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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
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รหัสวิชา 3824301 ชื่อรายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting)

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันธณี สุดศิริ

คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3824301การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting) จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ให้มีความเป็น
มาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน การบัญชี
ต้นทุนทางตรงและการรายงาน การวิเคราะห์ต้นทุน –ปริมาณ-กาไร การบัญชี เพื่อการตัดสินใจ งบกระแส
เงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจในการลงทุน และงบประมาณ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3824301 รายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting: MA)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันธณี สุดศิริ
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันธณี สุดศิริ

ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
14 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย ความหมาย ของการบัญชีเพื่อการจัดการ
และจาแนกข้อแตกต่าง ของการบัญชีเพื่อการจัดการและการบัญชีการเงินได้อย่างถูกต้อง และอธิบายถึง
วิธีการบัญขีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในดาเนินงานและการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจ และสามารถสร้างระบบการรายงานข้อสนเทศทางการบัญชีบริหารที่มี
คุณภาพ และอธิบายถึงการนาความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา สาหรับธุรกิจ
และการสร้างผลกาไรให้ธุริจ และสามารถวิเคราะห์ถึงวิธีการรายงานข้อมูลต้นทุนในวิธีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาจากจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
Internet, Electronics Database, วารสารวิช าการได้ สามารถใช้ศั พท์ ภ าษาอังกฤษด้านเนื้อหาวิช าได้
แก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า เป็ น และท างานร่วมกั บ ผู้ อื่น ได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยตระหนั กถึงจริยธรรม
คุณธรรม ในการจัดทาบัญชีสาหรับธุรกิจที่ผลิตสินค้า เพื่อการบริหารธุรกิจและนาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสาคัญของข้อมูลทางการบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับต้นทุน การบัญชี
ต้นทุนทางตรงและการรายงาน การวิเคราะห์ต้นทุน –ปริมาณ-กาไร การบัญชี เพื่อการตัดสินใจ งบกระแส
เงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจในการลงทุน และงบประมาณ
Definitions, objectives, and the significance of accounting Information; utility
of accounting information for planning, controlling, and decision making; introduction to
costing; direct cost accounting and reporting; cost-volume-profit analysis, cash flow
statement; financial analysis; decision making in investing and budgeting.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
ไม่มีฝึกปฏิบัติ
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การศึกษา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และอนุญาตให้นักศึกษา
ติดต่อสื่อสารโดยตรง โดยผ่านโทรศัพท์ และอีเมล์ โดยได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ส่วนตัวให้
นักศึกษาทราบด้วยกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน ทีพ่ ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 อาจารย์ผู้สอน เน้นการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการสอนทุก
สัปดาห์ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษา
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1.2.2 การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน ความมีวินัยและ
แต่งกายตามระเบียบ ประพฤติตนและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน และแบบฝึกปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และความตรงต่อ
เวลา
1.2.4 ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง และใกล้ตัวผู้ เรียนที่เกิดขึ้นเพื่อให้ ง่ายต่อ
ความเข้าใจ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ก่อให้เกิดการทุจริตในการ
ประกอบวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ทีม่ อบหมาย และการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
1.3.4 ประเมินจากงาน /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.5 ประเมินจากการถาม-ตอบ จากกรณีศึกษา เพื่อเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักการ
คิดวิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ในระหว่างที่ศึกษาหรือเมื่อไปปฏิบัติงานภายนอก
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 มีค วามรู้เกี่ย วกับ ความก้า วหน้า ทางวิช าการและวิช าชีพ ด้า นธุร กิจ ระหว่า งประเทศ
รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอนที่พัฒนาด้านความรู้
2.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นทฤษฎี และปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาของรายวิชาที่เรียน
2.2.2 บรรยายโดยใช้สื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.2.3 การสอนโดยการสนทนา ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและเสริมสร้าง
ความรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ
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2.2.4 การฝึ กวิเคราะห์ กรณี ศึกษา การทารายงาน การนาเสนอ และมอบหมายงาน แบบฝึ ก
ปฏิบัติเพิ่มเติม ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผลด้านความรู้
2.3.1 ประเมินจากการทอดสอบย่อย
2.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้ามา พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค
2.3.5 ประเมินจากสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้านมีความสามารถในการตัดสิน ใจเลือกทางเลือกที่ส อดคล้องกับ สถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอนที่พัฒนาทักษะทางปัญญา
3.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
3.2.2 สอนโดยการใช้กรณี ศึกษาทางด้านการบัญ ชี ในสถานการณ์ จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย
มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.2.3 การสอนโดยการสนทนา ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและเสริมสร้าง
ความรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ
3.2.4 กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานทางการบัญชีตามหั วข้อที่ได้รับ
มอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ในการสนทนาโต้ตอบในชั้นเรียนเพื่อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา
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3.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้าและส่งเล่มรายงาน
3.3.3 ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจทางบัญชี และสามารถนาไปใช้แก้ไข
ปัญหา หรือในการตัดสินใจ ในกรณีศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3.3.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย
3.3.5 ประเมินจากสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งของตนเองและส่ วนรวม พร้อมทั้ ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
 4.13 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2 วิธีการสอนที่พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2.1 ใช้การสอนโดยการมอบหมายงานกลุ่ม และการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
4.2.2 การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นทีมได้ และปรับตัวให้เข้า
กับบุคคลอื่นได้ และมีความรับผิดชอบในการทางาน
4.2.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน ได้อย่างดียิ่ง
4.2.4 การติดตามข้อมูลข่าวสาร มาตรฐานทางบัญชี หรือเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง
4.3 วิธีการประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคล ในชั้นเรียน ในการเข้าเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนพฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
4.3.2 ประเมินจากการนาส่งเล่มรายงาน และเสนอผลงานที่นักศึกษาค้นคว้าร่วมกันหน้าชั้นเรียน
และดูภาวะ การเป็นผู้นา หรือผู้ตาม ในการอภิปรายหรือการตอบข้อซักถามต่างๆ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
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 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ
สนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิ ธี ก ารสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการวิ เคราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.1 จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ในรายวิชา เพื่ อให้ นั กศึกษาได้ วิเคราะห์ จากงบการเงินจริง หรือจาก
กรณีศึกษา และการเรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ตามหลักต่างๆ เพื่อนาไปในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
ตาราและเอกสารประกอบการสอนอื่นๆ ในการทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้
5.2.3 ก าหนดให้ นั ก ศึก ษาส่ งรายงาน และน าเสนอผลงาน ที่ ได้ จากการศึก ษาค้น คว้ า โดยใช้
รู ป แบบและเทคโนโลยี ที่ เหมาะสม เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3.1 ประเมินผลจากเล่มรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลของงบการเงินที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 ประเมิน จากผลการสืบ ค้นข้อมูล ทางการบั ญ ชี และเทคนิคในการนาเสนองานที่ส ามารถ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1

แนะนาเนื้อหาในบทเรียน ความ
เป็นมาและความสาคัญของ
การศึกษาในรายวิชา
บทที่ 1 ความรู้พนื้ ฐานของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ
- แนะนาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
รายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
- ความหมายและบทบาทของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ- การจัด
โครงสร้างองค์กร
- ระบบการบริหารงาน
- ความสาเร็จขององค์กร
- คุณสมบัติของนักบัญชีการจัดการ
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ
- หน้าที่ของผู้บริหาร
- ข้อมูลกับระดับการบริหาร

3

- แนะนาแนวการสอน หนังสือที่ใช้ในการ
เรี ย นและหนั งสื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม แนะน า
แหล่งสืบค้นข้อมูล และwebsite ต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ในการหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ของ
รายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อนจะ
แนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อ นเรียน
โดยใช้ สื่ อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐานของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ
- ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป รายโดยการเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็ น และสั งเกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว น
ร่ว มในชั้ น เรีย น และยกกรณี ศึ ก ษาด้ าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ นั ก ศึ ก ษาตอบ

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ ความรู้พื้นฐาน
ของการบัญชีเพื่อการ
จัดการ

1, 3

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- ผู้ใช้ข้อมูลด้านการบัญชี

2

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ต้นทุน
- ความหมายของต้นทุน
- การจาแนกประเภทของต้นทุน
- ต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการ
จัดทางบการเงิน
- ต้นทุนสาหรับการวางแผน และ
การควบคุม
- ต้นทุนตามหน้าที่
- ต้นทุนตามเวลาที่ปรากฏ
- ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

3

ปั ญ ห ารายบุ คค ลห รื อ รายกลุ่ ม โด ย
นักศึกษาร่วมกันสรุปและอภิปราย
-ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดย
มอบหมายแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ ให้ ผู้ เรี ย นท า
ร่ว มกั น เป็ น กลุ่ ม ช่ ว ยกั น ค้ น คว้าเพื่ อ ให้
เกิ ด ความเข้ า ใจในประเด็ น ต่ า งๆ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 1 และอธิบาย
ถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย น ตาม
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกัน คิด ต้น ทุน ที่รู้จักในภาค
ธุรกิจ อุ ตสาหกรรม ธุรกิ จ ค้าปลี ก และ
สั งเกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ว ม ในการ
ทางานร่วมกันในชั้นเรียน

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ หัว
ข้อความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับต้นทุน

1, 2

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- การนาความรู้เกี่ยวกับต้นทุนมา
ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย

-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน และ
แบบฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียนเป็นการบ้าน

Learning Outcome
- ผู้เรียนสามารถแยกประเภท
ต้นทุนหรือแบ่งแยกต้นทุนที่
เกิดขึ้นของธุรกิจได้ว่าเป็น
ต้นทุนประเภทใด ทั้งต้นทุน
ของธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ
ต้นทนุของธุรกิจค้าปลีก
3

บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนทางตรง
และการรายงาน
- ต้นทุนในกิจการผลิตสินค้า
- ต้นทุนในการซื้อขายสินค้า
- วิธีการคานวณต้นทุนสินค้า
สาเร็จรูป
- วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม

3

-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 2 และอธิบาย
ถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย น ตาม
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้

1. ตาราวิชาหลัก
2, 3
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การบัญชีต้นทุน

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- วิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรง

Learning Outcome
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ
แบ่งแยกต้นทุนในการผลิต
สินค้า และการซื้อขายสินค้า
ได้
- ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน
การผลิตสินค้า และต้นทุน
ของสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายได้
- ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน
วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม
ได้
- ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน
วิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรงได้
- ผู้เรียนสามารถจาคาศัพท์

นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุนการผลิตสินค้า ทางตรงและการ
ของภาคธุ ร กิ จ ด้ ว ยวิ ธี ต้ น ทุ น รวม และ รายงาน
ต้นทุนทางตรง และสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่ ว นร่ว มในการท างานในชั้น เรียนของ
ผู้เรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ให้ นั ก ศึ ก ษาท าแบบ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท้ าย
บทเรี ย น และให้ นั ก ศึ ก ษาถามตอบ
ค าศั พ ท์ เฉพาะทางการบั ญ ชี ต้ น ทุ น ใน
บทเรียนนี้
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

4

เฉพาะทางการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับต้นทุนได้
บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนทางตรง
และการรายงาน (ต่อ)
- ผลกระทบต่อการวัดผลกาไร
จากวิธีการคิดต้นทุนสินค้าที่
ต่างกัน
-ความสัมพันธ์ของต้นทุนใน
ระบบต้นทุนรวมและระบบ
ต้นทุนผันแปร
-รูปแบบการจัดทางบกาไร
ขาดทุน
-การเปรียบเทียบการดาเนินงาน
จากระบบต้นทุนรวมและต้นทุน
ผันแปร
- การปรับกาไรสุทธิ
- ข้อจากัดของวิธีต้นทุนผันแปร
- แนวคิดในการนาระบบการคิด

3

-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 3 และอธิบาย
ถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย น ตาม
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุนการผลิตสินค้า
ของภาคธุ ร กิ จ ด้ ว ยวิ ธี ต้ น ทุ น รวม และ
ต้นทุนทางตรง และสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่ ว นร่ว มในการท างานในชั้น เรียนของ
ผู้เรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกปฏิบัติท้าย

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ หัว
ข้อความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับต้นทุน (ต่อ)

2

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ต้นทุนผันแปรไปใช้ประโยชน์
Learning Outcome
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จาก
วิธีวการคิดต้นทุนสินค้าที่
ต่างกันทาให้ผลกาไรที่ได้รับ
แตกต่าง
- ผู้เรียนสามารถปรับกาไรสุทธิ
จากวิธีต้นทุนรวมเป็นไปเป็น
วิธีต้นทุนผันแปรได้และปรับ
จากวิธีต้นทุนผันแปรไปเป็นวิธี
ต้นทุนรวมได้
- ผู้เรียนสามารถแนวคิดในการ
นาระบบการคิดต้นทุนผัน
แปรไปใช้ประโยชน์ในการลด
ต้นทุนสินค้าได้

บทเรียน และให้นักศึกษาถามตอบ
คาศัพท์เฉพาะทางการบัญชีต้นทุนใน
บทเรียนนี้
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
5

บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน
ปริมาณ กาไร
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ต้นทุนปริมาณ กาไร
-แนวคิดเกี่ยวกับกาไรส่วนเกิน
-การคานวณกาไรส่วนเกิน
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
-การวิเคราะห์กาไรสุทธิตาม
เป้าหมาย
-การหายอดขายให้ได้กาไรตาม
ต้องการ
Learning Outcome
- ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ และกาไรใน
การผลิตและขายสินค้าได้
- ผู้เรียนสามารถคานวณ
จุดคุ้มทุนในการขายสินค้าได้

3

-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้ อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสั ป ดาห์ ที่ 3-4 และ
อธิ บ ายถึ งเนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย น
ตามจุด ประสงค์ข องบทเรียนโดย ใช้สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น
ปริ ม าณ ก าไร จุ ด คุ้ ม ทุ น ก าไรตาม
เป้ า หมายที่ ต้ อ งการของภาคธุร กิ จ และ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทา
แบบฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนของผู้เรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษาในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ กาไร

2

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

6

- ผู้เรียนสามารถคานวณหา
ยอดขายที่สร้างกาไรตามที่
ธุรกิจต้องการได้
บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน
ปริมาณ กาไร (ต่อ)
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณี
จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลายชนิด
-การหาจุดคุ้มทุนแบบรวมเป็นชุด
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้
กราฟ
-การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ
กาไร
-ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
-การคานวณส่วนเกินที่ปลอดภัย
Learning Outcome
- ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนในกรณีที่กิจการมี

3

-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้ อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 5 และอธิบาย
ถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย น ตาม
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น
ปริมาณ กาไร จุดคุ้มทุนในกรณีจาหน่าย
สินค้าหลายชนิด หรือการขายสินค้าเป็น
ชุด คานวณกาไรตามเป้าหมายของธุรกิจ
ความเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อนในการ
ดาเนินธุรกิจ และส่วนเกิดที่ปลอดภัยจาก
การขายสินค้า และสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่ ว นร่ ว มในการท างานในชั้ น เรี ย นของ

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ กาไร

2

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7

การจาหน่ายสินค้าหลายอย่าง
หรือขายสินค้าแบบรวมชุดได้
- ผู้เรียนสามารถใช้กราฟในการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็น
- ผู้เรียนสามารทราบถึงความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอนการ
ดาเนินธุรกิจและคานวณ
ส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการ
ขายสินค้าของกิจการได้
บทที่ 5 การใช้ต้นทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ
-ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจ
-ขั้นตอนการตัดสินใจ
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ
-ปัญหาที่ต้องตัดสินใจในการ
ดาเนินธุรกิจ

ผู้เรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ฝึกทาแบบฝึกปฎิบัติท้ายบทเรียน

3

-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 5-6 และอธิบาย
ถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย น ตาม
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย น โดยใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา
ร่วมกันอาจารย์ โต้ตอบซักถามในชั้นเรียน

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การใช้ต้นทุน
เพื่อการตัดสินใจ

2,3

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

-การซื้อเครื่องจักรใหม่แทน
เครื่องจักรเก่า
- การตัดสินใจว่าจะผลิตชิ้นส่วน
เองหรือซื้อจากภายนอก
- การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า
- การเลือกสัดส่วนการผลิต
8

บทที่ 5 การใช้ต้นทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ (ต่อ)
-การเลือกสัดส่วนการผลิต
-การตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้า
คงเหลือที่เสื่อมสภาพ
-การพิจารณารับคาสั่งซื้อพิเศษเมื่อ
มีกาลังการผลิตเหลือ
-การตัดสินใจยกเลิกส่วนงาน
-การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว

Learning Outcome
- ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อมูลที่มี

และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน
3

-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 5-6 และอธิบาย
ถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย น ตาม
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา
ร่วมกันอาจารย์ โต้ตอบซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การใช้ต้นทุน
เพื่อการตัดสินใจ

2, 3

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ความเกี่ยวกข้องกับการ
ตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ
- ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่
ต้องการตัดสินใจได้ถูกต้อง
9

บทที่ 9 งบประมาณ
-บทบาทของงบประมาณในการ
วางแผนและการควบคุม
-ประโยชน์ของงบประมาณ
-การบัญชีตามความรับผิดชอบกับ
งบประมาณ
-ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
-วิธีการจัดทางบประมาณ
-ประเภทของงบประมาณ
-งบประมาณดาเนินงาน
-งบประมาณขาย
-งบประมาณการผลิต
-งบประมาณซื้อวัตถุทางตรง

กรณีศึกษา
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน

3

-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 7-8 และอธิบาย
ถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย น ตาม
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดวางแผนในการจัดทา
งบประมาณ ด าเนิ น งาน ร่ ว มกั น โดย
อาจารย์ ซักถามเพื่อทบทวนความเข้าใจ
ในชั้ น เรี ย นและสั ง เกตพฤติ ก รรมการมี
ส่วน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้องบประมาณ

2, 3

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

10

-งบประมาณค่าแรงงานทางตรง
-งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
-งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร
บทที่ 9 งบประมาณ (ต่อ)
-งบประมาณการเงิน
-งบประมาณเพื่อการลงทุน
-งบประมาณเงินสด
-งบประมาณงบกาไรขาดทุน
-งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน
-งบประมาณงบกระแสเงินสด

Learning Outcome
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจขั้นตอน
ในการวางแผนจัดทา
งบประมาณได้
- ผู้เรียนสามารถจัดทาแผน
งบประมาณดาเนินงานและ
งบประมาณการเงินได้

ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ แ ผนงบประมาณและ
อภิปรายพร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน
3

กิ -ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 7-8 และอธิบาย
ถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย นโดย
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกัน
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั จั ด ท ากรณี ศึ ก ษาในการ
จั ด ท างบ ป ระม าณ ด าเนิ น งาน แ ล ะ
งบประมาณ การเงิ น ร่ ว มกั น อาจารย์
ซักถามในชั้นเรียนและสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้องบประมาณ

2, 3

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง

22

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- ผู้เรียนสามารถจัดทา
งบประมาณเงินสดได้
11

บทที่ 6 งบกระแสเงินสด
-ความหมายของเงินทุน และ
งบกระแสเงินสด
- ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด
- การจาแนกกระแสเงินสด 3
กิจกรรม
- กิจกรรมดาเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจกรรมจัดหาเงิน
- การคานวนหาการเปลี่ยนแปลง
ของเงินสด
- ข้อมูลที่ใช้ในการทางบกระแส
เงินสด
- ขั้นตอนในการจัดทางบกระแส

3

ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน
ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนอธิบาย
ถึ งข้ อ บ ก พ ร่ อ งต่ า งๆ จ าก ก า ร ท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 9-10 และอธิบาย
ถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย น ตาม
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
-ใช้วิธีสอนแบบสาธิตโดยผู้สอนจะทาเป็น
ตั ว อย่ า งตามขั้ น ตอนของการจั ด ท างบ
กระแสเงินสด ทุก กิจกรรมอย่างถูกต้อ ง
ตามหลักการบัญชี และตามความเป็นจริง
ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมตั้งโจทย์คาถาม
ที่ เกี่ ย วกั บ งบกระแสเงิ น สด และแสดง
ตัวอย่างรายงานทางการเงิน ในกิจกรรม
ของงบกระแสเงินสดทั้งสามกิจกรรมทั้ ง
วิธีทางตรงและทางอ้อม

1. ตาราวิชาหลัก
1, 2, 3
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้องบกระแสเงินสด

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

เงินสด
- การจัดทางบกระแสเงินสด
- งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง
- งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม

12

Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กระแส
เงินสดที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแต่
ละกิจกรรมในงบกระแสเงินสดได้
-ผู้เรียนสามารถจัดทางบกระแส
เงินสดที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ทางการบัญชีได้
บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน
-ความหมายของการวิเคราะห์
งบการเงิน
-วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
-ประโยชน์ของการรายงานการ
-การวิเคราะห์งบการเงิน

-แบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน

3

-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 11 และอธิบายถึง
เนื้ อ ห าข อ บ เข ต ข อ งบ ท เรี ย น ต าม
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ

1, 2, 3

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

-วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน
-การวิเคราะห์สัดส่วนจานวนเต็ม
หรือการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง
-การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือการ
วิเคราะห์ตามแนวนอน

13

บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน
-การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน
-อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
หรือ สภาพเสี่ยงในระยะสั้น
-อัตราส่วนแสดงหนี้สิน หรือ
สภาพเสี่ยงในระยะยาว

3

- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรมโดย
ให้ นักศึกษาร่วมกัน วิเคราะห์ กรณี ศึกษา
โดยอาจารย์เป็นผู้ซักถามในชั้นเรียนเพื่อ
ทบทวนความเข้าใจ และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนในชั้นเรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ
-ฝึกทาแบบฝึกปฎิบัติท้ายบทเรียน
-แจ้งให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่มเรื่อง
การวิเคราะห์งบการเงิน
-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 11 และอธิบายถึง
เนื้ อ ห า ข อ บ เข ต ข อ งบ ท เรี ย น โด ย
จุ ด ประสงค์ ข องบ ทเรี ย นโดย ใช้ สื่ อ
Power Point ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้

หัวข้อ การวิเคราะห์งบ
การเงิน

1. ตาราวิชาหลัก
1, 2, 3
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การวิเคราะห์งบ

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การใช้สินทรัพย์
-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การทากาไร
Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถคานวณและ
วิเคราะห์งบการเงิน ทั้งแนวตั้ง
แนวนอน และอัตราส่วนทางการ
เงินได้
-ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การวิเคราะห์งบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักรัพย์ ได้จริงและสามารถ
จัดทารายงานการวิเคราะห์ โดย
สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้
อย่างถูกต้อง

นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การเงิน
โดยอาจารย์เป็นผู้ซักถามในชั้นเรียนเพื่อ
ทบทวยความเข้าใจ และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนในชั้นเรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน
-ให้คาปรึกษากับนักศึกษาในการสอบถาม
รายงานกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
14

บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน
-ประเภทของรายจ่ายในกิจการ
-งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
-โครงการลงทุน
-ขั้นตอนในการจัดทาโครงการ
ลงทุน
-เครื่องมือในการประเมินโครงการ
-วิธีหาระยะเวลาคืนทุน
-วิธีอัตราผลตอบแทนอย่างง่ายหรือ
อัตราผลตอบแทนทางบัญชี
-วิธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
-วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด
-วิธีดัชนีกาไร

Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถคานวณอัตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ลงทุนได้

3

-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูส้ อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการทา
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 12-13 และ
อธิบายถึงเนื้อหาขอบเขตของบทเรียน
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนโดย ใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นักศึกษาคิดคานวณอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนด้วยวิธีต่างร่วมกันอาจารย์
ตามกรณีศึกษาที่ได้รับ และซักถาม
โต้ตอบในชั้นเรียน โดยผู้สอนสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้ร่วมทาในชั้นเรียน
- มอบหมายแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน
ด้วยตนเอง

1. ตาราวิชาหลัก
1, 2, 3
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การตัดสินใจลง
ลงทุน

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15

-ผู้เรียนสามารถเลือกตัดสินใจ
ลงทุน โดยทราบถึงอัตตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับและ
ระยะเวลาคืนทุนในการลงทุน
บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน
(ต่อ)
-ทบทวน เครื่องมือในการ
ตัดสินใจลงทุน 5 วิธี
-การรายงานโดยการสาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
Learning Outcome
-ผู้เรียนมีภาวะผู้นาสามารถ
นาเสนองาน และใช้สื่อในการส
นาเสนอ ได้อย่างเหมาะสม
-รายงานที่นาเสนอมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และจัดทาได้อย่างเป็น
ระบบครบถ้วน

3

-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูส้ อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการทา
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 14 และทบทวน
เนื้อหา โดยใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายในการทบทวน
เนื้อหาเรื่องการตัดสินใจลงทุน
-แบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียนเพื่อทบทวน
ก่อนสอบปลายภาค
-ความพร้อมในการส่งรายงานและ
นาเสนอ
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียนของผู้เรียน

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การตัดสินใจ
ลงทุน

1, 2, 3

ผศ.วันธณี
สุดศิริ,
ผศ.ภัทราพร
ปุณะตุง
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มคอ. 3
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน / 1.1.1, 1.1.4
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตสานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม

2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย(งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม)

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4
2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.2
4.1.1
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั กศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรีย น การส่ ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

10%

1-15

20%

5, 8

40%

นั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรีย น การส่ ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมิ น จากการมี ส่วนร่ว มในการ
แสดงความคิดเห็นการทากิจกรรมกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน
เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใน
ห้ อ งเรีย น พฤติ กรรมการท างานเป็ น
ทีม

3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก 2.1.1, 2.1.2,
แบบทดสอบกลาง 3.1.1, 3.1.2
ภาค เพื่ อ วั ด ความ 5.1.1

1.ประเมินจากแบบทดสอบกลางภาค
ทั้งปรนัย และอัตนัย เพื่อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา

เข้าใจของนักศึกษา
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กิจกรรมที่
4. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
5.1.1

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
รัตนา วงศ์รัศมีเดือน. (2556). การบัญชีเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คมกฤช ภาวศุ ท ธิ น นท์ . (2556). ข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี เพื่ อ การบริ ห าร. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 11. ปทุ ม ธานี :
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
แพร กีระสุนทรพงษ์ และคณะ. (ม.ป.ป.) การบัญชีบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล.
ศศิวิมล มีอาพล. (2556). การบัญชีเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ: อินโฟไมนิ่ง.
ศรีสุดา ธีระกาญจน์. (2550). การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2551). หลักการบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอฮิล,
(ประเทศไทย).
ภาพร เอกอรรถพร. (2555). วิเคราะห์เจาะลึกงบการเงิน ใน การอบรมวิเคราะห์เจาะลึกงบการเงิน วันที่
14 มกราคม พ.ศ. 2555. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
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. เอกสารและข้อมูลแนะนา
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
[Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)
[Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม)
[Online]. Available:http://www.set.or.th (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์)
31

มคอ. 3
[Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
[Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิช า สรุ ป ภาพรวมปั ญ หา และอุ ป สรรคจากมคอ. 5 เพื่ อ หาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร
- นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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