มคอ. 3 ฉบับผ่านการพิจารณาแล้ว

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
AC3210 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บัญชีบัณฑิต ปีหลักสูตร 2555 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) คณะ สานักบัญชี
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา วิชาเอกเลือก (กลุ่ม 1)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน, ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง, อ.สุภมล ดวงตา
อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน, ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง, อ.สุภมล ดวงตา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
, AC1101 การบัญชี 1AC1104 การบัญชีชั้นต้น
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
30 มิ.ย. 63

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อทราบถึง ลักษณะการดาเนินงานฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วน
ของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ เช่น ธนาคาร
สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง
เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบการบันทึกบัญชี กับลักษณะของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะการดาเนินงานฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้
และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน
โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เป็นต้น
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
ปฏิบัติการ(ชั่วโมง/ ศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง/ สอนเสริม(ชั่วโมง/ภาค
บรรยาย(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษา)
การศึกษา)
3
3
3
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษา
3
และแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชี ีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4) มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
1) ส่งเสริมให้มีการกาหนดหรือสร้างค่านิยมในกลุ่มนักศึกษา
2) ผู้สอนสอดแทรกเนือ้ หาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาที่สอนทุกรายวิชา
3) การแสดงออกซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน
4) ผู้สอนให้ความสาคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากสัมฤทธิผ์ ลการเรียนและการทากิจกรรมของนักศึกษาเปรียบเทียบกับคาอธิบายประกอบกิจกรรมที่
มอบหมาย
2) ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงาน ความร่วมมือในการทางาน
กลุ่ม
3) สารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
2.ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องการพัฒนา
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
3.ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา
3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
6.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ทักษะพิสัย
6.2 วิธีการสอน
6.3 วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
บัญชีเฉพาะกิจการ
3
ความสาคัญต่อการบันทึกบัญชี
ของกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ
2-3 บบที่ 2 วิธีการทางการบัญชี และ
การบัญชีบญ
ั ชี ของกิจการทีไ่ ม่
6
มุ่งหวังผลกาไร
4-5

บทที่ 3 วิธีการทางการบัญชี และ
การบัญชีบญ
ั ชี สาหรับกิจการ
เกษตร

6

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้(ถ้ามี)

ผู้สอน

- บรรยายประกอบการคานวณในชัว่ โมง
- เครื่องฉาย visual
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
- ฝึกทาแบบทดสอบระหว่างบท
- บรรยายประกอบการคานวณในชัว่ โมง
- เครื่องฉาย visual
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
- ฝึกทาแบบทดสอบระหว่างบท
- บรรยายประกอบการคานวณในชัว่ โมง
- เครื่องฉาย visual
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย

อจ.
สุภมล
ดวงตา
อจ.
สุภมล
ดวงตา
อจ.
สุภมล
ดวงตา

6

7

กรณีศึกษา ลักษณะของกิจการที่
ไม่มุ่งหวังผลกาไร และกรณีศึกษา
กิจการเกษตรสาหรับเกษตรกร

3

สอบกลางภาค
3

8-9

บทที่ 4 วิธีการทางการบัญชี และ
การบันทึกบัญชีของกิจการ
สถานศึกษา

10-11 บทที่ 5 วิธีการทางการบัญชี และ
การบันทึกบัญชีของกิจการรัีบ
เหมาก่อสร้าง
12-13 บทที่ 6 วิธีการทางการบัญชี และ
การบันทึกบัญชีของสหกรณ์

14

กรณีศึกษา ลักษณะของกิจการ
สถานศึกษา กิจการรับเหมา
ก่อสร้าง และสหกรณ์

รวมจานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา

6

6

6

3

- ฝึกทาแบบทดสอบระหว่างบท
วิเคราห์รายการทางการบัญชี จากกรณีศึกษา ลักษณะของ อจ.
กิจการที่ไม่มุ่งหวังผลกาไร และกรณีศึกษา กิจการเกษตร สุภมล
สาหรับเกษตรกร เพือ่ จัดทารูปแบบในการบันทึกบัญชีทีี่
ดวงตา
เหมาะสมของกิจการแต่ละประเภท
อจ.
ทดสอบระหว่างภาคเรียน
สุภมล
ดวงตา
- บรรยายประกอบการคานวณในชัว่ โมง
อจ.
- เครื่องฉาย visual
สุภมล
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
ดวงตา
- ฝึกทาแบบทดสอบระหว่างบท
- บรรยายประกอบการคานวณในชัว่ โมง
อจ.
- เครื่องฉาย visual
สุภมล
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
ดวงตา
- ฝึกทาแบบทดสอบระหว่างบท
- บรรยายประกอบการคานวณในชัว่ โมง
อจ.
- เครื่องฉาย visual
สุภมล
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
ดวงตา
- ฝึกทาแบบทดสอบระหว่างบท
วิเคราห์รายการทางการบัญชี จากกรณีศึกษา ลักษณะของ อจ.
กิจการสถานศึกษา กิจการรับเหมาก่อสร้าง และสหกรณ์ สุภมล
เพื่อจัดทารูปแบบในการบันทึกบัญชีทีเหมาะสมของกิ
ี่
จการ ดวงตา
แต่ละประเภท

42

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา
ที่
ประเมิน ประเมินผล
1 การมีส่วนร่วม นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การตอบข้อซักถาม การ
1-14
10%
ในชั้นเรีย สอบถามเมื่อมีขอ้ สงสัย และการเข้าชั้นเรียน
2
แบบฝึกหัด นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน วิเคราะห์ลักษณะของการ
1-14
40%
บันทึกบัญชีที่เหมาะสมจากกรณีศึกษา และจัดทาแบบทดสอบท้าย
เนื้อหา มีการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่ออาจารย์ผู้สอนอธิบาย และนาไปจัดทา
เพื่อฝึกทักษะความรู้เพืีมเติ
่ มด้วยตนเอง
3 ทดสอบกลาง ทาการทดสอบ เนื้อหาระหว่างภาคเรียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของ
7
40%
ภาค นักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอน
4
สอบปลาย ทาการทดสอบทักษะ ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียน
15
40%
ภาค การสอน
3. การประเมินผล
ประเภทของการประเมิน ☑ อิงเกณฑ์ ✅ อิงกลุ่ม

ช่วงการให้ระดับคะแนน(เกรด)
80-100 = A ,
75-79 =B+ ,
70-74 = B ,
65-69 = C+ ,
60-64 = C,
55-59 = D+ ,
50-54 = D ,
0-49 = F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอน การบัญชีเฉพาะกิจ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. สภาวิชาชีพบัญชี.//(2552).//พระราชบัญญัติวชิ าชีพการบัญชี พ.ศ.2547.//ค้นเมื่อ 29 เมษายน 2552 , จาก
http://www.fap.or.th
2. มหาวิทยาลัยรามคาแหง. ( 2552 , สิงหาคม ) . การวิเคราะห์งบการเงิน . ค้นหาเมื่อ กันยายน 8 , 2552 , จาก http://ebook.ram.edu/e-book/indexstart.htm
3. สภาวิชาชีพบัญชี . ( 2552 , สิงหาคม ) . พระราชบัญญัติสภาวิชาชีพบัญชี . ค้นหาเมื่อ กันยายน 8 , 2552 , จาก
http://61.91.126.11/fap/?q=system/files/laws.2547_1_0.pdf
4. นักบัญชีดอทคอม . ( 2552 , กันยายน ) . ค้นหาเมื่อ กันยายน 11 , 2552 จาก
http://www.nukbunchee.com/accounting/acc_tas/tas3.php
5. CPACCOUNT.NET . ( 2552 , มีนาคม ) . สรุปมาตรฐานการบัญชี . ค้นหาเมื่อ ตุลาคม 3 , 2552 จาก
http://www.cpaccount.net/accounting-policy-section/25-accounting-policy-category/178-2008-06-26-1037-11
3. เอกสารและข้อแนะนา
แหล่งเรียนรู้
1. รูปแบบการใช้บัญชีต้นทุนในหน่วยงานต่าง ๆ
2. บทความทางเว็บไซค์ที่จัดทาโดยสถานศึกษาต่าง ๆ
หนังสืออ่านประกอบ
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ. (2546). การบัญชีชั้นต้น 2. กรุงเทพมหานคร:
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาฯ

1) ด้านวิธีการสอนของอาจารย์
2) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
3) ด้านการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่ ่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ ๕ ด้านที่ได้รับ
5) ข้อเสนอแนะปรับปรุงรายวิชาด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ
1.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การสอนเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก และแนะนาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทาความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง
2.2 การสอนหลักการหรือทฤษฎีและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
เพื่อทดลองปฏิบัติจริงและใช้เครื่องมือด้วยตนเองโดยการสอดแทรกเนือ้ หา / กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ การนาเสนอ และการอภิปราย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น
2.3 การวัดและประเมินการสอน
1) การกาหนดวิธีวัดผลการศึกษา โดยอิงมาตรฐานกลุ่มหรืออิงเกณฑ์
2) การสังเกต โดยอาจารย์ผู้สอนจากการที่นักศึกษามาขอคาปรึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ๕
ด้าน โดยสอบถามนักศึกษา หรือสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงผลการทดสอบย่อย ดังนี้
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบในสานักวิชาบัญชี เพือ่ ตรวจสอบการีประเมิน “ผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบกระบวนการเรียน การสอนรายวิชานั้นๆ เช่น ตรวจ มคอ.๓ เนื้อหาในรายวิชาและสือ่ การสอนรวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน ตาราที่ใช้ประกอบการสอน (ตามหมวด ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.๕)
4.2 การตรวจสอบข้อสอบ ตรวจรายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม การให้คะแนนตามข้อกาหนด
การวัด แลประเมินผลรายวิชาตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและให้คาปรึกษา
4.3 การออกผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาดังนี้
1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่นที่ประจาสานักวิชาบัญชี
2) การพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวิชาการ ในสานักวิชาบัญชี เพือ่ ตรวจสอบผลประเมิน “ผลการ
เรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ๕
ด้าน โดยสอบถามนักศึกษา หรือสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงผลการทดสอบย่อย ดังนี้
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบในสานักวิชาบัญชี เพือ่ ตรวจสอบการีประเมิน “ผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบกระบวนการเรียน การสอนรายวิชานั้นๆ เช่น ตรวจ มคอ.๓ เนื้อหาในรายวิชาและสือ่ การสอนรวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน ตาราที่ใช้ประกอบการสอน (ตามหมวด ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.๕)
4.2 การตรวจสอบข้อสอบ ตรวจรายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม การให้คะแนนตามข้อกาหนด
การวัด แลประเมินผลรายวิชาตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและให้คาปรึกษา
4.3 การออกผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาดังนี้
1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่นที่ประจาสานักวิชาบัญชี
2) การพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวิชาการ ในสานักวิชาบัญชี เพือ่ ตรวจสอบผลประเมิน “ผลการ
เรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสอทธิผลรายวิชา โดยสานักวิชาบัญชี ได้มีการวางแผน และปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดของวิชา (มคอ.๓) เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคการศึกษาปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบรายวิชาใน
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔

5.2 การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชานี้ เพือ่ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพิ่ม หรือมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ปัญหาในสังคมหรือหน่วยงานต่างๆ
5.3 การเชิญวิทยากร/อาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆ เพือ่ เข้าร่วมสอน ที่ทาให้นักศึกษาได้รีบความรู้เพิ่ม หรือมีมุมมองในเรื่อง
ประสบการณ์ หรือมีการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากผลงานวิจยั ประสบการณ์ของวิทยากร หรือผูท้ รงคุณวุฒิ

