยน Course ware
กิจกรรม :
- แนะนาบทเรี ยน
- บรรยายบทเรี ยน
- สื บค้นข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ถามตอบในชั้นเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด
สื่ อการสอน :
- หนังสื อการบัญชีเบื้องต้น
- Slide PowerPoint
- บทเรี ยน Course ware
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอน

ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 4

ตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 4
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สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

17

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อที่ใช้
http://www.fap.or.th
http://www.dbd.go.th
http://www.sec.or.th

ผู้สอน

สอบข้อเขียน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

สั ปดาห์ ที่ประเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

1

การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
รายงานเดี่ยวนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนและ
ทดสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรี ยน ผลงาน
ของกลุ่มอภิปราย และการส่ งงาน

9 และ 17
6,12 และ 16

80%
10%

ทุกสัปดาห์

10%

2
3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
- หนังสือการบัญชีเบื้องต้น ซึ่งเป็ นหนังสือในโครงการตาราของคณะบัญชี
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
- Financial Accounting by Weygandt, Kimmel and Kieso และหนังสือการบัญชีเบื้องต้นเล่มอื่น ๆ
- ศัพท์บญั ชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
- เว็บไซด์ทีเกี่ยวข้องกับหัวข้อประมวลรายวิชา เช่ น สภาวิชาชี พบัญชี กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
กรมสรรพากร
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษาในรายวิชานี้ เก็บรวบรวบข้อมูลจากการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาในแต่ละกิจกรรม แบ่งเป็ น
- การประเมินการสอนของอาจารย์ของนักศึกษาแต่ละคน
- การประเมินของผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละคน
- การสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผสู้ อน เช่น ผ่านเว็บบอร์ด และ Facebook ของรายวิชา
เป็ นต้น
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมินการสอน มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลดังนี้
- ผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
- สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบร่ วมกันของทีมสอน
- สรุ ปผลการสอนของอาจารย์ทีมสอนประจาภาค
- การพิจารณาผลสอบและข้อสอบของคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
- การทวนสอนตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 นาข้อที่ควรปรับปรุ งสู่การประชุมในทีมสอน โดย
- การจัดสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีผสู้ อนและอาจารย์ทีมสอนวิชาการบัญชีอื่น ๆ
เข้าร่ วมเพื่อแนะนาและนาเสนอการสอน
- การวิจยั ภายในชั้นเรี ยนและการวิจยั ภายนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ได้จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา การ
สอบถามนักศึกษา การพิจารณาผลทดสอบย่อย สอบกลางภาค โดยดาเนินการดังนี้
- ตั้งคณะกรรมการกากับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตรวจสอบความถูกต้อง การประเมินผลในการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษา การสอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวัดและประเมินผลการสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์
- นาผลการวิจยั ทั้งในภายชั้นเรี ยนและภายนอกชั้นเรี ยนมาปรับปรุ งตามคาแนะนา
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