
แผนการสอนรายวิชา (Course Syllabus) 
ส านักวิชาบัญช ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
รายวิชา    การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate  Accounting I)      รหัสวิชา  AC 2103  
จ านวนหน่วยกิต   3 (2-2-5)   หน่วยกิต         เวลาเรียน   4(2-2)  คาบ/สัปดาห์  
อาจารย์ผู้สอน    ผศ. ดร. ปานฉัตร อาการักษ์  Tel. 08-1724-0934   Email: p.thipnew1@hotmail.com 

Google Classroom Code:   izsnuot           Line     

Google Meet Code:  ส่งลิงค์ไลท์สดในไลน์กลุ่มตามตารางเวลา  

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
      AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1               3(2-2-5) 
  Intermediate Accounting I  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1106  การบัญชีชั้นต้น 2 (Principles of Accounting II) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์  การรับรู้และ การวัดมูลค่า
สินทรัพย์ การตีราคา การแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการ
สินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม การด้อยค่าสินทรัพย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  A study of accounting principles and methods on assets, classifications of assets, recognition 
and measurement of assets, asset valuation, asset separations for costs and expenses under accounting 
principles, asset devaluation, asset presentation in financial statement, information disclosure, accounting for 
account receivable, market securities, note receivables, inventories, property, building and equipment, 
property investment, costs of borrowing, impairment asset, natural resources, and intangible assets 
 

ผลการเรียนรู ้(Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
 (ก) (1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 (ก) (2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                       กับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 (ก) (3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท างบการเงิน 
 (ก) (5) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 2.  วัตถุประสงค์รายวิชา (Course Objective)    
1) เพื่อให้นักศึกษาอธิบายความหมายของรายการสินทรัพย์ที่ศึกษาได ้
2) เพื่อให้นักศึกษารับรู้รายการสินทรัพย์และบนัทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้องได้  
3) เพื่อให้นักศึกษาตีราคา-กระจายราคารายการสนิทรัพยไ์ด้ 
4) เพื่อให้นักศึกษาบันทึกรายการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายการบญัชีในระหว่างงวดได ้
5) เพือ่ให้นักศึกษาแสดงรายการสนิทรัพย์ในงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ 

 
3. การวางแผนการสอน 

  1.  นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามตารางสอนแบบออนไลน์ 14 คร้ัง ไม่น้อยกว่า 80% 
 2.  ทดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 9 และทดสอบปลายภาคสปัดาห์ที่ 17-18 ในตาราง แบบเข้าหอ้งสอบ 

mailto:p.thipnew1@hotmail.com
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4. ก าหนดการเรียนการสอน 

 
สัปดาห์ท่ี 

 
เนื้อหา กิจกรรมออนไลน ์ สื่อการสอนออนไลน ์

1 
30/06/63 
คาบ 1-4 

แนวการเรียนการสอนออนไลน์  
บทท่ี 1 วิวัฒนาการทางการบัญชี 
วิชาชีพบัญชี  

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   แนวการสอน/เนื้อหาบทท่ี 1  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 1 

Google meet  
Google classroom:  izsnuot 
Facebook  & Line 
-ไฟล์แผนการสอนออนไลน ์
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 1  
-ไฟล์ Power point chapter 1 
-ไฟล์ Assignments chapter 1 

2 
*07/07/63 
คาบ 1-4 

บทท่ี 2 กรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงินและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1     
การน าเสนองบการเงิน    

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 2  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 2 

Google meet  
Google classroom: izsnuot 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 2  
-ไฟล์ Power point chapter 2 
-ไฟล์ Assignments chapter 2 

3 – 4 
14-21 
/07/63 
คาบ1-4 

บทท่ี 3 ลูกหนีก้ารค้า และตั๋วเงินรับ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101  
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 3  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 3 

Google meet  
Google classroom: izsnuot  
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 3  
-ไฟล์ Power point chapter 3 
-ไฟล์ Assignments chapter 3 

5 – 6 
*28/07/63 
04/08/63 
คาบ 1-4 

บทท่ี 4 เงินลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 
การบัญชีส าหรับเงินลงทนุในตรา
สารหนี้และตราสารทุน 
 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 4  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 4 

Google meet  
Google classroom: izsnuot 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 4 
-ไฟล์ Power point chapter 4 
-ไฟล์ Assignments chapter 4 

7 – 8 
11-18/ 
08/63 
คาบ1-4 

บทท่ี 5 สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2     
สินค้าคงเหลือ 
 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 5  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 5 

Google meet  
Google classroom: izsnuot 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 5 
-ไฟล์ Power point chapter 5 
-ไฟล์ Assignments chapter 5 

9 
25/08/63 

 

 
สอบกลางภาค บทท่ี 1-5 

 

 
ทดสอบกลางภาค 30% 

 

นักศึกษาทกุคนเข้าห้องสอบ 
ห้องบัญชี 1 

10 -11 
01/09/63 
08/09/63 
คาบ 1-4 

บทท่ี 6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16  
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 
 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 6  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 6 

Google meet  
Google classroom: izsnuot 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 6  
-ไฟล์ Power point chapter 6 
-ไฟล์ Assignments chapter 6 
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สัปดาห์ท่ี 

 
เนื้อหา กิจกรรมออนไลน ์ สื่อการสอนออนไลน ์

12 
15/09/63 
คาบ 1-4 

บทท่ี 7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40   
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 7  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 7 

Google meet  
Google classroom : izsnuot 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 7  
-ไฟล์ Power point chapter 7 
-ไฟล์ Assignments chapter 7 

13 
22/09/63 
คาบ1-4 

บทท่ี 8 ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23  
ต้นทุนการกู้ยืม 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
    เนื้อหาบทท่ี 8  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 8 

Google meet  
Google classroom: izsnuot 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 8  
-ไฟล์ Power point chapter 8 
-ไฟล์ Assignments chapter 8 

14 – 15 
29/09/63 
06/10/63 
คาบ1-4 

บทท่ี 9 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 9 
   Question and Answer 
   Assignments chapter 9 

Google meet  
Google classroom: izsnuot 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 9  
-ไฟล์ Power point chapter 9 
-ไฟล์ Assignments chapter 9 

16 
*13/10/63 

บทท่ี 10 การด้อยค่าสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36   
การด้อยค่าสินทรัพย ์
 

-Google meet:   
   บรรยายออนไลน์ 
   เนื้อหาบทท่ี 10  
   Question and Answer 
   Assignments chapter 10 

Google meet  
Google classroom: izsnuot 
Facebook  & Line 
-ไฟล์เอกสารต าราหลักบทท่ี 10  
-ไฟล์ Power point chapter 10 
-ไฟล์ Assignments chapter 10 

17-18 
17-30/ 
10/63 

สอบปลายภาค บทท่ี 6-10 ทดสอบปลายภาค  30% นักศึกษาทุกคนเข้าห้องสอบ 
ห้องบัญชี 1 

*หมายถึงวันหยุดนักขัติฤกษ ์
5. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
 5.1 การวัดผล     -การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน       10%  

-กิจกรรมระหว่างเรียน    30% 
   -ทดสอบกลางภาค    30%  

-ทดสอบปลายภาค            30% รวม 100% 
  
 5.2 ประเมินผล     แบบอิงเกณฑ์ 

ช่วงคะแนน  100-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-55 54-50 49-0 
ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D F 

 
6. ต าราหลัก 

     ปานฉัตร  อาการักษ์.  เอกสารการสอนการบัญชีชั้นกลาง 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 2563.  
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7. เอกสารต าราประกอบการเรียน  :  
ดุษฎี  สงวนชาติ และคณะ.  การบัญชีขั้นกลาง 1 .   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ส านักพิมพ,์ 2552 จ านวน 250 หน้า  
ธารินี  พงศ์สพุัฒน์.  การบัญชชีั้นกลาง 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553. 
บญุเสริม  วิมุกตะนนัทน์ และคณะ. การบัญชีขั้นกลาง 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิมพ์คร้ังที่ 4. 2553. 
หนังสือต ารา. การบญัชีชั้นกลาง 1 ของมหาวิทยาลัยตา่ง ๆ ทีศ่ึกษาเก่ียวกับรายการบัญชีสนิทรัพย์  
สภาวิชาชีพบัญชี. มาตรฐานการบัญชีของสภาวชิาชีพการบญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ์.  http://www.fap.or.th/ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1    การน าเสนองบการเงิน    

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีส าหรับเงินลงทนุในตราสารหนี้และตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2    สินค้าคงเหลือ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23  ต้นทุนการกู้ยืม 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  การด้อยค่าสินทรัพย์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.  กฎหมายเกี่ยวข้องกับการท าบัญชี พ.ร.บ.การบัญชี 2543.   
 http://dbd.go.th/mainsite/fileadmin/splash2/splash.html 
กรมสรรพากร.  ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

 http://www.rd.go.th/publish/index.html 
 
 

----------------------------------------- 

http://www.fap.or.th/
http://dbd.go.th/mainsite/fileadmin/splash2/splash.html
http://www.rd.go.th/publish/index.html

