รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3823311 ชื่อรายวิชา การวางแผนกาไรและการควบคุม
Profit planning and control

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ. สวรรยา พิณเนียม
(2) ผศ. จิรเดช สมิทธิพรพรรณ

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

คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิช า (มคอ.3) ของรายวิช า 3823311 วิช าการวางแผน กาไรและ
การควบคุม จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวางแผนกาไรและการควบคุม ให้มี
มาตรฐานครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทของการวางแผนกาไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมิ นผลงานขององค์การ
ประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกาหนดดัช นีชี้วัดผลการดาเนินงาน และการรายงานเพื่อ
การควบคุมและการบริหาร
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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
5
6
7
10
24
25
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3822107

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวางแผนกาไรและการควบคุม
(ภาษาอังกฤษ) Profit planning and control

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต รายวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สวรรยา พิณเนียม
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.สวรรยา พิณเนียม
ตอนเรียน A1, B1
(2) ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ ตอนเรียน B1,C 1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
สอบได้วิชา 3822105 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)
สอบได้วิชา 3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
-.
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อประจาสัปดาห์อย่างชัดเจนซึ่งเป็นองค์ความรู้
สาคัญในรายวิชา
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะในการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ตามบริบทของหัวข้อบทเรียน ได้แก่
บทบาทของการบัญชีในการบริหารธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการทางบัญชี การวางแผนธุรกิจ
การควบคุมและการวัดผล การวางแผนและควบคุมรายได้ การวางแผนและควบคุมต้นทุน การวางแผนและ
ควบคุมค่าใช้จ่าย การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์ การวางแผนและควบคุมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
การวางแผนและควบคุมกาไร การรายงาน การวางแผนและควบคุมประเด็นอื่นๆ เป็นต้น
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการประยุกต์ความรู้ จากกรณีศึกษาเพื่อการวางแผนกาไรและ
การควบคุม ซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านการวางแผนกาไรและการควบคุมในด้านต่าง
ๆ รวมถึงการรายงานผล
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับหลักสูตรบัญชี
บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2554 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภาพของส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ประเทศ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกาไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงาน
ขององค์กรประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผน
และควบคุ ม การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ การก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งาน และ
การรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
Strategic planning; the role of profit planning and control including evaluation of
various organization operation focus on strategic planning and using budgetary as a tool of
operation planning and control; key performance indicators and reporting of management
and control.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวรรยา พิณเนียม เวลาในการให้คาปรึกษา วันอังคาร 13.00 - 16.30 และ
วันศุกร์ 13.00 - 16.30 ห้อง 346 e-mail : sawanya_pin@hotmail.com
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรเดช สมิทธิพรพรรณ เวลาในการให้คาปรึกษา วันอังคาร 09.00 - 16.30
ห้อง 346 e-mail : ji2316@yahoo.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น
1.1.3 มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม
1.1.4 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1. อาจารย์ผู้สอนสร้างจิตสานึก ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ วิชาชีพ และ
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี เช่น ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม
1.2.2. อาจารย์ผู้สอน กาหนดให้นักศึกษานาเสนอหัวข้อเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หรือค่านิยมหลัก
12 ประการหน้าชั้นเรียน
1.2.3. อาจารย์ผู้สอน กาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น
การแต่งกายให้ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยกาหนดการ จัดสอบที่ไม่
ทาให้เกิดการทุจริต
1.2.4. อาจารย์ผู้สอน กาหนดให้มีการจัดทากิจกรรมกลุ่มที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการ
ทางานร่วมกัน ความมีน้าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นความสาคัญของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
1.2.5. อาจารย์อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. สั งเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้ มีจานวนเพิ่มขึ้น เช่น การมีทัศนคติที่ดีในเรื่องความ
โปร่งใส ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม เป็นต้น
1.3.2. สั งเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้ มีจานวนเพิ่ม ขึ้น เช่ น การแต่งกายให้ เหมาะสมตาม
กาลเทศะ การเข้าเรียนตรงเวลา จานวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง เป็นต้น
1.3.3. ความรู้ ความเข้า ใจในเนื้ อ หาเกี่ย วกั บหั ว ข้อ คุณ ธรรม จริ ยธรรม หรื อค่ านิ ยมหลั ก 12
ประการ ที่นาเสนอหน้าชั้นเรียน
1.3.4. ความสามัคคี ในการเข้าร่ว มโครงการหรือ กิจกรรมกลุ่ม ความรับผิ ดชอบในหน้าที่ การ
นาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน เป็นต้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2.1.2 สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้าน
การบัญชีได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 สามารถนาเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
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 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียน มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน องค์
ความรู้อื่นๆ ด้านบริหารจัดการ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ในการจัดทา
2.2.2. การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยการให้ผู้เรียนค้นคว้าและติดตาม
ความก้าวหน้า เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านบริหารจัดการ ด้านการวางแผนกาไร และการควบคุม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. สังเกตการณ์การแสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม และทาแบบฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
2.3.2. การสอบกลางภาค
2.3.3. การสอบปลายภาค
2.3.4. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและ
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1. การสอนแบบการบรรยาย
3.2.2. การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
3.2.3. การสอนโดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1. การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
3.3.2. การรายงานผลการศึกษากรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
4.2 วิธีการสอน
4.2.1. ใช้วิธีการสอนที่กาหนดให้ทาโครงการหรือกิจกรรมเป็นงานกลุ่ม โดยกาหนดให้ทางานที่ต้อง
ประสานงานกับนักศึกษากลุ่มอื่น บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2. คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานที่กาหนด
4.3.3. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพู ดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1. กาหนดงานค้ น คว้าข้อมูล ที่ทาให้ นักศึกษาต้อ งใช้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
5.2.2. กาหนดให้มีการนาเสนอผลงานจากงานทีมอบหมาย
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1. ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บทที่ 1 บทบาทของการบัญชีในการ
บริหารธุรกิจ
- ข้อมูลทางการบัญชี
- กระบวนการบริหาร
- การบัญชีกับกระบวนการบริหาร
- กระบวนการวางแผนและการ
ควบคุม
- การบัญชีเพื่อการวางแผนและการ
ควบคุม
- ผู้รับผิดชอบในการจัดทาบัญชี
- Learning Outcome
1. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ
ตามเนื้ อ หาประจ าสั ป ดา ห์ และ
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ การบัญชี
เพื่อการวางแผนและการควบคุมว่ามี
ลักษณะอย่างไร

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ผสู้ อนแนะนาตัวและอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล และตาราการ
บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาบทบาทของการบัญชีในการ
บริหารธุรกิจ และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่าง
ของเนื้อหาและการฝึกปฏิบตั ิ
3. งานเดี่ยว: วิเคราะห์การบัญชีเพื่อการวางแผน
และการควบคุมว่ามีลักษณะอย่างไร

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
บทบาทของการบัญชีใน
การบริหารธุรกิจ
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
บทบาทของการบัญชีใน
การบริหารธุรกิจ
4. ใบงานการวิเคราะห์
การบัญชีเพื่อการวางแผน
แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ว่ า มี
ลักษณะอย่างไร

1.1, 1.2

(1), (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 1
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาบทบาทหน้าที่ของ
ผู้อานวยการทางการบัญชี และสอนแบบสาธิต
แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ
3. นักศึกษาส่งหัวข้อโครงงานกรณีศึกษาเพื่อการ
วางแผนกาไรและการควบคุม

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้อานวยการทางการบัญชี
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้อานวยการทางการบัญชี

1.1, 1.2, 1.3

(1), (2)

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ระบุถึงผล
ที่ ต ามมาทางจริ ย ธรรมของแต่ ล ะ
ทางเลือก
2

บ ท ที่ 2 บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
ผู้อานวยการทางบัญชี
- บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการทาง
บัญชี
- บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการทาง
บัญชีในบริษัทขนาดเล็ก
- ค า บ ร ร ย า ย ลั ก ษ ณ ะ ง า น ข อ ง
ผู้อานวยการทางบัญชี
- คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ อ านวยการทาง
บัญชี
- โครงสร้างขององค์กรกับหน่วยงาน
วางแผนและควบคุม
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถบทบาทหน้าที่ของ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 2
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการวางแผนธุรกิจ และสอน
แบบสาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึก
ปฏิบัติ
3. งานกลุ่ม: ศึกษาและวิเคราะห์ Video Clip
การวางแผนธุรกิจทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ของ
กิจการ

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การวางแผนธุรกิจ
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วางแผนธุรกิจ
4. Video Clip การ
วางแผนธุรกิจ

1.1 , 1.2

(1), (2)

ผู้อานวยการบัญชีในธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการ
ประยุกต์การวางแผนกาไรและการ
ควบคุมในกรณีศึกษา
3

บทที่ 3 การวางแผนธุรกิจ
- ความหมายการวางแผนธุรกิจ
- โครงสร้างของแผนธุรกิจ
- ส่ ว นประกอบพื้ น ฐานของการ
วางแผน
- ขั้นตอนการวางแผน
- แนวทางในการวางแผน
- แผนกลยุทธ์
- ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์
- บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการทาง
บัญชีกับการวางแผน
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 3
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการควบคุมและการวัดผล
และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหา
และการฝึกปฏิบตั ิ
3. งานเดี่ยว: ให้วิเคราะห์และเปรียบเทียบความ
แตกต่าง ข้อดี ข้อด้อย ของการควบคุมภายในใน
ด้านต่าง ๆ โดยใช้ Infographic

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การควบคุมและการวัดผล
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
ควบคุมและการวัดผล
4. Infographic

1.1 , 1.2

(1), (2)

ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะ
ของกาวางแผนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของกิจการ
4

บทที่ 4 การควบคุมและการวัดผล
- การใช้มาตรฐานในการควบคุม
- ข้อควรพิจารณาในการใช้มาตรฐาน
เพื่อการควบคุม
- ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ก า ห น ด
มาตรฐาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การวัดผลเชิงสมดุล
- การควบคุมภายใน
- การควบคุมภายในที่สาคัญ
- หน้าที่การควบคุมภายใน
- บทบาทของผู้ อ านวยการบั ญ ชี ต่ อ
การควบคุม
- ตัวอย่างกาควบคุมภายในที่สาคัญ
สอบกลางภาค ครั้งที่ 1
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

5

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะ
ของการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ
บทที่ 5 การวางแผนและควบคุ ม
รายได้
- บทบาทของผู้ อ านวยการบั ญ ชี กั บ
การจัดการปัญหาจากการขาย
- การวิเคราะห์การขาย
- มาตรฐานการขาย
- การรายงานการขาย
- การกาหนดราคาขาย
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ธุรกิจว่ามี
ลักษณะของการขายในลักษณะต่าง ๆ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 4
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการวางแผนและควบคุม
รายได้ และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่างของ
เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ
3. งานกลุ่ม: ศึกษาและวิเคราะห์ Video Clip
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจว่ามี
ลักษณะของการขายในลักษณะต่าง ๆ

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การวางแผนและควบคุม
รายได้
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วางแผนและควบคุม
รายได้
4. Video Clip การดาเนิน
ธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
ว่ามีลักษณะของการขาย
ในลักษณะต่าง ๆ

1.1 , 1.2

(1), (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บทที่ 6 การวางแผนและควบคุ ม
ต้นทุน
- แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต
- วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน
การผลิต
- บทบาทของผู้อานวยการทางบัญชี
ต่อต้นทุนการผลิต
- การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบ
ทางตรง
- การวางแผนและควบคุมค่าแรงงาน
ทางตรง
- การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่าย
การผลิต
- การบัญชีแบบลีน
- การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ธุรกิจว่ามี
ลั ก ษ ณ ะ ข อง ต้ นทุ น กา ร ผ ลิ ต ใ น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 5
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการกาวางแผนและควบคุม
ต้นทุน และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่างของ
เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ
3. งานกลุ่ม: ศึกษาและวิเคราะห์ Video Clip
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจว่ามี
ลักษณะของต้นทุนการผลิตในลักษณะต่าง ๆ
4. ติดตามโครงงานจากการประยุกต์ใช้บทเรียน
โดยสอบถาม แนะนาเกีย่ วกับโครงงานใน
ประเด็นของข้อมูลพื้นฐานของกิจการ ครั้งที่ 1

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การวางแผนและควบคุม
ต้นทุน
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วางแผนและควบคุม
ต้นทุน
4. Video Clip การดาเนิน
ธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
ว่ามีลักษณะของต้นทุน
การผลิตในลักษณะต่าง ๆ
4. แบบแสดงรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงงานกรณีศึกษา
เพื่อการวางแผนกาไรและ
การควบคุม

1.1 , 1.2 , 1.3

(1), (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 6
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการกาวางแผนและควบคุม
ค่าใช้จ่าย และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่างของ
เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ
3. งานกลุ่ม: ศึกษาและวิเคราะห์ Video Clip
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจว่ามี
ลักษณะของค่าใช้จ่ายในลักษณะต่าง ๆ

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การวางแผนและควบคุม
ค่าใช้จ่าย
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วางแผนและควบคุม
ค่าใช้จ่าย
4. Video Clip การดาเนิน
ธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
ว่ามีลักษณะของค่าใช้จ่าย
ในลักษณะต่าง ๆ

1.1 , 1.2

(1), (2)

ลักษณะต่าง ๆ
3. ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการประยุ ก ต์
เนื้อหาเข้าสู่โครงงานในส่วนของข้อมูล
พื้นฐานของกิจการ
7

บทที่ 7 การวางแผนและควบคุ ม
ค่าใช้จ่าย
- แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารและทั่วไป
- การวางแผนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และทั่วไป
- การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- บทบาทผู้ อ านวยการทางบั ญ ชี ใ น
การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- แนวคิดเกี่ยวกับรายจ่ายในการวิจัย
และการพัฒนา
- การวางแผนและควบคุมรายจ่ายใน
การวิจัยและการพัฒนา
- กลยุทธ์ด้านภาษีเงินได้
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 7
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการกาวางแผนและควบคุม
สินทรัพย์ และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่างของ
เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ
3. งานกลุ่ม: ศึกษาและวิเคราะห์ Video Clip
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจว่ามี
ลักษณะของค่าใช้จ่ายในลักษณะต่าง ๆ

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การวางแผนและควบคุม
สินทรัพย์
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วางแผนและควบคุม
สินทรัพย์
4. Video Clip การดาเนิน
ธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
ว่ามีลักษณะของสินทรัพย์
ในลักษณะต่าง ๆ

1.1 , 1.2

(1), (2)

ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ธุรกิจว่ามี
ลั ก ษณะของค่ า ใช้ จ่ า ยในลั ก ษณะ
ต่าง ๆ
8

บทที่ 8 การวางแผนและควบคุม
สินทรัพย์
- การวางแผนและควบคุมเงินสด
- การวางแผนและควบคุมลูกหนี้
- การวางแผนและควบคุ ม สิ น ค้ า
คงเหลือ
- การวางแผนและควบคุ ม ที่ ดิ น
อาคาร และอุปกรณ์
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ธุรกิจว่ามี
ลั ก ษณะของสิ น ทรั พ ย์ ใ นลั ก ษณะ
ต่าง ๆ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บทที่ 9 การวางแผนและควบคุม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
- ลักษณะและประเภทของหนี้สิน
- ประเภทของหนี้สิน
- วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ
หนี้สิน
- ก า ร ว า ง แ ผ น เ กี่ ย ว กั บ ห นี้ สิ น
หมุนเวียน
- การวางแผนเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า
- มาตรฐานที่ใช้ในการวัดและควบคุม
หนี้สินหมุนเวียน
- การควบคุมภายในเกี่ยวกับหนี้สิน
- การรายงานเกี่ยวกับหนี้สิน
- ความสาคัญของส่วนของเจ้าของ
- บทบาทหน้ า ที่ ก ารวางแผนและ
ควบคุมส่วนของเจ้าของ
- กาไรต่อหุ้น
- ต้นทุนของเงินทุน
- วิธีการคานวณต้นทุนของเงินทุน
- เงินปันผล
- การบริหารโครงสร้างของเงินทุน
- การวางแผนส่ ว นของเจ้ า ของใน
ระยะยาว
- การวางแผนส่ ว นของเจ้ า ของใน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 8
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการกาวางแผนและควบคุม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ และสอนแบบสาธิต
แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ
3. งานกลุ่ม: ศึกษาและวิเคราะห์ Video Clip
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจว่ามี
ลักษณะของค่าใช้จ่ายในลักษณะต่าง ๆ

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การวางแผนและควบคุม
หนี้สินและส่วนของ
เจ้าของ
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วางแผนและควบคุม
หนี้สินและส่วนของ
เจ้าของ
4. Video Clip การดาเนิน
ธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
ว่ามีลักษณะของค่าใช้จ่าย
การผลิตในลักษณะต่าง ๆ

1.1 , 1.2

(1), (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 9
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการวางแผนและควบคุมกาไร
และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหา
และการฝึกปฏิบตั ิ
3. กิจกรรม Kahoot ทบทวนเนื้อหา บทที่ 5 - 9

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การวางแผนและควบคุม
กาไร
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วางแผนและควบคุมกาไร
4. Kahoot

1.1 , 1.2

(1), (2)

ระยะสั้น
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ธุรกิจว่ามี
ลั ก ษณะของหนี้ สิ น และส่ ว นของ
เจ้าของ ในลักษณะต่าง ๆ
10

บทที่ 10 การวางแผนและควบคุ ม
กาไร
- ก ร ะ บ ว น ก า ร ว า ง แ ผ น กั บ
งบประมาณ
- ขั้นตอนในการกาหนดแผนงาน
- งบประมาณกับการวางแผน
- การใช้งบประมาณในการควบคุม
- งบประมาณกับการวางแผนกลยุทธ์
- ปั จ จั ย ที่ ท าให้ งบประมาณประสบ
ผลสาเร็จ
- ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2

19

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 10
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการวางแผนและควบคุมกาไร
และสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหา
และการฝึกปฏิบตั ิ
3. ติดตามโครงงานจากการประยุกต์ใช้บทเรียน
โดยสอบถาม แนะนาเกีย่ วกับโครงงานใน
ประเด็นของข้อมูลที่ใช้ในกาวางแผนกาไรและ
การควบคุม ครั้งที่ 2

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การวางแผนและควบคุม
กาไร
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วางแผนและควบคุมกาไร
4. แบบแสดงรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงงานในส่วนของข้อมูล
ที่ใช้ในกาวางแผนกาไร
และการควบคุม ครั้งที่ 2

1.1 , 1.2 , 1.3

(1), (2)

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะ
ของงบประมาณที่ใช้ในการวางแผน
และควบคุม
11

บทที่ 10 การวางแผนและควบคุ ม
กาไร (ต่อ)
- ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
- โครงสร้างของงบประมาณ
- การวางแผนกาไร
- การวางแผนและควบคุม กาไรโดย
งบประมาณ
- เทคนิคอื่น ๆ ในการวางแผนและ
ควบคุมกาไร
- บทบาทของผู้อานวยการทางบัญชี
ในการวางแผนและควบคุมกาไร
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 11
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการรายงาน และสอนแบบ
สาธิต แสดงตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึก
ปฏิบัติ

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การรายงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
รายงาน

1.1, 1.12

(1), (2)

ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะ
ของการจัดทางบประมาณต่าง ๆ
3. ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการประยุ ก ต์
เนื้อหาเข้าสู่โครงงานในส่วนของข้อมูล
ที่ ใ ช้ ใ นกาวางแผนก าไรและ การ
ควบคุม
12

บทที่ 11 การรายงาน
- รายงานเพื่อการบริหารภายใน
- บทบาทของผู้อานวยการทางบัญชี
ในการจัดทารายงานภายใน
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การจัดทา
รายงานภายใน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
13

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บทที่ 11 การรายงาน
- การเพิ่มคุณภาพของรายงานภายใน
- การรายงานภายนอก
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้ เ รี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ก าร
รายงานภายนอก
3. ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการประยุ ก ต์
เนื้อหาเข้าสู่โครงงานในส่วนของข้อมูล
การแผนก าไรและควบคุ ม สู่ ก าร
นาเสนอในรูปของรายงานทั้งภายใน
และภายนอก

14

บทที่ 12 การวางแผนและควบคุ ม
ประเด็นอื่น ๆ
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การบริหารความเสี่ยง
- การวางแผนและวิเคราะห์เพื่อการ
ควบคุมกิจการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 12
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาระบบบัญชีมาตรฐาน ในส่วน
ของการรายงาน และสอนแบบสาธิต แสดง
ตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ
3. ติดตามโครงงานจากการประยุกต์ใช้บทเรียน
โดยสอบถาม แนะนาเกีย่ วกับโครงงานในส่วน
ของข้อมูลการแผนกาไรและควบคุมสู่การ
นาเสนอในรูปของรายงานทั้งภายในและ
ภายนอก ครั้งที่ 3

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การรายงาน
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
รายงาน
4. แบบแสดงรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงงานในส่วนของข้อมูล
การแผนกาไรและควบคุม
สู่การนาเสนอในรูปของ
รายงานทั้งภายในและ
ภายนอก ครั้งที่ 3

1.1, 1.12, 1.3

(1), (2)

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติสปั ดาห์ที่ 13
2. การสอนใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาการวางแผนและควบคุม
ประเด็นอื่น ๆ และสอนแบบสาธิต แสดง

1. หนังสือวิชาการบัญชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
2. Power point เรื่อง
การวางแผนและควบคุม
ประเด็นอื่น ๆ

1.1 , 1.2

(1), (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ตามเนื้อหาประจาสัปดาห์ และ
สามารถปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การบริหาร
กิจ การกรณี ที่ มี ต่ อการเปลี่ ย นแปลง
ด้านต่าง ๆ

ตัวอย่างของเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ

3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วางแผนและควบคุม
ประเด็นอื่น ๆ

บทที่ 11 กรณีศึกษา
- ศึกษากรณีศึกษา
Learning Outcome
1.ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์
กรณีศึกษาได้
2. ประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ข องการวางแผน
กาไรและการควบคุมสู่โครงงานจาก
กรณีศึกษา

1. นาเสนอโครงงาน

1. รายงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.3

(1), (2)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

1. การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้น
เรียน
2. งานเดี่ยวที่ได้รับ
มอบหมาย
3. งานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย
4. การนาเสนอ
รายงาน

5. การทดสอบวัดผล
ความรู้

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4

การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน

1.1.2 , 1.1.4,
2.1.1

- ประเมินจากการส่งงาน
ตรงเวลา
- ประเมินจากคุณภาพงาน
2.1.1,
- ประเมินจากการส่งงาน
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ตรงเวลา
4.1.3
- ประเมินจากคุณภาพงาน
2.1.1 , 2.1.2
รายงานและนาเสนอหน้า
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ชั้นเรียน
4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
2.1.1, 2.1.2
การทดสอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ทุกสัปดาห์
2.5%

ทุกสัปดาห์

2.5%

3,5,6,7,8,9

5%

15

10%

4,10,16

80%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร. การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี : 2555
เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร. การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม : 2552
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ธนภร เอกเผ่าพันธุ์. การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ. กรุงเทพฯ : 2549
กิ่งกนก พิทยานุคุณ และสุนทรี จรูญ. การวางแผนกาไร :2543
เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. การงบประมาณ. กรุงเทพฯ : 2539
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์, ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสมัยใหม่ ค้นคว้า websilte
www.feb.ac.th และ www.sec.ac.th
มาตรฐานรายงานทางการเงิน โดย สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้ รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ในรายหัว ข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิช า โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา
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