รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3824301 ชื่อรายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting)

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวรรยา พิณเนียม

คานา
เอกสารรายละเอียด มคอ.3 ของรายวิช าการบัญ ชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
รหัสวิชา 3824301 ได้จัด ทาขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบในรายวิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ โดยมุ่งเน้ น ให้ ผู้เรีย นได้เรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒ นา และวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการบัญ ชี เพื่ อ
นาไปใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชี
ต้นทุนผั นแปร การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กาไร การวิเคราะห์ ต้นทุน ภาษี และ
ข้อจากัดของข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทารายงานงบประมาณ การจัดทางบกระแสเงินสด และการตัดสินใจ
ระยะสั้นและระยะยาว
หลักสูตรการบัญชี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
โดยปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน การตระหนักในเรื่องกระบวนการคิดและ
ความรับ ผิดชอบของผู้ เรียนให้ มีมากยิ่ งขึ้น และเป็นแนวทางที่ส ามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
20 พฤศจิกายน 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3824301 รายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting: MA)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันธณี สุดศิริ
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ ตอนเรียน A1, B1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวรรยา พิณเนียม
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
27 พฤศจิกายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
27 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของ รายวิชา
1.เพื่อให้นักศึกษาทราบและสามารถอธิบายความหมาย การบัญชีเพื่อการจัดการและสามารถจาแนก
ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีเพื่อการจัดการกับการบัญชีการเงินได้
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการบริหารงานและการ
ดาเนินกิจการ
3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างระบบการรายงานข้อสนเทศทางการบัญชีบริหารที่มีคุณภาพ
4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึง ความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ
สาหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารกิจการและสร้างกาไรแก่
ธุรกิจ
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์ถึงวิธีการรายงานข้อมูลต้นทุน
6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาจากจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น
Internet, Electronics Database, วารสารวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
8. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านเนื้อหาวิชาได้
9. เพื่อให้นักศึกษาสามารถตระหนักถึงความสาคัญของเนื้อหาวิชาจริยธรรม คุณธรรมในการจัดทา
บัญชีสาหรับธุรกิจที่ผลิตสินค้าและมีการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจของประเทศที่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน1. เพื่อให้นักศึกษาทราบ มีความรู้และเข้าใจถึง
โครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล

หมวดที่ 3 ลักษณะและการ ดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒ นา และวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน การ
ควบคุ มและการตั ดสิ น ใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับ การบั ญ ชี ต้น ทุน รวม และการบั ญ ชีต้น ทุ นผั น แปร การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กาไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และข้อจากัดของข้อมูล
ต่าง ๆ ในการจัดทารายงานงบประมาณ และการตัดสินใจระยะสั้นการจัดทางบกระแสเงิน สด และการ
ตัดสินใจระยะยาว
2. จานวนชั่วโมงที่ ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

ตามความเหมาะสมโดย
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักศึกษา

ในชั้นเรียนตามความ
เหมาะสม

90 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา หรือ 6 ช.ม.
ต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อ สัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอน เป็ นผู้แจ้งให้ ผู้เรียนทราบ ในการกาหนดวันและเวลา ในการให้คาปรึกษา (Office
Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารโดยตรง โดยผ่านโทรศัพท์ และอีเมล์
โดยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ส่วนตัวให้นักศึกษาทราบด้วย

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียน รู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
3. มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจและหรือทาง
การแพทย์ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) ให้ทากิจกรรมหรือกรณีศึกษา หรือแบบฝึกปฎิบัติที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง
โดยให้นักศึกษาทาเป็นรายบุคคล
(2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทาการเรียนการสอน โดยการพูดคุย
กับนักศึกษา
(3) เน้นความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการเรียนการสอน การฝึกปฎิบัติต่างๆ
ในชั้นเรียน ว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็ แจ้งต่อ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และตอบข้อซักถามเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์การบริหารธุรกิจในทุกสาขา
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน
การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
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2.2 วิธีการสอน
บรรยายหั ว ข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่ อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน
การศึกษา อภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน
และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
(2) นาเสนอรายงาน จากการค้นคว้าข้อมูล และวิเคราะห์งบการเงิน
(3) วิเคราะห์กรณีศึกษา
(4) แบบฝึกปฎิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเองเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้
เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาทารายงานที่กาหนดโดยใช้ความรู้วิชานี้ และนาเสนอผลงานใน
รูปของการอภิปรายกลุ่ม หน้าชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์และ
การประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาสมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม
3. มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
(1) ให้ทารายงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาจากสถานการณ์จริง
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจาเป็น ความสาคัญของรายวิชาที่เรียน ในระหว่างทาการสอน
7

4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
(2) ประเมินพฤติกรรมความตรงต่อเวลา เช่น มาเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ตามเวลาที่กาหนด
(3) ประเมนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
4. สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดาเนินงานทุกสาขาด้านการ
บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทา
รายงานโดยเน้นการคานวณเป็นตัวเลข และวิเคราะห์โดยมี สูตร หรือสถิติอ้างอิง จากบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ และแหล่งที่มาของข้อมูลที่แนะนา และเชื่อถือได้
(2) นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมในการเรียนในชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) รูปเล่มการจัดทารายงาน
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพัน
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
ธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข การ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา บุคคลและ สื่อสาร และการ
ความ
ใช้เทคโนโลยี
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)
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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 ฐานของการบัญชี
เพื่อการจัดการ
- แนะนาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
รายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
- ความหมายและบทบาทของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ
- การจัดโครงสร้างองค์กร
- ระบบการบริหารงาน
- ความสาเร็จขององค์กร
- คุณสมบัติของนักบัญชีการจัดการ
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ
- หน้าที่ของผู้บริหาร
- ข้อมูลกับระดับการบริหาร
- ผู้ใช้ข้อมูลด้านการบัญชี

3

- แนะนาแนวการสอน หนังสือที่ใช้ในการ
เรี ย นและหนั งสื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม แนะน า
แหล่งสืบค้นข้อมูล และwebsite ต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งในการหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ของ
รายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อนจะ
แนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
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
ปั ญ ห ารายบุ คค ลห รื อ รายกลุ่ ม โด ย
นักศึกษาร่วมกันสรุปและอภิปราย
-ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดย

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

1, 3, 9

1
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

2

Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความหมายและบทบาทของการ
บัญชีเพื่อการจัดการได้
-ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหาร
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ต้นทุน
- ความหมายของต้นทุน
- การจาแนกประเภทของต้นทุน
- ต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการ
จัดทางบการเงิน
- ต้นทุนสาหรับการวางแผน และ
การควบคุม
- ต้นทุนตามหน้าที่
- ต้นทุนตามเวลาที่ปรากฏ
- ต้นทุนเพือ่ การตัดสินใจ
- การนาความรู้เกี่ยวกับต้นทุนมา
ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย

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

3

-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
ธุ รกิจ อุ ตสาหกรรม ธุรกิ จ ค้าปลี ก และ
สั งเกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ว ม ในการ
ทางานร่วมกันในชั้นเรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา

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

1, 2, 8

1
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

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

บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนทางตรงและ
การรายงาน
- ต้นทุนในกิจการผลิตสินค้า
- ต้นทุนในการซื้อขายสินค้า
- วิธีการคานวณต้นทุนสินค้า
สาเร็จรูป
- วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม
- วิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรง

Learning Outcome
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ
แบ่งแยกต้นทุนในการผลิต
สินค้า และการซื้อขายสินค้า
ได้

-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน และ
แบบฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียนเป็นการบ้าน

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
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

1. ตาราวิชาหลัก
2, 3, 5
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การบัญชีต้นทุน
ทางตรงและการ
รายงาน

1, 2
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน
การผลิตสินค้า และต้นทุนของ
สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายได้
- ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน
วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็มได้
- ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน
วิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรงได้
- ผู้เรียนสามารถจาคาศัพท์
เฉพาะทางการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับต้นทุนได้
4

บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนทางตรง

และการรายงาน (ต่อ)
- ผลกระทบต่อการวัดผลกาไรจาก
วิธีการคิดต้นทุนสินค้าที่ต่างกัน
-ความสัมพันธ์ของต้นทุนในระบบ
ต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผัน
แปร
-รูปแบบการจัดทางบกาไรขาดทุน
-การเปรียบเทียบการดาเนินงาน

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

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

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

2, 3, 5

1, 2
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

จากระบบต้นทุนรวมและต้นทุน
ผันแปร
- การปรับกาไรสุทธิ
- ข้อจากัดของวิธีต้นทุนผันแปร
- แนวคิดในการนาระบบการคิด
ต้นทุนผันแปรไปใช้ประโยชน์
Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากวิธีการคิด
ต้นทุนสินค้าที่ต่างกันทาให้ผล
กาไรที่ได้รับแตกต่าง
-ผู้เรียนสามารถปรับกาไรสุทธิจาก
วิธีต้นทุนรวมเป็นไปเป็นวิธีต้นทุน
ผันแปรได้และปรับจากวิธีต้นทุน
ผันแปรไปเป็นวิธีต้นทุนรวมได้
-ผู้เรียนสามารถนาแนวคิดในการ
นาระบบการคิดต้นทุนผันแปรไป
ใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนสินค้า
ได้

ต้นทุนทางตรง และสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่ ว นร่ว มในการท างานในชั้น เรียนของ
ผู้เรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกปฏิบัติท้าย
บทเรียน และให้นักศึกษาถามตอบ
คาศัพท์เฉพาะทางการบัญชีต้นทุนใน
บทเรียนนี้

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
5

บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน
ปริมาณ กาไร
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์
ต้นทุนปริมาณ กาไร
-แนวคิดเกี่ยวกับกาไรส่วนเกิน
-การคานวณกาไรส่วนเกิน
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
-การวิเคราะห์กาไรสุทธิตาม
เป้าหมาย
-การหายอดขายให้ได้กาไรตาม
ต้องการ
Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ต้นทุน
ปริมาณ และกาไรในการผลิตและ
ขายสินค้าได้
-ผู้เรียนสามารถคานวณจุดคุ้มทุน
ในการขายสินค้าได้
-ผู้เรียนสามารถคานวณหา
ยอดขายที่สร้างกาไรตามที่ธุรกิจ
ต้องการได้

3

-ใช้ วิ ธี ส อน แบบบรรยาย 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
ตามจุ ด 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, 4

1, 2
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
6

บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน
ปริมาณ กาไร (ต่อ)
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณี
จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลายชนิด
-การหาจุดคุ้มทุนแบบรวมเป็นชุด
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้
กราฟ
-การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ
กาไร
-ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
-การคานวณส่วนเกินที่ปลอดภัย
Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ในกรณีที่กิจการมีการจาหน่าย
สินค้าหลายอย่างหรือขายสินค้า
แบบรวมชุดได้
-ผู้เรียนสามารถใช้กราฟในการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็น
-ผู้เรียนสามารทราบถึงความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนการดาเนิน

3

-ใช้ วิ ธี ส อน แบบบรรยาย 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
ผู้เรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ฝึกทาแบบฝึกปฎิบัติท้ายบทเรียน

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

2, 4

1, 2
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7

ธุรกิจและคานวณส่วนเกินที่
ปลอดภัยจากการขายสินค้าของ
กิจการได้
บทที่ 5 การใช้ต้นทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ
-ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจ
-ขั้นตอนการตัดสินใจ
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
-ปัญหาที่ต้องตัดสินใจในการ
ดาเนินธุรกิจ
-การซื้อเครื่องจักรใหม่แทน
เครื่องจักรเก่า
- การตัดสินใจว่าจะผลิตชิ้นส่วน
เองหรือซื้อจากภายนอก
- การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า
- การเลือกสัดส่วนการผลิต

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
และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน

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

2, 4

1

Learning Outcome
-ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการ
16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ดาเนินธุรกิจ
-ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง
8

บทที่ 5 การใช้ตน้ ทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ (ต่อ)
-การเลือกสัดส่วนการผลิต
-การตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
ที่เสื่อมสภาพ
-การพิจารณารับคาสั่งซื้อพิเศษเมื่อมี
กาลังการผลิตเหลือ
-การตัดสินใจยกเลิกส่วนงาน
-การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว

Learning Outcome
-ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการ
ดาเนินธุรกิจ
-ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง

3

-ใช้ วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อ บกพร่องต่างๆ 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
และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
กรณีศึกษา
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน

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

2, 4

1
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
9

บทที่ 9 งบประมาณ
-บทบาทของงบประมาณในการ
วางแผนและการควบคุม
-ประโยชน์ของงบประมาณ
-การบัญชีตามความรับผิดชอบกับ
งบประมาณ
-ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
-วิธีการจัดทางบประมาณ
-ประเภทของงบประมาณ
-งบประมาณดาเนินงาน
-งบประมาณขาย
-งบประมาณการผลิต
-งบประมาณซือ้ วัตถุทางตรง
-งบประมาณค่าแรงงานทางตรง
-งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
-งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

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
ส่วนร่วม
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ แ ผนงบประมาณและ
อภิปรายพร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน

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

2, 3, 5

1, 2

Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถเข้าใจขั้นตอน ใน
การวางแผนจัดทางบประมาณ
-ผู้เรียนสามารถจัดทาแผน

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

งบประมาณดาเนินงานได้
10

บทที่ 9 งบประมาณ (ต่อ)
-งบประมาณการเงิน
-งบประมาณเพื่อการลงทุน
-งบประมาณเงินสด
-งบประมาณงบกาไรขาดทุน
-งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน
-งบประมาณงบกระแสเงินสด

3

Learning Outcome
- ผู้เรียนสามารถจัดทาแผน
งบประมาณดาเนินงานและ
งบประมาณการเงินได้

11

บทที่ 6 งบกระแสเงินสด
-ความหมายของเงินทุน และ

3

-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
การมีส่วนร่วม
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
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

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

2, 3, 5

1, 2

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ

2, 6, 7

1
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

งบกระแสเงินสด
- ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด
- การจาแนกกระแสเงินสด 3
กิจกรรม
- กิจกรรมดาเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจกรรมจัดหาเงิน
- การคานวนหาการเปลี่ยนแปลง
ของเงินสด
- ข้อมูลที่ใช้ในการทางบกระแส
เงินสด
- ขั้นตอนในการจัดทางบกระแส
เงินสด
- การจัดทางบกระแสเงินสด
- งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง
- งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม

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
-แบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน

จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้องบกระแสเงินสด

Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถอธิบายงบกระแส
เงินสดและวิเคราะห์กระแสเงินสด
20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

12

ที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละ
กิจกรรมในงบกระแสเงินสดได้
บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน
-ความหมายของการวิเคราะห์
งบการเงิน
-วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
-ประโยชน์ของการรายงานการ
-การวิเคราะห์งบการเงิน
-วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน
-การวิเคราะห์สัดส่วนจานวนเต็ม
หรือการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง
-การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือการ
วิเคราะห์ตามแนวนอน
Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถอธิบายการ
วิเคราะห์งบการเงินได้
-ผู้เรียนสามารถคานวณและ
วิเคราะห์งบการเงินวิธีแนวตั้ง
และวิธีแนวนอนได้

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
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรมโดย
ให้ นักศึกษาร่วมกั น วิเคราะห์ กรณี ศึกษา
โดยอาจารย์เป็นผู้ซักถามในชั้นเรียนเพื่อ
ทบทวนความเข้าใจ และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิ ปรายโดยให้นักศึ กษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ
-ฝึกทาแบบฝึกปฎิบัติท้ายบทเรียน
-แจ้งให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่มเรื่อง
การวิเคราะห์งบการเงิน

1. ตาราวิชาหลัก
2, 6, 7
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การวิเคราะห์งบ
การเงิน

1
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
13

บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน
-การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน
-อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง หรือ
สภาพเสี่ยงในระยะสั้น
-อัตราส่วนแสดงหนี้สิน หรือสภาพ
เสี่ยงในระยะยาว
-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การใช้สินทรัพย์
-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การทากาไร

3

Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถคานวณและ
วิเคราะห์งบการเงินวิธีอัตราส่วน
ทางการเงินได้
14

บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน
-ประเภทของรายจ่ายในกิจการ
-งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
-โครงการลงทุน

3

-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
นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
โดยอาจารย์เป็นผู้ซักถามในชั้นเรียนเพื่อ
ทบทวยความเข้าใจ และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกัน อภิป รายและแสดงความคิดเห็ น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ
-ฝึกทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน
-ให้คาปรึกษากับนักศึกษาในการสอบถาม
รายงานกลุ่ม
-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูส้ อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการทา
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 12-13 และ
อธิบายถึงเนื้อหาขอบเขตของบทเรียน

1. ตาราวิชาหลัก
2, 6, 7
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การวิเคราะห์งบ
การเงิน

1

1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ
2. สื่อการสอน

1

2, 6, 7
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

-ขั้นตอนในการจัดทาโครงการลงทุน
-เครื่องมือในการประเมินโครงการ
-วิธีหาระยะเวลาคืนทุน
-วิธีอัตราผลตอบทางบัญชี
-วิธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
-วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน
-วิธีดัชนีกาไร

Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถอธิบายการลงทุน
ระยะยาวได้
-ผู้เรียนสามารถเลือกตัดสินใจ
ลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
ได้
15

บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน
(ต่อ)
-ทบทวน เครื่องมือในการตัดสินใจ
ลงทุน 5 วิธี
-การรายงานโดยการนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน

3

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนโดย ใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจการโดยให้
นักศึกษาคิดคานวณอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนด้วยวิธีต่าง ๆ ร่วมกัน
อาจารย์ตามกรณีศึกษาที่ได้รับ และ
ซักถามโต้ตอบในชั้นเรียน โดยผู้สอน
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้ร่วมทาในชั้นเรียน
- มอบหมายแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน
ด้วยตนเอง
-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูส้ อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการทา
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 14 และทบทวน
เนื้อหา โดยใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายในการทบทวน
เนื้อหาเรื่องการตัดสินใจลงทุน
-แบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียนเพื่อทบทวน

PowerPoint
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ การตัดสินใจลง
ลงทุน

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

2, 6, 7

1
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
-ผู้เรียนสามารถนาเสนองาน และ
ใช้สื่อในการนาเสนอ ได้อย่าง
เหมาะสม

ก่อนสอบปลายภาค
-ความพร้อมในการส่งรายงานและ
นาเสนอ
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียนของผู้เรียน

ลงทุน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

24

ม
ม
2. แผนการประเมินผล การเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
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
2
1.1, 1.3
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3.2, 3.3
3
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
4.1, 4.2, 4.3
4
1.1, 1.3
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3.2, 3.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1 – 14

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

15

10%

สอบกลางภาค

8 และ 11

40%

- การสังเกตพฤติกรรม การ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

1-14

10%

16

30%

- การทาแบบฝึกหัด
- การทดสอบย่อย
- การนาเสนองานกลุ่ม

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
รัตนา วงศ์รัศมีเดือน. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : เสมาสาส์น, 2553
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สาคัญ
กาญจนา ศรีพงษ์. การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แม็คเน็ทพริ้นติ้งเนเตอร์, 2546
ไพบูลย์ ผจงวงศ์. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2549
ศศิวิมล มีอาพล. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อินโฟไมนิ่ง, 2550
ศรีสุดา ธีระกาญจน์. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. 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. เอกสารและข้อมูลแนะนา
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
[Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
[Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม)
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[Online]. Available:http://www.set.or.th (สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์)
[Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
[Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร)

หมวดที่ 7 การประเมินและ ปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลจากการฝึกปฏิบัติ ผลการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาค
2.2 รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ที่มอบหมาย การนาเสนอรายงาน การอภิปราย การ
ซักถามในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และอาจารย์ในสาขาวิชาอื่น และนาผล
จากการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้เพื่อการดาเนินการ
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลั กสู ต รมีร ะบบการทบทวนประสิ ท ธิผ ลของรายวิช า พิ จารณาจากผลการประเมิ นการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตที่เรียนจบไปประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กล
ยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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