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รายละเอียดของรายวิชา

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป

1. รหัสและช่ือรายวิชา
    43522104 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2)
2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
    บัญชีบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
    อาจารย์เจตรัมภา  พรหมทะสาร
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน
    ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ชั้นปีท่ี 3
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
    การบัญชีขั้นกลาง 1
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
    ไม่มี
8. สถานที่เรียน
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
    17 กุมภาพันธ์ 2555



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ว่า
ด้วยการจำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของสำหรับกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัท ว่าด้วยการจัดต้ัง
กิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชี

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบัญชีข้ันกลาง 2 ท่ีทันกับมาตรฐานวิชาชีพการบัญชีที่

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือการ
ทำงานได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ว่าด้วยการจำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้รายการและการวัด

มูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของสำหรับ
กิจการประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัท ว่าด้วยการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การแสดง
รายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชี

2. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ไม่มี 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทำงาน ตารางสอนเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)



หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

    1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
    2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
    3) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานวิชาชีพบัญชี

1.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในแต่ละบท ให้กลับไปทบทวนปละฝึกปฏิบัติจากเอกสาร
ประกอบการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
a) มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
b) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและววิัฒนาการคอมพิวเตอร์
c) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
d) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การฝึกหัดทำแบบฝึกหัดท้ายบท และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.3 วิธีการประเมินผล
a) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
b) นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
a) การสืบค้น ตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน เพื่อให้เกิดทักษะการคิดและวิเคราะห์

3.2 วิธีการสอน
a) การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษ และนำเสนอผลการศึกษา
b) อภิปรายกลุ่ม
c) วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในปัจจุบัน
d) การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีวิธีการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ ความจำ และการแก้ปัญหาจาก



กรณีต่างๆ ตามท่ีโจทย์ให้มา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา
a) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
b) พัฒนาความเปน็ผูน้ำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
c) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
a) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน การบ้านเป็นรายบุคคล การอ่าน
บทความและมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา
b) การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

4.3 วิธีการประเมินผล
a) ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
b) รายงานท่ีนำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
c) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
a) ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
b) พัฒนาทักษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอใน
ชั้นเรียน
c) พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
d) ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.2 วิธีการสอน
a) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ ส่ือการสอน การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และทำ

รายงาน โดยเน้นการนำข้อมูลมาจากแหล่งที่มาข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ
b) นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม

5.3 วิธีการประเมินผล
a) การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
b) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง

กิจกรรม
การเรียน การสอน

ส่ือที่ใช้(ถ้ามี)
ผู้สอน

1-2 แนะนำกฎกติกาต่างๆ คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ การตรงต่อเวลา การมีจิต
สาธารณะ การแต่งการที่เหมาะสม การมี
คุณธรรมจริยธรรม และโครงการสอน

การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน                
ประเภทของหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ี
อาจเกิดขึ้น

8

3-4 การบัญชีของห้างหุ้นส่วน              
การบันทึกบัญชีทุนของห้างหุ้นส่วน การ
บันทึกบัญชีเดินสะพัด การจัดสรรกำไรของ
ห้างหุ้นส่วน  การปิดบัญชีของห้างหุ้นส่วน  
การเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวข้องกับห้างหุ้น
ส่วนในงบการเงิน

8

5-6 การยกเลิกห้างหุ้นส่วนและการชำระบัญชี 
สาเหตุของการเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วน  
วิธีการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้น
ส่วน ขั้นตอนการชำระบัญชี วิธีการจ่ายชำระ
คืนทุน

8

7 ทดสอบคร้ังที่ 1 4
8-9 การบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุน    

การบันทึกบัญชีเมื่อจำหน่ายหุ้นทุน การ
จำหน่ายหุ้นเป็นหน่วยรวม การริบหุ้น

8

10-11 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น/การ
เปลี่ยนแปลงเงินทุนของบริษัท            
หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนของบริษัท สิทธิใน   
การซื้อหุ้น หลักเกณฑ์การลดทุนของบริษัท 
หุ้นทุนรับคืนและการยกเลิกหุ้นทุนรับคืน   
การเรียกคืนหุ้น บุริมสิทธิ การตัดผลขาดทุน
สะสม การเปล่ียนหุ้นบุริมสิทธ์ิเป็นหุ้นสามัญ 
การแตกหุ้นและการรวมหุ้น

8



สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเยน
การสอน สื่อท่ี

ใช้(ถ้ามี)

ผู้สอน

12-13 กำไรต่อหุ้น เงินปันผล และกำไรสะสม   
กำไรต่อหุ้น การพิจารณาลำดับของหุ้นสามัญ
เทียบเท่าที่นำมาปรับลด กำไรต่อหุ้น การเปิด
เผยข้อมูลรายการกำไรต่อหุ้นในงบการเงิน 
เงินปันผล การจ่ายเงินปันผล ลักษณะของการ
จ่ายเงินปันผล กำไรสะสม การเปิดเผยข้อมูล
บัญชีกำไรสะสมในงบการเงิน

8

14-15 การเลิกกิจการบริษัท และการชำระบัญชี
สาเหตุการเลิกบริษัท  วิธีการจดทะเบียนเลิก
บริษัทและชำระบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับการ
ชำระบัญชี

8

16 สอบปลายภาค 4

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1
1.1(a,b,c),
2.1(a,b,c,d),
3.1(a)

ทดสอบย่อยคร้ังท่ี 1
สอบกลางภาค
ทดสอบย่อยคร้ังท่ี 2
สอบปลายภาค

4
7
12
16

10%
25%
10%
25%

2

1.1(a,b,c),
2.1(a,b,c,d),
3.1(a),
4.1(a,b,c),5.1
(a,b,c,d,e,f),

วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ค้นคว้า การนำเสนอ
รายงานการทำงาน
กลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุป
บทความการส่งงาน
ตามท่ีมอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

3
1.1(a,b,c),
3.1(a)

การเข้าชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา 10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน



1. เอกสารและตำราหลัก
    นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์. 2555. การบัญชีขั้นกลาง 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
    ตำราการบัญชีขั้นกลาง 2 
    การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
    มาตรฐานการบัญชี 
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
   เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สภาวิชาชีพบัญชี 
เป็นต้น 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้รว่มทีมการสอน
- ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
        -


