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คานา
เอกสารรายวิช า หลั ก การบั ญ ชี รหั ส 3822104 โดยมุ่งเน้ น ให้ ผู้ เรียนมี ความเข้าใจ ความหมาย
วัตถุประสงค์ ความสาคัญของการบัญชี และ จรรยาบรรณทางด้านบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดทาบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบั ญ ชี วิธีการบัญ ชีตามมาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การ
จัดทางบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
รายวิช า หลั กการบั ญ ชี มี จุ ดมุ่งหมายและวัต ถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องอย่างมีระบบ พร้อมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร และ
ทางานร่ว มกับ ผู้อื่น ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเ ป็ นสื่ อกลางในการ
แสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดี
ผู้จัดทา
มะลิ ชารี
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3822104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) หลักการบัญชี
(ภาษาอังกฤษ) Principles of Accounting
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มะลิ ชารี
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร แรมวัลย์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2560 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม.ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
21 พฤศจิกายน 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
21 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีสาหรับกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม
กิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดทางบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
งบการเงิน
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการจัดทาบัญชี การจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
กฎหมาย
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีพื้นฐานทางการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
และการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน บทบาทและความรับผิดชอบของการบัญชี
ที่มีต่อสังคม กรอบแนวคิดส าหรับ การรายงานทางการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบั ญชี การบันทึก
รายการทางบัญชีและการจัดทางบการเงิน ข้อจากัดของข้อมูลทางการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
The importance and objectives of financial reporting, roles and responsibilities of
accounting for society, conceptual framework for financial reporting, introduction to
accounting, recording accounting transaction and preparing financial statements,
limitations of accounting information, accounting professional ethics.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน 30 ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ภ า ค 75 ชั่วโมงต่อภาค
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ การศึกษา
การศึกษา
ท าก าร ส อ น ได้ ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบท วน ตวามรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการพั ฒ นาคุณ ธรรมและจริ ย ธรรม และพั ฒ นาไปสู่ การเป็ นพลเมืองที่ ดีของสั งคม นั กศึกษาจึงต้องมี
คุณสมบั ติต่าง ๆ จากการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสาคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ดังต่อไปนี้
 1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และ
เคารพกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 1.1.3 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในคุ ณ ค่ า แห่ งวิ ช าชี พ และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่
ของการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น
ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การ
เสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
(2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการดารงชีวิต สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุม ดังนี้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการ ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.3 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพด้านการจัดการรวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและสังคมโลก
2.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การ
ปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้ ก ารเรี ยนการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน้ น หลั กการทางทฤษฎี
ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) การจั ด การเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) ฝึ กทั ก ษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
(4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเองของแผนการปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ
จากการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
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 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วย
ตนเอง มีความคิดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ ได้สารสนเทศที่เป็ น
ประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สั มพันธ์กัน
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 มีทักษะในการแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ ต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์โดยคานึ งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษา
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การศึกษาในภาคสนาม
(4) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอน
ของการคิดที่จะพัฒนาและให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
(5) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
(6) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ
(7) ใช้วิ ธีก ารสอนแบบต่ าง ๆ เช่ น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไป
ทัศนศึกษา
(8) ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
(2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทัก ษะความสั มพั น ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิ ด ชอบจาเป็ นต้ องเกิด ขึ้น กั บ
นักศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ ในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาความรู้ และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะ
สมตามสถานการณ์และทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการ
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(2) มอบหมายงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ว มกิจกรรมต่าง ๆพิจารณาจาก
ผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เคราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1.1 สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั กคณิ ตศาสตร์ สถิ ติ การวิ เคราะห์ เชิ ง
ปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทา
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพู ด
การเขียนที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เคราะห์ จาก
กรณีศึกษา การเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) มอบหมายงานให้ ผู้ เรียนสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานในประเด็ น ที่ มีค วาม
เกี่ยวข้องกับการเรียน
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
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5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)
1

- บทที่ 1. ลักษณะ
และกรอบแนวคิดขั้น
พื้นฐานทางการบัญชี
1.1 ประวัติและ
วิวัฒนาการทางบัญชี
แม่บทการบัญชี และ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
1.2 ความหมาย
ส่วนประกอบงบ
การเงิน
1.3 ประเภทของงบ
การเงิน
- Learning
Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจตาม

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัว และอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือ
และ website เพิ่มเติม
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน
3. ตอบคาถามจากเนื้อหาที่เรียน
4. จัดกลุ่มเพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของงบการเงิน
และองค์ประกอบสาคัญของงบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
6. สอดแทรกการเรียนการสอนด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้โอกาสและวิธีการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน

1.เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. Power Point
หัวข้อเรื่อง
ลักษณะกรอบ
แนวคิดขั้นพื้นฐาน
ทางการบัญชี
3. สืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต
ในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน
เพื่อเสริมความรู้
ในห้องเรียน
4. แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน บทที่ 1

(1)
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

2-3

เนื้อหาประจาสัปดาห์
และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนว
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจ ส่วนประกอบ
ของงบการเงินและ
ประเภทของงบ
การเงิน
- บทที่ 2 งบการเงิน
2.1 ความหมายและ
ส่วนประกอบของงบ
การเงิน
2.2 งบแสดงฐานะ
การเงิน
2.3 การจัดทางบ
แสดงฐานะการเงิน
2.4 งบกาไรขาดทุน
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3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
4. สอดแทรกการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมการ
เล่านิทาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5. แบ่งกลุ่มให้ทาการสืบค้นข้อมูลงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
นักศึกษาได้รู้ข้อมูลจริงของธุรกิจต่าง ๆ

(1)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน
Power point
หัวข้อเรื่อง งบ
การเงิน
3. ใบงานเกี่ยวกับ
การจาแนกบัญชี
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
ตามหมวดบัญชี
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
และงบการเงิน
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. สืบค้นข้อมูล
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและ
ทางอินเตอร์เน็ต
สงสัย
ในเวลาเรียนและ
4. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่ม โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบสุ่ม กลุ่ม นอกเวลาเรียน
ละไม่เกิน 6 คน และให้ช่วยกันวิเคราะห์รายการค้า โดยที่ผู้สอนสาธิตให้ เพื่อเสริมความรู้
11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

4-6

เบ็ดเสร็จ
2.5 การจัดทางบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.6 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ
2.7 งบกระแสเงินสด
2.8 หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
- Learning
Outcome
1. นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจใน
รูปแบบของงบ
การเงิน
2. ส่วนประกอบของ
งบการเงิน
3. สามารถจัดทางบ
การเงินได้โดยฝึก

12

ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่างพร้อมอธิบายวิธีการทาอย่างเป็นขั้นตอน โดยการใช้
แบบฝึกหัดในบททเรียน และใบงานที่ทาเสริมขึ้นมาเพิ่มเติมให้กับ
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง
5. สอดแทรกการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2 สอดแทรกการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมการ
เล่านิทาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3. จัดกลุ่มเพื่อทาแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบอื่นที่เกี่ยวกับการบันทึก
รายการปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
4. ตอบคาถามในชั้นเรียนเกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชี การจัดทางบ
ทดลองหลังปรับปรุง และการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
5. สอบกลางภาค ครั้งที่ 1
6. ทบทวนบทเรียนก่อนสอบกลางภาคครั้งที่ 2

ในห้องเรียน โดยดู
ตัวอย่างงบ
การเงินในตลาด
หลักทรัพย์

(1)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน
Power point
หัวข้อเรื่องหลัการ
บัญชี
3. ใบงาน
4. สืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

7-9

ปฏิบัติจริงจาก
แบบฝึกหัด
- บทที่ 3. หลักการ
บัญชี
3.1 วัฏจักรทางการ
บัญชี
3.2 รายการค้าและ
การวิเคราะห์รายการ
ค้า
3.3 หลักการบันทึก
บัญชี
3.4 การบันทึก
รายการในสมุดขั้นต้น
3.5 สมุดบัญชีแยก
ประเภท
3.6 การบันทึก
รายการในสมุดบัญชี
แยกประเภท
3.7 การจัดทางบ
ทดลอง

12

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
4 สอดแทรกการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
5. สอบกลางภาค ครั้งที่ 2

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

(1)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน
Power point
หัวข้อเรื่อง การ
วัดผลการ
ดาเนินงาน
3. ใบงาน
13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

10

- Learning
Outcome
1. สามารถวิเคราะห์
รายการค้าทางธุรกิจ
ได้
2. จาแนกและจัด
หมวดหมู่ในการ
วิเคราะห์รายการค้า
ได้
3. ประยุกต์ใช้
หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ได้
- บทที่ 4 ผลการ
ดาเนินงาน
4.1 เกณฑ์การบันทึก
บัญชี

4 สอดแทรกการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมการ
เล่านิทาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

4. สืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต

4

(1)

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน
Power point
หัวข้อเรื่อง
14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

11-12

4.2 รายการปรับปรุง
บัญชี
4.3 งบทดลองหลัง
ปรับปรุง
4.4 การปิดบัญชีใน
สมุดรายวัน
- Learning
Outcome
1. สามารถวิเคราะห์
รายการค้าทางธุรกิจ
ได้
2. จาแนกและจัด
หมวดหมู่ในการ
วิเคราะห์รายการค้า
ได้
3. ประยุกต์ใช้
หลักการบัญชีกับ
รายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ได้

8

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
4. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมสมองช่วยกัน
วิเคราะห์สมุดรายวันแต่ละปรเภท
5. สอดแทรกการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมการ
เล่านิทาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
4. สอดแทรกการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมการ
เล่านิทาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ใบงาน
4. สืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต
ของกรรม
สรรพากร
www.rd.go.th

(1)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

4. จัดทางบการเงิน
และสารสนเทศ
ทางการบัญชีได้

13

4
- บทที่ 5
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.1. ภาษีซื้อและภาษี
ขาย
5.2 ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.3 การคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.4 เอกสารประกอบ
ในการคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
4. สอดแทรกการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมการ
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

(1)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

5.5 การปิดบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

14

- Learning
Outcome
1. มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. สามารถคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้
3. มีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการคิด
ภาษีมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจ
- บทที่ 6 การบัญชี
สาหรับกิจการซื้อ
และขายสินค้า
6.1 วงจรการซื้อและ
ขายสินค้า

วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

4

1. เอกสาร
17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

15

6.2 การบันทึกบัญชี
สาหรับกิจการซื้อและ
ขายสินค้า
6.3 การบันทึกบัญชี
สินค้าระบบสิ้นงวด
6.4 การบันทึกบัญชี
สินค้าระบบต่อเนื่อง
6.5 การปิดบัญชี
สาหรับกิจการซื้อและ
ขายสินค้า
6.6 การจัดทางบ
ทดลองหลังปิดบัญชี
- Learning
Outcome
1.มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
หลักการบัญทึกบัญชี
สาหรับกิจการซื้อขาย

4

ประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี
2. สื่อการสอน
Power point
18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

สินค้า ประเภทธุรกิจ
พณิชกรรม
2. สามารถคานวณาษี
มูลค่าเพิ่มได้
3. มีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการคิด
ภาษีมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจ

3. ใบงาน
4. สืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต

- บทที่ 7 สมุด
รายวันเฉพาะ
7.1 ความหมายของ
สมุดรายวัน
เฉพาะ
7.2 ประเภทของ
สมุดรายวัน
เฉพาะ
7.3 ประโยชน์ของ
สมุดรายวัน
19

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

เฉพาะ
7.4 ประเภทของ
บัญชีแยก
ประเภท
7.5 สมุดรายวันซื้อ
7.6 สมุดรายวันขาย
7.7 สมุดรายวันรับ
เงิน
7.8 สมุดรายวัน
จ่ายเงิน
7.9 สมุดเงินสด
- Learning
Outcome
1. มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
สมุดรายวันเฉพาะ
2. สามารถบันทึก
สมุดรายวันแต่ละ
ประเภทได้
20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

- บทที่ 8 การบัญชี
สาหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
8.1 ความหมาย และ
วิธีการบันทึกบัญชีที่
เกี่ยวกับกิจการ
อุตสาหกรรม
8.2 งบการเงินของ
กิจการอุตสาหกรรม
- Learning
Outcome
1. มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
บัญชีสาหรับกิจการ
อุตสหกรรม
2. มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิต และค่าใช้จ่าย
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

เกี่ยวกับการผลิต
- บทที่ 9 จริยธรรม
ของวิชาชีพบัญชี
9.1 ความหมายของ
จริยธรรมของวิชาชีพ
บัญชี
9.2 หลักการพื้นฐาน
ของจริยธรรมของ
วิชาชีพบัญชี
- Learning
Outcome
มีความรู้ความเข้าใจ
ในจริยธรรมของ
วิชาชีพบัญชี

22

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

1. การบรรยาย
เนื้อหารายวิชา

2.1 2.1.2

2. การมอบหมายให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมาย

2.1
3.1
4.1
5.1

3. ให้นักศึกษาที่
มอบหมาย
- ทากิจกรรมจิต
อาสา
- การปลูกฝังเรื่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรม
4. - การเข้าชั้น
- การแต่งกาย
- การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

1.1 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
3.1 3.1.1
5.1 5.1.1

2.1.2
3.1.1
4.1.3
5.1.1

1.1 1.1.1 1.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
7
20%
10
20%
16
30%

สอบกลางภาคครั้งที1่
สอบกลางภาคครั้งที2่
สอบปลายภาค
- วิธีการนาเสนอ
- เนื้อหาที่นาเสนอ
- ความพร้อมเพรียงในการ
14
นาเสนอพร้อมทั้งการแต่ง
กาย
- รูปเล่มของรายงานที่
นาเสนอ
- การเข้าร่วมกิจกรรมตรง
เวลา
- ความตั้งใจเข้าร่วม
ทุกสัปดาห์
กิจกรรม
- การแสดงออกในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
- เข้าและออกจากชั้น
เรียนตรงเวลาและ
สม่าเสมอทุกสัปดาห์
-แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบการแต่งกายของ
มหาวิทยาลัยฯ
-ความตั้งใจทาแบบฝึก
ปฏิบัติที่อาจารย์
มอบหมายในชั้นเรียน

ทุกสัปดาห์

10%

15%

5%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผศ.ดร.บุรพร กาบุญ และคณะ (2556). เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิช
หลักการบัญชี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. Power Point Slide ประจาบทเรียน
2. รายงานประจาปี ห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน
3. http://www.nukbunchee.com เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม
4. http://www.fap.or.th เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี
5. http://www.set.or.th เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6 .http://www.dbd.go.th เว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7 .http://www.account.acc.chula.ac.th เว็บไซด์ภาควิชาการบัญชีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2548). งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม. กรุงเทพมหานคร :
บริษัท ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซล จากัด.
สภาวิชาชีพบัญชี. (2550). มาตรฐานการบัญชี. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จากัด

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดย
- การสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เช่น ผ่านเว็บบอร์ด เป็นต้น
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดาเนินการดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมิน
- ประเมินจากผู้สังเกตการณ์การสอน โดยเป็นอาจารย์ในหลักสูตร
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3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน
การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
- ตั้งคณะกรรมการประจาสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายวิชา
คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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