รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 1552623 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี
English for Accountants

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี ซึ่งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่
วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่กาหนดเกี่ยวกับคาอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5
ด้าน แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มีการกาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือและ
เอกสารอ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการกาหนดกลยุ ทธ์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
รายวิชาอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
8
20
21
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552623 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี
English for Accountants
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /2560 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คาศัพ ท์เฉพาะที่จาเป็นสาหรับวิชาชีพบัญชี โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางการบัญชีในสาขาวิชาบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน การสอบ
บัญชีและการให้ความเชื่อมั่น การควบคุมและตรวจสอบภายใน และภาษีอากร
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูง และเตรียมความ
พร้อมในการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on
Accountancy Services) รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐาน
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คาศัพท์และสานวนที่จาเป็นสาหรับงานบัญชีและการเงิน เพื่อเป็น
พื้น ฐานในการศึกษาชั้น สู ง คาศัพ ท์เฉพาะ แนวคิดและเอกสารทางธุร กิจและการเงิน มุ่ง เน้นทางด้า น
การบัญชีการเงินและการจัดการได้แก่ องค์กรธุรกิจ ตันทุน และการเงิน
Practice skills in vocabulary and idioms, for communication in accounting and
finance at work place and for advanced study; terminology, concept and typical business
document; focus on financial accounting and managerial accounting i.e. business
organization, cost and finance.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมง / สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล วันอังคาร เวลา 8.00-15.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.1.2 มี ความซื่อสัตย์สุ จ ริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบีย บของสถาบัน
และสังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มี จิ ต ส านึ ก และพฤติ ก รรมที่ค านึ ง ถึ งประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่า ประโยชน์ ส่ ว นตน
อย่างมีคุณธรรม
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สร้างจิตสานึกให้นักศึกษา ด้วยการสอดแทรกเนื้ อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
และสอนให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.2.2 ก าหนดให้ นั กศึ กษาปฏิ บั ติ ตามกฎข้ อบั งคั บของมหาวิ ทยาลั ย เช่ น การแต่ งกายให้
ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา และยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจานวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ จานวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี
โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจใน
เนื้อหาวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี
2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบกลางภาค
2.3.2 การสอบปลายภาค
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิช าชีพและดุล ยพินิจ ในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกปฏิบัติ (Practice set)
3.2.2 การสอนโดยใช้ข่าวสาร กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ที่มีการ
สืบค้นจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสอบกลางภาค
3.3.2 การสอบปลายภาค
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 กาหนดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาได้ทางานเป็นกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 รายงานกลุ่มและการรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 รายงานกลุ่มและการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1-2

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- หัวข้อการสอน
Orientation
1. Pretest
2. Introduction to English for
Accountants and course
Syllabus
3. Recommendation for books
and website
Chapter 1 Introduction to the
Accounting Professions
1. Branches of Accounting
2. Careers in Accounting
Professions
3. Organizations relating to
Accounting Professions
4. Big 4
5. Vocabularies

- Learning Outcome
1. ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์

จานวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัว และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
การมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแนะนา
หนังสือ และ website เพิ่มเติม
2. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะแนะนา
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเริ่ ม เรี ย น อธิ บ าย
ขอบเขตของเนื้ อ หา จุ ด ประสงค์ ข องบทเรี ย น
เนื้ อ หาในบทเรี ยน และสรุ ป ประกอบสื่อ การ
สอน เรื่อง Introduction to the Accounting
Professions
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า น
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น
4. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับนักบัญชี
2. Power point เรื่อง
Introduction to the
Accounting Professions
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
Introduction to the
Accounting Professions
4. Practice set เรื่อง
Barry’s Nursery

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ต่าง ๆ
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. ผู้ เ รี ย นสามารถระบุ ป ระเด็ น ทาง
จริ ย ธรรมและก าหนดว่ า เมื่ อ ใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม

3

- หัวข้อการสอน
Chapter 2 Accounting Cycle
1. Accounting cycle
2. Accounting journals (Special
Journals and General Journal)
3. General Ledger, Trial Balance
and financial statements
4. Elements of Financial
Statements
5. Chart of Accounts
6. Vocabularies

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน
5. ใช้วิธีส อนแบบศึ กษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดบทที่ 1 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจา
คาศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะนาของผู้ สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป
1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 2
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอน เรื่อง Accounting Cycle
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า น
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ

สื่อการสอน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับนักบัญชี
2. Power point เรื่อง
Accounting Cycle
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
Accounting Cycle
4. Practice set เรื่อง
Barry’s Nursery

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

1. ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

4

- หัวข้อการสอน
Chapter 3 Complete Set of
Financial Statements
1. Statement of Financial
Position
2. Statement of Comprehensive
Income
3. Statement of Cash Flows
4. Statement of Changes in
Owner’s Equity
5. Notes to the Financial

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. ใช้วิธีส อนแบบศึ กษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดบทที่ 2 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจา
คาศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะนาของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป
1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่
3 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรี ย น เนื้ อ หาในบทเรี ย น และสรุ ป
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง Complete Set of
Financial Statement
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า น
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ

สื่อการสอน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษา อั ง กฤษ
สาหรับนักบัญชี
2. Power point เรื่อง
Complete Set of
Financial Statement

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)

3. แบบฝึกหัด เรื่อง
Complete Set of
Financial Statement
4. Practice set เรื่อง
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

Statements
6. Vocabularies

- Learning Outcome
1. ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

5

- หัวข้อการสอน
Chapter 4 International
Financial Reporting Standards
1. International Financial
Reporting Standards
2. Thai Financial Reporting
Standards
3. Thai Financial Reporting
Standards for Non-Publicly

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
คิดเห็น
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. ใช้วิธีส อนแบบศึ กษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดบทที่ 3 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจา
คาศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะนาของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป
1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิ บาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่
4 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรี ย น เนื้ อ หาในบทเรี ย น และสรุ ป
ประกอบสื่ อ การสอน เรื่ อ ง International
Financial Reporting Standards
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)

Barry’s Nursery

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษา อั ง กฤษ
สาหรับนักบัญชี
2. Power point เรื่อง
International Financial
Reporting Standards
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
International Financial
Reporting Standards
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

Accountable Entities
4. Thai Financial Reporting
Standards for Small-andMedium-sized Entities
6. Vocabularies

- Learning Outcome
1. ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

6-7

- หัวข้อการสอน
Group Presentation and
Discussion #1 (News relating
to Accounting Professions)

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า น
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. ใช้วิธีส อนแบบศึ กษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดบทที่ 4 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจา
คาศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะนาของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป
1. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ ผู้ เ รี ย นท างานร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม
ช่วยกั นค้ นคว้าเพื่ อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็ นที่ผู้ สอนก าหนดและมอบหมาย คื อ ให้
นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อสืบค้นข่าวสารภาษาอังกฤษ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี โดยให้ ใ ช้ ทั ก ษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางาน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)

4. Practice set เรื่อง
Barry’s Nursery

1. Power point
Accounting News
(Presented by each
group)
2. Practice set เรื่อง
Barry’s Nursery

12

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

และกระชั บ เมื่ อ น าเสนอ อภิ ป ราย
และรายงาน ในสถานการณ์ ที่ เ ป็ น
ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ ทั้ ง ใน
รู ป แบบที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและ
โดยวาจา
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

8

- หัวข้อการสอน
Chapter 5 International
Standards on Auditing
1. International Standards on
Auditing

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และ
การแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่
ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้าน การคิด การพูด การรับฟัง การ
แสดงความคิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ โดยผู้ ส อน
แบ่ งกลุ่ ม ทางาน เพื่อ ส่ งเสริ มทั ก ษะทางสั งคม
โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนการทารายงาน
และการนาเสนอร่วมกัน
4. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน
1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่
5 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรี ย น เนื้ อ หาในบทเรี ย น และสรุ ป
ประกอบสื่ อ การสอน เรื่ อ ง International

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษา อั ง กฤษ
สาหรับนักบัญชี
2. Power point เรื่อง
International

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

2. Independent Auditor’s Report
3. Auditor’s opinion
4. Vocabularies

- Learning Outcome
1. ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

9

- หัวข้อการสอน
Reading Comprehension
and Group Summarization:

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

Standards on Auditing
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า น
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. ใช้วิธีส อนแบบศึ กษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดบทที่ 5 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจา
คาศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะนาของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป
1. ใช้ วิ ธี ส อนแบบแบ่ ง กลุ่ ม ท ากิ จ กรรม โดย
ผู้ส อนมอบหมายให้ ผู้ เ รี ย นท างานร่ ว มกั น เป็ น
กลุ่ ม ช่ ว ยกั น ท างานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วาม

Standards on Auditing
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
International
Standards on Auditing
4. Practice set เรื่อง
Barry’s Nursery

1. Case study:
Independent Auditor’s
report

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
Independent Auditor’s
Report
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชั บ เมื่ อ น าเสนอ อภิ ป ราย
และรายงาน ในสถานการณ์ ที่ เ ป็ น
ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ ทั้ ง ใน
รู ป แบบที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและ
โดยวาจา
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย 2. Practice set เรื่อง
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อ อ่านรายงานผู้สอบ Barry’s Nursery
บัญชี วิเคราะห์เนื้อหา และสรุปสาระสาคัญ โดย
ให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การทางานกลุ่ ม ความคิดวิ เคราะห์ การระดม
พลั ง สมอง และการแสดงความคิ ด เห็ น ที่
เหมาะสมพร้ อ มทั้ ง จั ด ท าสรุ ป เป็ น ผลงานส่ ง
ผู้สอน
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา
รายงานผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้าน การคิด การพูด การรับฟัง การ
แสดงความคิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ โดยผู้ ส อน
แบ่ งกลุ่ ม ทางาน เพื่อ ส่ งเสริ มทั ก ษะทางสั งคม
โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนการทารายงาน
และการนาเสนอร่วมกัน
4. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน

15

มคอ. 3

สัปดาห์ที่
10

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- หัวข้อการสอน
Chapter 6 Internal Control
and Internal Auditing
1. Internal Control: COSO
2. Internal Audit: IPPF
3. Internal Audit: Standards
4. Differences between CPA and
CIA
5. Vocabularies

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ผู้ เ รี ย นสามารถระบุ ป ระเด็ น ทาง
จริ ย ธรรมและก าหนดว่ า เมื่ อ ใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่
8 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรี ย น เนื้ อ หาในบทเรี ย น และสรุ ป
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง Internal Control
and Internal Auditing
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า น
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. ใช้วิธีส อนแบบศึ กษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดบทที่ 6 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจา
คาศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะนาของผู้สอน ผู้เรียนได้มี

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษา อั ง กฤษ
สาหรับนักบัญชี
2. Power point เรื่อง
Internal Control and
Internal Auditing
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
Internal Control and
Internal Auditing
4. Practice set เรื่อง
Barry’s Nursery

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)

16

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

11-12

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- หัวข้อการสอน
Group Presentation and
Discussion #2 (News relating
to Accounting Professions)

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชั บ เมื่ อ น าเสนอ อภิ ป ราย
และรายงาน ในสถานการณ์ ที่ เ ป็ น
ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ ทั้ ง ใน
รู ป แบบที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและ
โดยวาจา
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

จานวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป
1. ใช้ วิ ธี ส อนแบบแบ่ ง กลุ่ ม ท ากิ จ กรรม โดย
ผู้ส อนมอบหมายให้ ผู้ เ รี ย นท างานร่ ว มกั น เป็ น
กลุ่ ม ช่ ว ยกั น ค้ น คว้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วาม
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย
คื อ ให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด กลุ่ ม เพื่ อ สื บ ค้ น ข่ า วสาร
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี โดยให้
ใช้ ทั ก ษะปฏิ สัม พั น ธ์ร ะหว่า งบุ คคลและทั ก ษะ
การทางานกลุ่ ม ความคิดวิ เคราะห์ การระดม
พลั ง สมอง และการแสดงความคิ ด เห็ น ที่
เหมาะสมพร้ อ มทั้ ง จั ด ท าสรุ ป เป็ น ผลงานส่ ง
ผู้สอน
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่
ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้าน การคิด การพูด การรับฟัง การ
แสดงความคิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ โดยผู้ ส อน
แบ่ งกลุ่ ม ทางาน เพื่อ ส่ งเสริ มทั ก ษะทางสั งคม
โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนการทารายงาน
และการนาเสนอร่วมกัน
4. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ

สื่อการสอน

1. Power point
Accounting News
(Presented by each
group)
2. Practice set เรื่อง
Barry’s Nursery

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)

17

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

13

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

- หัวข้อการสอน
Chapter 7 Cost Accounting
1. Differences between
Managerial accounting and
Financial accounting
2. Components of Cost
3. Statement of Cost of Goods
Manufactured
4. Vocabularies

- Learning Outcome
1. ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
การบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ
2. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน
1. ใช้วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่
10 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุ ดประสงค์
ของบทเรี ย น เนื้ อ หาในบทเรี ย น และสรุ ป
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง Costing Accounting
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า น
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสั ง เกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ Barry’s
Nursery ทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. ใช้วิธีส อนแบบศึ กษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรี ยนทาแบบฝึกหัดบทที่ 7 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจา

สื่อการสอน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษา อั ง กฤษ
สาหรับนักบัญชี
2. Power point เรื่อง
Costing Accounting
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
Costing Accounting
4. Practice set เรื่อง
Barry’s Nursery

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)

18

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

14-15

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

- หัวข้อการสอน
Chapter 8 Taxation
1. Personal Income Tax
2. Corporate Income Tax
3. Value-Added Tax
4. Vocabularies

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ผู้ เ รี ย นสามารถระบุ ป ระเด็ น ทาง
จริ ย ธรรมและก าหนดว่ า เมื่ อ ใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
คาศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะนาของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป
1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่
13 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรี ย น เนื้ อ หาในบทเรี ย น และสรุ ป
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง Taxation
2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ ผู้ เรี ยนมี การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น
โดยการอภิปราย ซั กถาม และวิเคราะห์ เนื้ อหา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน การ
คิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความคิดเห็น
3. ใช้วิธีส อนแบบศึ กษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดบทที่ 8 ซึ่งมี
การฝึกการอ่าน (Reading) และการฝึกจดจา
คาศัพท์ (Vocabulary) เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะนาของผู้สอน ผู้เรียนได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย และหาข้อสรุป

สื่อการสอน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าภาษา อั ง กฤษ
สาหรับนักบัญชี
2. Power point เรื่อง
Taxation
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
Taxation

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.2

(1)

19

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1. จิตพิสัย
2. กิจกรรมแบบฝีก
ปฏิบัติ (Practice Set)
3 การสรุปและนาเสนอ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี

ผลการเรียนรู้
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3
2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.3

2.1.2, 3.1.1,
3.1.3, 4.1.1,
4.1.2 , 4.1.4,
5.1.2, 5.1.3
4.การอ่านทาความเข้าใจ 2.1.2, 3.1.1,
และนาเสนอบทสรุปจาก 3.1.3, 4.1.1,
รายงานผู้สอบบัญชี
4.1.2 , 4.1.4,
5.1.2, 5.1.3
5.การทดสอบวัดผล
2.1.1, 2.1.2,
ความรู้
3.1.1

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ทุกสัปดาห์
5%

การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน
1. การทาแบบฝึก
1-14
ปฏิบัติระหว่างเรียน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
15
ฉบับสมบูรณ์
รายงานและนาเสนอ 6-7, 11-12
หน้าชั้นเรียน
การทดสอบการอ่าน
สรุปความ
การทดสอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

20%

10%

9

5%

8
16

30%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก

ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี . กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
Wijewardena, H. (2005). Barry’s Nursery: An Accounting Practice Set. Wollongong: Thomson
Learning.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2547). นิยามคาศัพท์ตามมาตรฐานการบัญชี . กรุงเทพฯ:
บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง จากัด.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2538). ศัพท์บัญชี. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง จากัด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สภาวิชาชีพบั ญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2558). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน. สืบค้นเมื่อ 20
กุมภาพันธ์, 2558, จาก http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=
539873829

20

มคอ. 3
________. (2558). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs). สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์, 2558, จาก
http://www.fap.or.th/NPAEs.html
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. (2014). IFRSs in your Pocket Guides. Retrieved
February 17, 2015, from http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm
________. (2014). IFRSs for SMEs in your Pocket Guides. Retrieved February 17, 2015, from
http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm
IFRS Foundation and IASB. (2015). International Financial Reporting Standards. Retrieved
February 17, 2015, from http://www.ifrs.org
_________. (2015). International Financial Reporting Standards for SMEs. Retrieved
February 17, 2015, from http://www.ifrs.org

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ในรายหัว ข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิช า โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลทีไ่ ดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา
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