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คํานํา
เอกสารรายละเอียด มคอ. 3 ของรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial
Accounting) รหัสวิชา 3824301 ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประกอบ
ในรายวิช าการบั ญชี เ พื่อการจัด การ โดยมุงเนนใหผูเรีย นไดเรียนรู ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนา และวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใชในการวางแผน การควบคุมและการ
ตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การวิเคราะหตนทุน ภาษี และขอจํากัดของ
ขอมูลตาง ๆ ในการจัดทํารายงานงบประมาณ การจัดทํางบกระแสเงินสด และการ
ตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว
หลักสูตรการบัญชี หวังเปนอยางยิ่งวา การจัดการเรียนรูใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ ไ ด กํ า หนดไว โดยปรั บ ปรุ ง รู ป แบบวิ ธี ก ารสอน รู ป แบบการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น การ
ตระหนักในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากยิ่งขึ้น และเปน
แนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน และเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางไดดียิ่งขึ้น

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
หลักสูตรการบัญชี
มีนาคม 2557
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการบัญชี ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.วันธณี
4.2 อาจารยผูสอน
อ. ชลิดา
4.3 อาจารยผูสอน
อ.วันธณี
4.4 อาจารยผูสอน
อ.สนธยา
4.5 อาจารยผูสอน
อ.มะลิ

สุดศิริ
พืชนะ
สุดศิริ
เรืองหิรัญ
ชาลี

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 / ชั้นปที่ 2,3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
3531101 การเงินธุรกิจ
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 24 มีนาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาทราบและสามารถอธิบายความหมาย การบัญชีเพื่อการจัดการและ
สามารถจําแนกขอแตกตางระหวางการบัญชีเพื่อการจัดการกับการบัญชีการเงินได
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบาย ถึงวิธีการบัญชีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการ
บริหารงานและการดําเนินกิจการ
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถสรางระบบการรายงานขอสนเทศทางการบัญชีบริหารที่มี
คุณภาพ
1.4 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายถึ ง ความรู ท างการบั ญ ชี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการ
วิเคราะหแกปญหาตาง ๆ สําหรับธุรกิจที่ประสบปญหาในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
เพื่อใชในการบริหารกิจการและสรางกําไรแกธุรกิจ
1.5 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะหถึงวิธีการรายงานขอมูลตนทุน
1.6 เพื่อใหนักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาจากจากแหลงขอมูล
ตางๆ เชน Internet, Electronics Database, วารสารวิชาการ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.7 เพื่อใหนักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดและทํางานรวมกับผูอื่นได
1.8 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะทางดานเนื้อหาวิชาได
1.9 เพื่อใหนักศึกษาสามารถตระหนักถึงความสําคัญของเนื้อหาวิชาจริยธรรม คุณธรรม
ในการจัดทําบัญชีสําหรับธุรกิจที่ผลิตสินคาและมีการพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามเกณฑประกัน
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศที่พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา และวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใชในการวางแผน
การควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การวิเคราะหตนทุน ภาษี และขอจํากัด
ของขอมูลตาง ๆ ในการจัดทํารายงานงบประมาณ และการตัดสินใจระยะสั้นการจัดทํางบกระแส
เงินสด และการตัดสินใจระยะยาว
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา

ตามความเหมาะสม
โดยประเมินจาก
สัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา

ฝกปฏิบัติ
ในชั้นเรียนตามความ
เหมาะสม

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา หรือ 6 ชั่วโมง
ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอน เปนผูแจงใหผูเรียนทราบ ในการกําหนดวันและเวลา ในการใหคําปรึกษา
(Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และอนุญาตใหนักศึกษาติดตอสื่อสารโดยตรง โดยผาน
โทรศัพท และอีเมล โดยแจงหมายเลขโทรศัพท และอีเมลสวนตัวใหนักศึกษาทราบดวย
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 มี ความซื่ อสั ตย สุ จริ ต เสี ยสละไมเอารั ดเอาเปรียบผูอื่ น มี ค วามรั บผิ ด ชอบต อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
1.2 มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบีย บ และขอบังคับ ตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม
1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจและหรือ
ทางการแพทย สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
2. มาตรฐานดานความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรการบริหารธุรกิจในทุกสาขา
2.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจทั้ง
ทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
2.3 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในดานการ
วางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ
2.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจรวมทั้งมี
ความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
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3. มาตรฐานดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเองเพื่อให
ไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
3.2 มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถ
บูรณาการความรูจากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจ
และสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
3.3 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยาง
รอบดานมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ
ทําใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ
4. มาตรฐานดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทํ า งานเป น กลุมและมี ทักษะในการทํา งานเปน ที ม แสดงภาวะผูนํ า
สมาชิกของกลุมไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.2 สามารถแสดงความคิ ดริเริ่มและความเห็ นตางอยางสรางสรรค เอื้อต อการแกไข
ปญหาของทีม
4.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. มาตรฐานดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่
เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการดําเนินงานทุกสาขาดานการ
บริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

7

มคอ. 3

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพัน
วิเคราะห
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
ธระหวาง
เชิงตัวเลข การ
2. ความรู
จริยธรรม
ทางปญญา บุคคลและ สื่อสาร และการ
ความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

3824301
การบัญชีเพื่อ
การจัดการ                  
(Managerial
Accounting)

8

มคอ. 3

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1 - แนะนําขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายวิชา
3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
บทที่ 1 ความรูพื้นฐานของการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
- ความหมายและบทบาทของการบัญชี
เพื่อการจัดการ- การจัดโครงสรางองคกร
- ระบบการบริหารงาน
- ความสําเร็จขององคกร
- คุณสมบัติของนักบัญชีการจัดการ
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ
- หนาที่ของผูบริหาร
- ขอมูลกับระดับการบริหาร
- ผูใชขอมูลดานการบัญชี

2

บทที่ 2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตนทุน
- ความหมายของตนทุน
- การจําแนกประเภทของตนทุน
- ตนทุนเพื่อประโยชนในการจัดทํา
งบการเงิน
- ตนทุนสําหรับการวางแผนและ
การควบคุม
- ตนทุนตามหนาที่
- ตนทุนตามเวลาที่ปรากฏ
- ตนทุนเพื่อการตัดสินใจ
- การนําความรูเกี่ยวกับตนทุนมาชวยใน
การประหยัดคาใชจาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

- แนะนําการเรียน
แนะนําหนังสือที่ใชในการเรียน
และหนังสืออานเพิ่มเติม
แนะนําแหลงสืบคนขอมูล
- ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในชั้นเรียน ยกกรณีศึกษา
ดานจริยธรรมใหนักศึกษาตอบ
ปญหารายบุคคล
- นักศึกษารวมกันสรุปและ
อภิปราย
- แบบฝกหัดทายบทเรียน
- แจงเรื่องการทํารายงานเปน
รายกลุมในการวิเคราะหงบ
การเงิน
- ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- ใหนักศึกษารวมกันคิดตนทุน
ที่รูจักในภาคธุรกิจตาง ๆ
- สังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมในการสรุปงาน
ในชั้นเรียน
-นักศึกษารวมกันอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นกรณีศึกษา
-ฝกทําแบบฝกหัดทายบทเรียน

อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรืองหิรัญ
อ.มะลิ ชาลี

สื่อที่ใช

อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรืองหิรัญ
อ.มะลิ ชาลี

9

มคอ. 3
สัปดาห
ที่
3-4

5-6

รายละเอียด
บทที่ 3 การบัญชีตนทุนทางตรงและ
การรายงาน
- ตนทุนในกิจการผลิตสินคา
- วิธีการคํานวณตนทุนสินคาสําเร็จรูป
- วิธีตนทุนรวมหรือตนทุนเต็ม
- วิธีตนทุนผันแปรหรือตนทุนทางตรง
- ผลกระทบตอการวัดผลกําไรจาก
วิธีการคิดตนทุนสินคาที่ตางกัน
-ความสัมพันธของตนทุนในระบบ
ตนทุนรวมและระบบตนทุนผันแปร
-รูปแบบการจัดทํางบกําไรขาดทุน
-การเปรียบเทียบการดําเนินงานจาก
ระบบตนทุนรวมและตนทุนผันแปร
- การปรับกําไรสุทธิ
- ขอจํากัดของวิธีตนทุนผันแปร
- แนวคิดในการนําระบบการคิดตนทุน
ผันแปรไปใชประโยชน
บทที่ 4 การวิเคราะหตนทุน ปริมาณ
กําไร
-ตนทุนที่เกี่ยวของในการวิเคราะห
ตนทุนปริมาณ กําไร
-แนวคิดเกี่ยวกับกําไรสวนเกิน
-การคํานวณกําไรสวนเกิน
-การวิเคราะหจุดคุมทุน
-การวิเคราะหกําไรสุทธิตามเปาหมาย
-การหายอดขายใหไดกําไรตามตองการ
-การวิเคราะหจุดคุมทุนกรณีจําหนาย
ผลิตภัณฑหลายชนิด
-การหาจุดคุมทุนแบบรวมเปนชุด
-การวิเคราะหจุดคุมทุนโดยใชกราฟ
-การวิเคราะหตนทุน ปริมาณ กําไร
-ความเสี่ยงและความไมแนนอน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
ชั่วโมง
6
- ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- การตอบคําถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมี
สวนรวมในชั้นเรียน
- แบบฝกหัดทายบทเรียน
- นักศึกษาถามตอบคําศัพท
ทางบัญชี
- ใหนักศึกษาดู VCD
กรณีศึกษาบริษัทผลิตสินคา
-ทดสอบการวิเคราะหตนทุน
การผลิตสินคาของบริษัทใน
กรณีศึกษา จาก VCD
- นักศึกษาอภิปรายรวมกัน
เสนอความคิดกรณีศึกษา
VCD
6

- ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
-อาจารยใหตัวอยางฝกปฏิบัติ
-ซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมี
สวนรวมในชั้นเรียน
-แบบฝกหัดทายบทเรียน
- ถามตอบคําศัพททางบัญชี

ผูสอน
อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรืองหิรัญ
อ.มะลิ ชาลี

อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรืองหิรัญ
อ.มะลิ ชาลี
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มคอ. 3
สัปดาห
รายละเอียด
ที่
7
บทที่ 5 การใชตนทุนเพื่อการตัดสินใจ
-ขอมูลที่สัมพันธกับการตัดสินใจ
-ขั้นตอนการตัดสินใจ
-ตนทุนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
-ปญหาที่ตองตัดสินใจ
- การซื้อเครื่องจักรใหมแทนเครื่องจักร
เกา
- การตัดสินใจวาจะผลิตชิ้นสวนเอง
หรือซื้อจากผูอื่น
- การสรางมูลคาเพิ่มในสินคา
- การเลือกสัดสวนการผลิต
- การตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาคงเหลือที่
เสื่อมสภาพ
- การพิจารณารับคําสั่งซื้อพิเศษเมื่อมี
กําลังการผลิตเหลือ
- การตัดสินใจยกเลิกสวนงาน
- การตัดสินใจปดโรงงานชั่วคราว
8
สอบกลางภาค ครั้งที่ 1
(บทที่ 1 - 4)
9 - 10 บทที่ 9 งบประมาณ
-บทบาทของงบประมาณในการ
วางแผนและการควบคุม
-ประโยชนของงบประมาณ
-การบัญชีตามความรับผิดชอบกับ
งบประมาณ
-ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
-วิธีการจัดทํางบประมาณ
-ประเภทของงบประมาณ
-ตัวอยางการจัดเตรียมงบประมาณ
11

สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (บทที่ 5 , 9)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
ชั่วโมง
3
- ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- นักศึกษารวมกันนํา
กรณีศึกษามาวิเคราะห
รวมกัน
อาจารย ซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรม
การมีสวน
- ถามตอบคําศัพททางบัญชี
- แบบฝกหัดทายบทเรียน

ผูสอน
อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรือง
หิรัญ
อ.มะลิ ชาลี

2

แบบทดสอบวัดความรู
(ปรนัย) 20 คะแนน

6

- ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
-ซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
-แบบฝกหัดทายบทเรียน

อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรือง
หิรัญ
อ.มะลิ ชาลี

1.30

-แบบทดสอบวัดความรู
(อัตนัย) 20 คะแนน

อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรือง
หิรัญ
อ มะลิ ชาลี
11

มคอ. 3
สัปดาหที่

รายละเอียด

12

บทที่ 6 งบกระแสเงินสด
-ความหมายของเงินทุน และ
งบกระแสเงินสด
- ประโยชนของงบกระแสเงินสด
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด
- การจําแนกกระแสเงินสด 3กิจกรรม
- กิจกรรมดําเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจกรรมจัดหาเงิน
- การหาการเปลี่ยนแปลงของเงินสด
- ขอมูลที่ใชในการทํางบกระแสเงินสด
- ขั้นตอนในการทํางบกระแสเงินสด
- วิธีทางตรง
- วิธีทางออม

13.

บทที่ 7 การวิเคราะหงบการเงิน
-ความหมายของการวิเคราะห
งบการเงิน
-วัตถุประสงคของงบการเงิน
-ประโยชนของการรายงานการ
-วิเคราะหงบการเงิน
-วิธีการวิเคราะหงบการเงิน
- การวิเคราะหสัดสวนจํานวนเต็ม
หรือการวิเคราะหตามแนวดิ่ง
- การวิเคราะหแนวโนม หรือการ
วิเคราะหตามแนวนอน- การวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงิน
- อัตราสวนแสดงสภาพคลอง
- อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ใชสินทรัพย
- อัตราสวนแสดงสภาพเสี่ยง

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
ชั่วโมง
3
- ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- ตั้งคําถามที่เกี่ยวกับงบ
กระแสเงินสดพรอมแสดง
ตัวอยางรายงานการเงินใน
สวนของงบกระแสเงินสด
- ถามตอบคําศัพททาง
บัญชี
-แบบฝกหัดทายบทเรียน

3

- ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
-นักศึกษารวมกันอภิปราย
กรณีศึกษา
-ซักถามในชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรมการมี
สวนรวมในชั้นเรียน
- ถามตอบคําศัพททาง
บัญชี
-แบบฝกหัดทายบทเรียน
-ใหนักศึกษาจัดทํารายงาน
กลุมเรื่อง การวิเคราะหงบ
การเงิน

ผูสอน
อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรืองหิรัญ
อ.มะลิ ชา

อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรืองหิรัญ
อ.มะลิ ชาลี

12

มคอ. 3
สัปดาห
รายละเอียด
ที่
14
บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน
-ประเภทของรายจายในกิจการ
-งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน
-โครงการลงทุน
-ขั้นตอนในการจัดทําโครงการลงทุน
-เครื่องมือในการประเมินโครงการ
-วิธีหาระยะเวลาคืนทุน
-วิธีอัตราผลตอบแทนอยางงายหรือ
อัตราผลตอบแทนทางบัญชี
-วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ
-วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด
-วิธีดัชนีกําไร

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
ชั่วโมง
- ใชสื่อ PowerPoint
3
ประกอบการบรรยาย
-นักศึกษารวมกัน
อภิปรายกรณีศึกษาที่
อาจารยนํามาเปนตัวอยาง
-ซักถามในชั้นเรียน
- มอบหมายแบบฝกหัดใหหัด
ทําดวยตนเอง
- ทดสอบยอย
-แบบฝกหัดทายบทเรียน

15

ทบทวน และการรายงานหนาชั้นเรียน

3

16

สอบปลายภาค

2

ผูสอน
อ.วันธณี สุดศิริ
อ. ชลิดา พืชนะ
อ.สนธยา เรืองหิรัญ
อ.มะลิ ชาลี

ทบทวนกอนสอบปลายภาค อ.วันธณี สุดศิริ
และนําเสนรายงานกลุมหนา อ. ชลิดา พืชนะ
ชั้นเรียน
อ.สนธยา เรืองหิรัญ
อ.มะลิ ชาลี
แบบทดสอบวัดความรู
(ปรนัย)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

2
3
4

ผลการเรียนรู
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3.1, 3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1,5.2,5.3,5.4
1.1, 1.3
2.1,2.2, 2.3, 2.4
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
4.1, 4.2, 4.3
1.1, 1.3
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,

วิธีการประเมิน
- การทําแบบฝกหัด
- การทดสอบยอย
- รายงาน และการนําเสนอ
งานกลุม
สอบกลางภาค
- การสังเกตพฤติกรรม การมี
สวนรวมในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1 – 14

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

15

10%

8 และ 11

40%

1-14

10%

16

30%
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มคอ. 3
3.2, 3.3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
รัตนา วงศรัศมีเดือน. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : เสมาสาสน, 2553
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่สําคัญ
กาญจนา ศรีพงษ. การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แม็คเน็ทพริ้นติ้งเนเตอร, 2546
ไพบูลย ผจงวงศ. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2549
ศศิวิมล มีอําพล. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อินโฟไมนิ่ง, 2550
ศรีสุดา ธีระกาญจน. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550
สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ. หลักการบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล
(ประเทศไทย), 2551
Garrison, R.H. & Noreen, E..W. Managerial accounting. (10th ed) New York:
McGraw-Hill, 2003
Horgren, C.T., Data, S.M. & Foster, G. Cost accounting: A Managerial
emphasis. (11 ed.) Upper Suddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย
[Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ)
[Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม)
[Online]. Available:http://www.set.or.th (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย)
[Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
[Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร)
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการฝกปฏิบัติ ผลการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบยอย การสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาค
2.2 รายงานการคนควาตาง ๆ ที่มอบหมาย การนําเสนอรายงาน การอภิปราย การ
ซักถามในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยผูสอนในหลักสูตร และอาจารยใน
สาขาวิชาอื่น และนําผลจากการประเมินในขอ 1 และขอ 2 มาใชเพื่อการดําเนินการ
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในแต ล ะภาคการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ที่ เ รี ย นจบไปประกอบอาชี พ
ผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของ
หลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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