แบบ ฝวก.01

ประมวลรายวิ ชา (Course Outline)
ประจำภำค (Semester)…….... .ต้น………………ปี กำรศึกษำ (Academic Year)………2560….…………….
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. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์สวนีย์ มำนิตย์ธนินท์
2. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์วสิ นั คล่องชุตโิ สภณ
3. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์รุ่งทิพย์ อักษรสำร
4. ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์อรฤดี ศรีธรำพิพฒ
ั น์ (หัวหน้ำทีมสอน)
5. ดร.ปิ ยรัตน์ ดอกกุหลำบ
6. ดร.สุกญ
ั ญำ รักพำนิชมณี วหน้ำทีมสอน)
สถำนทีต่ ดิ ต่อ(Office)……………..ห้องพักอำจำรย์คณะบัญชี อำคำรสัญลักษณ์ (อำคำร 24 ชัน้ 14)
เวลำทีต่ ดิ ต่อได้ (Office Hours)…..ตำมทีอ่ ำจำรย์ผสู้ อนประกำศให้ทรำบ
 คาอธิ บายรายวิ ชา (Course Description)
ควำมหมำย วัตถุประสงค์ของกำรบัญชี ประโยชน์ของกำรข้อมูลทำงกำรบัญชี แม่บทกำรบัญชี หลักกำรและวิธกี ำร
บันทึกบัญชีตำมหลักกำรบัญชีคู่ กำรบันทึกบัญชีตำมวงจรบัญชี กำรจัดทำงบทดลอง กระดำษทำกำร งบกำรเงินสำหรับ
กิจกำรให้บริกำร กิจกำรซือ้ ขำยสินค้ำ และกิจกำรอุตสำหกรรม บัญชีภำษีมลู ค่ำเพิม่ สมุดรำยวันเฉพำะ ระบบใบสำคัญ และ
ระบบเงินสดย่อย
 วัตถุประสงค์รายวิชา (Course Objectives)
เพื่อให้นกั ศึกษำมีควำมรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับหลักและวิธกี ำรบันทึกบัญชี ตลอดจนกำรจัดทำงบกำรเงินเพื่อวัดผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน
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 วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม (Behavioral Objectives)
เมื่อเรียนบทที่ 1 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมหมำยของกำรบัญชีและวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำบัญชี
2. อธิบำยข้อแตกต่ำงระหว่ำงกำรบัญชีและกำรทำบัญชี
3. อธิบำยประเภทของธุรกิจทีต่ อ้ งจัดทำบัญชีและผูม้ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำบัญชี
4. ระบุสถำบันทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชำชีพบัญชีได้
5. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของกรอบแนวคิดกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เมื่อเรียนบทที่ 2 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรจัดทำงบกำรเงิน
2. อธิบำยส่วนประกอบของงบกำรเงิน
3. อธิบำยรูปแบบของบกำไรขำดทุนและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
4. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงบกำไรขำดทุนและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
5. อธิบำยประเภทของธุรกิจและลักษณะของเจ้ำของกิจกำร
6. บันทึกบัญชีและแสดงรำยกำรส่วนของเจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
7. บันทึกบัญชีและแสดงรำยกำรส่วนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
8. บันทึกบัญชีและแสดงรำยกำรส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เมื่อเรียนบทที่ 3 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยวงจรบัญชีและขัน้ ตอนในกำรบันทึกบัญชี
2. วิเครำะห์รำยกำรค้ำและจัดหมวดหมูข่ องข้อมูลทำงบัญชี
3. บันทึกรำยกำรค้ำในสมุดบัญชีขนต้
ั ้ นและสมุดบัญชีขนั ้ ปลำย
4. จัดทำงบทดลองและสำมำรถค้นหำข้อผิดพลำดทำงบัญชีได้ถูกต้อง
เมื่อเรียนบทที่ 4 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของรำยกำรปรับปรุงบัญชี
2. อธิบำยเกณฑ์กำรวัดผลกำรดำเนินงำน
3. บันทึกรำยกำรปรับปรุงประเภทต่ำงๆ
4. บันทึกรำยกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบัญชี
5. บันทึกรำยกำรปิ ดบัญชีและหำยอดคงเหลือในวันสิน้ งวดบัญชี
6. จัดทำงบทดลองหลังปิ ดบัญชี
7. จัดทำกระดำษทำกำร
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เมื่อเรียนบทที่ 5 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยถึงเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรซือ้ ขำยสินค้ำ
2. เข้ำใจถึงเงื่อนไขในกำรซือ้ ขำยสินค้ำได้
3. อธิบำยระบบกำรบันทึกบัญชีเกีย่ วกับกำรซือ้ ขำยสินค้ำ
4. บันทึกบัญชีเกีย่ วกับกำรซือ้ ขำยสินค้ำของวิธบี นั ทึกสินค้ำคงเหลือเมื่อสิน้ งวด
5. บันทึกบัญชีเกีย่ วกับกำรซือ้ ขำยสินค้ำของวิธบี นั ทึกสินค้ำคงเหลือแบบต่อเนื่อง
6. ปิ ดบัญชีและจัดทำงบกำรเงินสำหรับกิจกำรซือ้ ขำยสินค้ำ
เมื่อเรียนบทที่ 6 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมแตกต่ำงในกำรบันทึกบัญชีระหว่ำงธุรกิจอุตสำหกรรมและธุรกิจขำยสินค้ำ
2. เข้ำใจถึงระบบกำรบันทึกบัญชีเกีย่ วกับกิจกำรอุตสำหกรรม
3. อธิบำยวงจรต้นทุน
4. อธิบำยส่วนประกอบของต้นทุนกำรผลิต
5. ระบุสนิ ค้ำคงเหลือของกิจกำรอุตสำหกรรม
6. อธิบำยส่วนประกอบของต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ
7. คำนวณต้นทุนสินค้ำของกิจกำรอุตสำหกรรม
8. บันทึกบัญชีเกีย่ วกับต้นทุนสินค้ำตำมวิธบี นั ทึกบัญชีสนิ ค้ำคงเหลือเมื่อสิน้ งวดและ
วิธบี นั ทึกบัญชีสนิ ค้ำคงเหลือแบบต่อเนื่อง
9. จัดทำกระดำษทำกำร 10 ช่อง
10. บันทึกรำยกำรปรับปรุงบัญชีและปิ ดบัญชี
11. จัดทำงบกำรเงินของกิจกำรอุตสำหกรรม
เมื่อเรียนบทที่ 7 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยควำมหมำยของภำษีมลู ค่ำเพิม่ และหลักเกณฑ์กำรเข้ำสูร่ ะบบภำษีมลู ค่ำเพิม่
2. คำนวณภำษีขำย ภำษีซอ้ื และภำษีมลู ค่ำเพิม่
3. ทรำบถึงเอกสำรและรำยงำนทีผ่ มู้ หี น้ำทีเ่ สียภำษีมลู ค่ำเพิม่ ต้องจัดทำ
4. บันทึกบัญชีเกีย่ วกับภำษีขำย ภำษีซอ้ื และภำษีมลู ค่ำเพิม่
เมื่อเรียนบทที่ 8 นักศึกษาสามารถ
1. อธิบำยลักษณะของระบบใบสำคัญและประโยชน์ของระบบใบสำคัญ
2. บันทึกบัญชีในทะเบียนใบสำคัญจ่ำยและทะเบียนจ่ำยเช็ค
3. ผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภทย่อยและบัญชีแยกประเภททัวไป
่
4. จัดทำบัญชีคมุ ยอดเจ้ำหนี้และรำยละเอียดใบสำคัญค้ำงจ่ำย
5. อธิบำยลักษณะและกำรจัดตัง้ ระบบเงินสดย่อย
6. บันทึกบัญชีเงินสดย่อยในระบบใบสำคัญจ่ำย
เมื่อเรียนบทที่ 9 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
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 วิ ธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
(Student – Centered Approach)
กำรบรรยำย (Lecture)
กำรเรียนรูโ้ ดยใช้หวั ข้อปั ญหำ (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) i-Tune U , eClassroom
 สื่อการสอน (Teaching Aids/Instructional Media)
รูปภำพ (Pictures)
สือ่ นำเสนอในรูปแบบ Power point
ของจริง (Authentic Material)
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,
บทเรียนคอร์สแวร์บนระบบ UTCC Hybrid Learning
DVD, e-book ฯลฯ


กิ จกรรมสาหรับนักศึกษา (Student Activities)
กำรค้นคว้ำข้อมูล (Data/Information Search)
กำรระดมสมอง (Brainstorming)
กำรนำเสนอ (Presentation)
ฝึกทำแบบฝึกหัดและกำรบ้ำน
ทดสอยย่อย (Quiz)
กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Play)

เกมส์ (Games)
สถำนกำรณ์จำลอง (Simulation)
กำรสำรวจข้อมูล (Survey)
กำรฝึกภำคสนำม (Field Work)
กำรศึกษำดูงำน (Field Trip)
กำรทดลอง (Experiment)

 ตารา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material)
กำรบัญชีเบือ้ งต้น (เล่ม 1, 2) โดย ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์วสิ นั คล่องชุตโิ สภณ
 การวัดและประเมิ นผล (Evaluation)
ควำมรูแ้ ละทักษะ (Knowledge and Skills)
ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1 เรื่อง สมุดรำยวันเฉพำะ
ร้อยละ 4
ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2 เรื่อง ระบบใบสำคัญ
ร้อยละ 4
กำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำ
ร้อยละ 1
สอบกลำงภำค
ร้อยละ 30
สอบปลำยภำค
ร้อยละ 50
กำรทำงำนหรือกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน (Assignments/UTCC e-Learning)
เข้ำฟั งบรรยำย ฝึกทำแบบฝึกหัด ส่งกำรบ้ำน ถำมตอบ ร้อยละ 11

เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิ ง
อ้ำงอิงจำก มคอ.3 วิชำ AC110 กำรบัญชีชนั ้ กลำง 1 หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน

การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนและทดสอบย่อย
นักศึกษำทุกคนต้องเข้ำเรียนและทำกำรทดสอบย่อย 2 เรื่อง คือ สมุดรำยวันเฉพำะ และระบบใบสำคัญ ทีร่ ะบบ
eClassroom ภำยในเวลำทีก่ ำหนด
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 เนื้ อหารายวิชา (Course Details)
ระยะเวลาการศึกษา : วันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ.2560
ตารางการเรียน
สัปดำห์ท่ี วันที่ / เดือน
หัวข้อกำรบรรยำย/ปฏิบตั กิ ำร
จำนวนคำบ/
(Week
(Date/Month)
(Topics)
สัปดำห์
Number)
Period/week
1
4
บทที่ 1 ความรูเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบัญชี

2-3

บทที่ 2 งบการเงิ น

8

4-5

บทที่ 3 หลักการและวิ ธีการบันทึกบัญชี

8

6-7

บทที่ 4 รายการปรับปรุงและปิ ดบัญชี

8

8

สอบกลางภาค

9-10

บทที่ 6 การบัญชีสาหรับกิ จการ
ซื้อขายสิ นค้า

8

11-12

บทที่ 7 การบัญชีสาหรับกิ จการ
อุตสาหกรรม

8

13-14

บทที่ 8 การบัญชีภาษี มลู ค่าเพิ่ ม

8

15

บทที่ 9 สมุดรายวันเฉพาะ*

4

16

บทที่ 8 ระบบใบสาคัญ*

4

สอบปลายภาค

กิจกรรม/สือ่ กำรสอน
(Activities/Use of
Educational Media)
- แนะนำประมวลรำยวิชำ
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน/ส่งงำน
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งงำน
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งงำน
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งงำน
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- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งงำน
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งงำน
- บรรยำยบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด/ส่งงำน
- สรุปบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1
- สรุปบทเรียน
- ถำมตอบในชัน้ เรียน
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2
ตำมตำรำงสอบที่
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