
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

รายงานผลประมวลรายวิชา 
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สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ  
ส าหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)  

ภาคกลางตอนบน 
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ประมวลรายวิชา 

1. เครือข่ายอุดมศึกษา 
   เครือข่าย (โปรดระบุ)  ภาคเหนือตอนบน                    ภาคเหนือตอนล่าง 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

 ภาคกลางตอนบน                      ภาคกลางตอนล่าง  

 ภาคใต้ตอนบน                         ภาคใต้ตอนลา่ง 

 ภาคตะวันออก 

2. ชื่อวิชาที่เสนอ (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

    ภาษาไทย การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 

    ภาษาอังกฤษ Accounting for Entrepreneurship 
3. ข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชา (หลัก) 
   ช่ือ-นามสกุล นางเปรมารัช วิลาลัย 
   ต าแหน่ง รักษาการผู้จัดการ DPUX และผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการสอน 
   เบอร์ติดต่อ / email  premarat.vil@dpu.ac.th 
   มหาวิทยาลัย/สถาบันของผู้รับผิดชอบรายวิชา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
   ภาควิชา / คณะ ของผู้รับผิดชอบรายวิชา วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 
4. รายวิชาจัดอยู่ในกลุ่ม   รายวิชาความรู้ด้าน Modern ICT (เช่น Big data, IT, Programming, ฯลฯ) 

  รายวิชาความรูด้้าน Logistic 

  รายวิชาความรูด้้าน ยานยนต ์

  รายวิชาความรูด้้าน อาหารไทย 

  รายวิชาความรูด้้าน การจดัการท่องเที่ยว 

  รายวิชาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม ่

  รายวิชา ภาษาและความรู้วัฒนธรรม 
  รายวิชาในคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ http://tpqi-

net.tpqi.go.th/tpqi_sa/ 
สาขาวิชาชีพ บริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบญัชี ช้ัน 2 
คุณวุฒิ…ปวช.,ปวท., ปวส.….ระดบั 2. 

  รายวิชาที่เป็นศาสตร์ใหม่ หรือ ศาสตร์บรูณาการ ท่ีเป็นที่ต้องการของ 
    สังคมและตลาดงานของประเทศ 

  รายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ท่ีเป็นที่ตอ้งการของสังคม (เช่น การแพทย์ สุขภาพ  
    จิตวิทยาการใช้ชีวิต ฯลฯ) หรือสอดคล้องนโยบายภาครัฐ หรือทิศทางของประเทศ  
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5. เหตุผล ความจ าเป็น ที่ควรสนับสนุนการพัฒนารายวิชานี้เป็นรายวิชาในระบบ Thai MOOC 

การท าธุรกิจต้องมีพ้ืนฐานทางการเงินและการบัญชีที่ดีจึงจะด าเนินธุรกิจได้ส าเร็จ สามารถดูแนวโน้มธุรกิจได้ดี 
จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ประกอบการต้องเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการบัญชีและการเงิน 
 
 
 

6. ค าอธิบายรายวิชา (น าเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ) 
ความรู้ด้านการบัญชีขั้นต้น งานด้านบัญชีเกี่ยวกับการบริการ และการซื้อขายสินค้า ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร  ระบบบัญชีที่จ าเป็น
ส าหรับธุรกิจ 

 
   

7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (เขียนเป็น Behavioral objectives ตาม Bloom’s taxonomy หลักๆ ไม่เกิน 5 ข้อ) 

   LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายและตีความ บัญชีขั้นต้น 

   LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่าง ระบบเบื้องต้นส าหรับการประกอบธุรกิจ 
   LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายและท า งบการเงินส าหรับธุรกิจ 

   LO4 : ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

8. จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ (ช่ัวโมงการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง จ านวนระยะเวลาที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนจนจบ

รายวิชา /ก าหนดให้ 1 รายวิชามีเนื้อหาไม่มากกว่า 12 ช่ัวโมงการเรยีนรู้ และสัปดาห์เรยีนไม่มากกว่า 6 สัปดาห์) 

   จ านวนชัว่โมงการเรียนรู้ทั้งหมด               .....10....... ชั่วโมงการเรียนรู้ 

   จ านวนชัว่โมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์               ......2....... ชัว่โมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์ 

9. ภาษาที่ใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

   ภาษาไทย                  ภาษาอังกฤษ              ภาษาอ่ืน ๆ (ระบุ)  .............................................. 

10. ระดับของเนื้อหารายวิชา (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

    ประถมศึกษา   มัธยมต้น    มัธยมปลาย      ปริญญาตรี      ปริญญาโท    ปริญญาเอก      

    ความรู้ทั่วไป    วิชาชีพ (ระบุ)  ...การบัญชี....................................................................................  

    เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา (ระบุ)..................................................................... ..............................................   
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11. ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา 

     เบื้องต้น                  ขั้นกลาง                       ขั้นสูง 

12. กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของรายวิชา 

    ระบกุลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  
             1. ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ 

       2. ผู้ประกอบธุรกิจน าความรู้ไปประกอบธุรกิจตนเอง 
       3. นักเรียนนักศึกษานิสิตที่สนใจท างานบัญชี 

ประมาณการจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ……………250……………………………………………………… คน 

13. การน าผลการเรียนรูไ้ปใช้ประโยชน์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     สามารถน าไปนับเป็นหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพ ................................................................... ......... 
     เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรปกติ วิชา การบัญชี..................................................................... 
     เรียนเพ่ือเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพ การบัญชี...................................... ระดับ .....2....... 
     เรียนเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ส่วนบุคคล 

      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………................................. 

14. ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชานี้ต้องมีมาก่อน (หากมี) 
   ความรู้ทางการประกอบธุรกิจ ความรู้วงจรธุรกิจ 

15. กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล /เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

               แบบทดสอบก่อนเรียน     0%        แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท           60% 
               กิจกรรม Discussion                   แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam)     40% 
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 

ลงชื่อ ……....................................................... ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

       (…….....นางเปรมารัช วลิาลัย.................) 

วันที่  …….......18 พฤศจิกายน 2561................. 
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โครงสร้างเนื้อหารายวิชา 
 

ชื่อวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

    ภาษาไทย การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 

    ภาษาอังกฤษ Accounting for Entrepreneurship 
ค าอธิบายรายวิชา (น าเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ) 
ความรู้ด้านการบัญชีขั้นต้น งานด้านบัญชีเกี่ยวกับการบริการ และการซื้อขายสินค้า ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร  ระบบบัญชีที่จ าเป็นส าหรับ
ธุรกิจ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา  
LO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายและตีความ บัญชีขั้นต้น 
LO2: ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่าง ระบบเบื้องต้นส าหรับการประกอบธุรกิจ 
LO3: ผู้เรียนสามารถอธิบายและท า งบการเงินส าหรับธุรกิจ 

     LO4: ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

วัตถุประสงค์ LO 1: 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายและตีความ 

บัญชีขั้นต้น 

วัตถุประสงค์ย่อย หรือ วัตถุประสงค์น าทาง (Enabling objectives) 

LO 1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี 

LO 1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบบัญชีในธุรกิจและการวางระบบบัญชีที่มี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ LO 2: 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายและ

ยกตัวอย่าง ระบบ

เบื้องต้นส าหรับการ

ประกอบธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ย่อย หรือ วัตถุประสงค์น าทาง (Enabling objectives) 

LO 2.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายการท าบัญชี ส าหรับการประกอบการในรูปแบบนิติ

บุคคลธรรมดา - การท าบัญชีส าหรับธุรกิจให้บริการ 

LO 2.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายการท าบัญชี ส าหรับการประกอบการในรูปแบบนิติ

บุคคลธรรมดา - ธุรกิจซื้อขายสินค้า   

LO 2.3 ผู้เรียนสามารถอธิบายการควบคุมสินทรัพย์ที่ส าคัญ ของธุรกิจ 
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วัตถุประสงค์ LO 3: 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายและท า งบ

การเงินส าหรับธุรกิจ 

 

 

วัตถุประสงค์ย่อย หรือ วัตถุประสงค์น าทาง (Enabling objectives) 

LO 3.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายการท าบัญชีแบบง่าย ส าหรับการประกอบการในรูปแบบ

บุคคลธรรมดา 

LO 3.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายการท าบัญชีแบบง่าย ส าหรับการประกอบการในรูปแบบ

นิติบุคคล 

 

วัตถุประสงค์ LO 4: 

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง

กับผู้ประกอบการ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี

หัก ณ ที่จ่าย 

วัตถุประสงค์ย่อย หรือ วัตถุประสงค์น าทาง (Enabling objectives) 

LO 4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ 

LO 4.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามภาษีมูลค่าเพ่ิม ขั้นพ้ืนฐาน 

LO 4.3 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ขั้นพื้นฐาน 

 

 


