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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เปCนของรายวิชา 3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting) มี จุดมุEงหมายและวัตถุประสงค7เพื่ อใชKเปCน แนวทางการบริ หารจัด การของ
รายวิชา เพื่อใหKการจัดการเรียนการสอนสอดคลKองและเปCนไปตามที่วางแผนไวKในรายละเอียดของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554) ที่กําหนดเกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการ
เรียนรูKใน 5 ดKาน และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูK (Curriculum Mapping)
มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชKในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
หนังสือและเอกสารอKางอิ งที่นักศึกษาจะสามารถคKน ควKาไดK ตลอดจนการกําหนดกลยุทธ7ในการประเมิ น
รายวิชาและกระบวนการปรับปรุง โดยผูKสอนจะใชKเอกสารฉบับนี้เพื่อเปCนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนารายวิชาอยEางตEอเนื่องใหKเกิดประโยชน7สูงสุดตEอนักศึกษาตEอไป

22 พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนCา
ขKอมูลทั่วไป
จุดมุEงหมายและวัตถุประสงค7
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูKของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด)

หมวดที่ 1 ขCอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting)
2. จํานวนหนDวยกิต
3 หนEวยกิต อัตราสEวนการเรียน (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เปCนหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารยAผูCรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยAผูCสอน
อาจารย7ผูKรับผิดชอบรายวิชา ผูKชEวยศาสตราจารย7วันธณี สุดศิริ
อาจารย7ผูKสอน (1) ผูKชEวยศาสตราจารย7ประทินพร แรมวัลย7 ตอนเรียน E1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปLที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2560 ชั้นป.ที่ 2
6. รายวิชาที่ตCองเรียนมากDอน (Pre-requisite) (ถCามี)
ไมEมี
7. รายวิชาที่ตCองเรียนพรCอมกัน (Co-requisite)
ไมEมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลDาสุด
22 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุDงหมายและวัตถุประสงคA
1. จุดมุDงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหKนักศึกษาทราบและสามารถอธิบายความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการและสามารถ
จําแนกขKอแตกตEางระหวEางการบัญชีเพื่อการจัดการกับการบัญชีการเงินไดK อยEางถูกตKอง
2. เพื่อใหKนักศึกษาสามารถอธิบายถึงวิธีการบัญชีที่เกี่ยวขKองกับการตัดสินใจในการบริหารงานและ
การดําเนินกิจการของธุรกิจ
3. เพื่อใหKนักศึกษาสามารถสรKางระบบการรายงานขKอสนเทศทางการบัญชีบริหารที่มีคุณภาพ
4. เพื่อใหKนักศึกษาสามารถอธิบายถึงความรูKทางการบัญชีมาประยุกต7ใชKในการวิเคราะห7แกKป[ญหา
ตEางๆ สําหรับธุรกิจที่ประสบป[ญหาในภาวะเศรษฐกิจป[จจุบัน เพื่อใชKในการบริหารกิจการและสรKางผลกําไร
ใหKธุรกิจ
5. เพื่อใหKนักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห7ถึงวิธีการรายงานขKอมูลตKนทุนในวิธีตEางๆ ไดKอยEาง
ถูกตKอง
6. เพื่อใหKนักศึกษาสามารถสืบคKนขKอมูลที่เกี่ยวขKองกับเนื้อหาวิชาจากจากแหลEงขKอมูลตEางๆ เชEน
Internet, Electronics Database, วารสารวิชาการไดKอยEางมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อใหKนักศึกษาสามารถแกKป[ญหาเฉพาะหนKาไดKและทํางานรEวมกับผูKอื่นไดK
8. เพื่อใหKนักศึกษาสามารถใชKศัพท7ภาษาอังกฤษเฉพาะทางดKานเนื้อหาวิชาไดK
9. เพื่อใหKนักศึกษาสามารถตระหนักถึงความสําคัญของเนื้อหาวิชาจริยธรรม คุณธรรมในการจัดทํา
บัญชีสําหรับธุรกิจที่ผลิตสินคKาและมีการพัฒนาเจตคติที่ดีตEอการเรียน
2. วัตถุประสงคAในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปCนรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชKในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหKเปCนไปตามเกณฑ7ประกันคุณภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเพื่อใหKสอดคลKองกับการเปลี่ยนแปลงดKานเทคโนโลยี
ดKานเศรษฐกิจของประเทศที่พรKอมเขKาสูEประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ใหKเหมาะสม ทันสมัย สอดคลKองกับการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย วั ต ถุป ระสงค7 ความสํา คั ญของขK อมูล ทางการบั ญชี การใชK ป ระโยชน7 ของขKอมู ล
ทางการบัญชีที่เกี่ยวขKองกับการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ ความรูKเบื้องตKนเกี่ยวกับตKนทุน
การบัญชีตKนทุนทางตรงและการรายงาน การวิเคราะห7ตKนทุน-ปริมาณ-กําไร การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ งบ
กระแสเงินสด การวิเคราะห7งบการเงิน การตัดสินใจในการลงทุนและงบประมาณ
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.จํานวนชั่วโมงที่ใชCตDอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝWกปฏิบัติ

การศึกษาดCวยตนเอง

45 ชั่วโมง
ตEอภาคการศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไมEสามารถทํา
การสอนไดK หรือตามที่
ผูKเรียนรKองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูKความ
เขKาใจใหKมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ไมEมีฝoกปฎิบัติ

90 ชั่วโมง ตEอภาคการศึกษา
หรือ 6 ชั่วโมงตEอสัปดาห7

3. จํานวนชั่วโมงตDอสัปดาหAที่อาจารยAใหCคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกDนักศึกษาเปYนรายบุคคล
อาจารย7ผูKสอนกําหนดวันเวลาในการใหKคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห7ละ 6 ชั่วโมง และ
ประกาศใหKผูKเรียนทราบ โดยภาคเรียนที่ 2/2560 คือ วันจันทร7 เวลา 9.00-15.00 น. หKอง 346 และ
นักศึกษาสามารถติดตEออาจารย7เพื่อปรึกษาเปCนรายบุคคล หรือรายกลุEมตามความตKองการ ผEานโทรศัพท7
หมายเลข 0 2244 5780 e-mail : pratinporn_rae@dusit.ac.th และ Line ID : pp_paew

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูCของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตKองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย7สุจริต เสียสละไมEเอารัดเอาเปรียบผูKอื่น มีความรับผิดชอบตEอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลKอม
1.1.2 มีความพอเพียงเปCนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสรKางภูมิคุKมกัน
1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตKอง ความดีความชั่ว
1.1.4 มีความรูKความเขKาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ป[ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สรKางจิตสํานึกใหKนักศึกษา ดKวยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
และสอนใหKนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตEอวิชาชีพ
1.2.3 กํ า หนดใหK นั กศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต ามกฎขK อ บั งคั บ ของมหาวิ ทยาลั ย เชE น การแตE ง กายใหK
ถูกระเบียบ การเขKาเรียนใหKตรงตEอเวลา และยกตัวอยEางเรื่องความซื่อสัตย7สุจริต เปCนตKน
1.3 วิธีการประเมินผล
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สั ง เกตพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค7 มี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น เชE น การเขK า เรี ย นตรงเวลา การแตE ง กายใหK
เหมาะสมถูกระเบียบและกาลเทศะ ไมEมีการทุจริตในการสอบ ความพรKอมเพรียงในการเขKารEวมโครงการหรือ
กิจกรรม ความรับผิดชอบในหนKาที่ การสEงงานตามกําหนดเวลา เปCนตKน
2. ความรูC
2.1 ความรูKที่ตKองไดKรับ
2.1.1 มีความรูKและความเขKาใจในสาระสําคัญของศาสตร7ที่เปCนพื้นฐานที่จําเปCนสําหรับการตลาด
2.1.2 มีความรูKและความเขKาใจในสาระสําคัญของศาสตร7ดKานการตลาด การเงิน การผลิต และ
การดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค7กร
2.1.3 มีความรูKและความเขKาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในดKาน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรูKเกี่ยวกับความกKาวหนKาทางวิชาการและวิชาชีพดKานการตลาด รวมทั้งมีความเขKาใจใน
สถานการณ7ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยEางเทEาทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเนKนผูKเรียนเปCนสําคัญ มุEงเนKนใหKผูKเรียนมีความรูKและความเขKาใจในเนื้อหาวิชา
และการประยุกต7ใชKความรูKทางการบัญชีกับการวางแผนทางการตลาดไดK
2.2.2. การสอนแบบการอภิปรายรEวมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. การทดสอบยEอย
2.3.2. การสอบกลางภาค
2.3.3. การสอบปลายภาค
2.3.4. การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปZญญา
3.1 ทักษะทางป[ญญาที่ตKองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคKน จําแนก และวิเคราะห7ขKอมูล เพื่อใหKไดKซึ่งสารสนเทศที่เปCนประโยชน7ในการ
แกKไขป[ญหาและการตัดสินใจอยEางเหมาะสม
3.1. มีความคิดริเริ่มสรKางสรรค7 ตEอยอดกรอบความรูKเดิม สามารถบูรณาการความรูKในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ7เพื่อใหKเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมE ๆ
3.1.3 สามารถคิดคKนทางเลือกใหมE ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห7ทางเลือกและผลกระทบที่เปCนผล
จากทางเลือกอยEางรอบดKาน โดยการนําความรูKและประสบการณ7มาประยุกต7ใชK
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การฝoกปฏิบัติจากแบบฝoกปฏิบัติ (Practice set)
3.2.2. การสอนโดยใชKขEาวสาร กรณีศึกษา หรือโจทย7ป[ญหาที่เกี่ยวขKองทางการตลาด โดยการ
สืบคKนจากสื่อออนไลน7ตEาง ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชKกรณีศึกษา หรือโจทย7ป[ญหา
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาคKนควKา โดยการนําเสนอหนKาชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
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4. ทักษะความสัมพันธAระหวDางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ7ระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตKองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ7และสามารถสรKางสัมพันธภาพอันดี
กับผูKอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพไดK
4.1.2 มีความกระตือรือรKน สามารถทํางานเปCนกลุEม และสามารถแสดงภาวะผูKนําผูKตามไดKอยEาง
เหมาะสม มีการเรียนรูKอยEางตEอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตEางอยEางสรKางสรรค7ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
กําหนดใหKมีกิจกรรมที่นักศึกษาไดKทํางานเปCนกลุEม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การรายงานหนKาชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผูKเรียนในระหวEางที่ทํางานรEวมกัน
4.3.3 ใหKผูKรEวมงานของนักศึกษามีสEวนรEวมในการประเมินผล โดยมีเกณฑ7การประเมินเทคนิคการ
นําเสนอ ความถูกตKอง การใชKภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
5. ทักษะการวิเคราะหAเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห7เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตKองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต7ใชKหลั กคณิตศาสตร7 สถิติ และการวิเ คราะห7 เชิงปริมาณมาใชKในการ
วิเคราะห7และตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตEางประเทศไดK
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรKางความเขKาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อยEางถูกตKอง
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปCนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสอนโดยใชKขEาวสาร กรณีศึกษา หรือโจทย7ป[ญหาที่เกี่ยวขKอง โดยการสืบคKนจากสื่อ
ออนไลน7ตEาง ๆ
5.2.2. รายงานกลุEมและการนําเสนอรายงานหนKาชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
ใชKแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ7การประเมินเทคนิคการนําเสนอ ความถูกตKอง
การใชKภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูC
1. คุณธรรมจริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปZญญา

2. ความรูC

รายวิชา

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธA
ระหวDางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหA
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชCเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

4

3824301
การบัญชี
เพื่อการจัดการ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน ( ภาคเรียนที่ 2/2560 : 15 มกราคม 2561 -15 พฤษภาคม 2561 )
สัปดาหA
ที่

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

1

บทที่ 1 ความรูCพื้นฐานของการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
- แนะนําขKอมูลทั่วไปเกีย่ วกับรายวิชา การ
บัญชีเพื่อการจัดการ
- ความหมายและบทบาทของการบัญชีเพื่อ
การจัดการ- การจัดโครงสรKางองค7กร
- ระบบการบริหารงาน
- ความสําเร็จขององค7กร
- คุณสมบัติของนักบัญชีการจัดการ
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ
- หนKาที่ของผูKบริหาร
- ขKอมูลกับระดับการบริหาร
- ผูKใชKขKอมูลดKานการบัญชี
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถเขKาใจหนKาที่ของผูKบริหาร
และการใชKขKอมูล
ดKานการบัญชี

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย7แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน หนังสือที่ใชKประกอบการเรียน หนังสืออEาน
เพิ่มเติม แหลEงสืบคKนขKอมูล และwebsite ที่เกี่ยวขKอง
2. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูKสอนแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่มเรียน
อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป
โดยใชKสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
3. ใชKวิธีสอนแบบแบEงกลุEมทํากิจกรรม โดยมอบหมายงานใหKผเูK รียนทํารEวมกันเปCน
กลุEม ชEวยกันคKนควKาเพื่อใหKเกิดความเขKาใจในประเด็นตEางๆ ใหKครอบคลุมเนื้อหาที่
เรียน
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปรายโดยการเปzดโอกาสใหKผูKเรียนไดKมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมการมีสEวนรEวมในชั้นเรียน และยกกรณีศกึ ษาดKาน
จริยธรรมใหKนักศึกษาตอบป[ญหารายบุคคลหรือรายกลุEมโดยนักศึกษารEวมกันสรุป
และอภิปราย
5. แบบฝoกหัดทKายบทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่อง ความรูC
พื้นฐานของการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ
3. แบบฝoกหัด
เรื่อง ความรูC
พื้นฐานของการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา
1.1 1.2 และ
1.3

ผูCสอน
(1)

9

มคอ. 3 3824301 การบัญชีเพื่อการ 3(3-0-6) (Managerial Accounting)
ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
(แบบฟอร7ม มคอ. 3 - ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาหA
ที่

2

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome
3. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7ระบุถึงผลที่
ตามมาทางจริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ
บทที่ 2 ความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับตCนทุน
- ความหมายของตKนทุน
- การจําแนกประเภทของตKนทุน
- ตKนทุนเพื่อประโยชน7ในการจัดทํางบ
การเงิน
- ตKนทุนสําหรับการวางแผน และการ
ควบคุม
- ตKนทุนตามหนKาที่
- ตKนทุนตามเวลาที่ปรากฏ
- ตKนทุนเพื่อการตัดสินใจ
- การนําความรูKเกี่ยวกับตKนทุนมาชEวยในการ
ประหยัดคEาใชKจEาย
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7พฤติกรรมตKนทุน
และตัวผลักดันตKนทุนและการใชKตนK ทุน
ประเภทตEาง ๆ
3. ผูKเรียนสามารถประยุกต7ใชKดุลยพินิจเยี่ยง
ผูKประกอบวิชาชีพในการนําตKนทุนมา

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.ใชK วิ ธี ส อนแบบบรรยาย โดยผูK ส อนอธิ บ ายถึ ง ขK อ บกพรE อ งตE า งๆ จากการทํ า
แบบฝo ก หั ด ในสั ป ดาห7 ที่ 1 และอธิ บ ายถึ ง เนื้ อ หาขอบเขตของบทเรี ย นโดย
จุดประสงค7ของบทเรียนโดย ใชKสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย
2. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสK อนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่องความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับตCนทุน
3. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย และแบบแบEงกลุEมทํากิจกรรมโดยใหKนักศึกษารEวมกัน
คิดตKนทุนที่รูKจักในภาคธุรกิจตEาง ๆ และสังเกตพฤติกรรมโดยผูKสอนจะเปzดโอกาส
ใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7
เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง
การแสดงความคิดเห็น และ สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
4. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป
5. ฝoกทําแบบฝoกหัดทKายบทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่องความรูC
เบื้องตCนเกี่ยวกับ
ตCนทุน
3. แบบฝoกหัด
เรื่องความรูC
เบื้องตCนเกี่ยวกับ
ตCนทุน
โรงแรม

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา

ผูCสอน

1.1 1.2 และ
1.3

(1)

10

มคอ. 3 3824301 การบัญชีเพื่อการ 3(3-0-6) (Managerial Accounting)
ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
(แบบฟอร7ม มคอ. 3 - ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาหA
ที่
3

4

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome
ประยุกต7ใชK
บทที่ 3 การบัญชีตCนทุนทางตรงและการ
รายงาน
- ตKนทุนในกิจการผลิตสินคKา
- วิธีการคํานวณตKนทุนสินคKาสําเร็จรูป
- วิธีตKนทุนรวมหรือตKนทุนเต็ม
- วิธีตKนทุนผันแปรหรือตKนทุนทางตรง
- ผลกระทบตEอการวัดผลกําไรจากวิธีการคิด
ตKนทุนสินคKาที่ตEางกัน
-ความสัมพันธ7ของตKนทุนในระบบตKนทุนรวม
และระบบตKนทุนผันแปร
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7ผลกระทบตEอ
การวัดผลกําไรจากวิธีการคิดตKนทุนสินคKาที่
ตEางกัน
บทที่ 3 การบัญชีตCนทุนทางตรงและการ
รายงาน(ตDอ)
-รูปแบบการจัดทํางบกําไรขาดทุน
-การเปรียบเทียบการดําเนินงานจากระบบ
ตKนทุนรวมและตKนทุนผันแปร

จํานวน
ชั่วโมง

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผูCสอน

3

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสK อนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่องการบัญชีตCนทุนทางตรงและการรายงาน
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พั ฒ นาทั ก ษะทางดK า น การคิ ด การพู ด การรั บ ฟ[ ง การแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการคิดตKนทุนการผลิตสินคKาของภาคธุรกิจดKวยวิธีตKนทุนรวม และตKนทุน
ทางตรง และ สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. วิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป
6. ฝoกทําแบบฝoกหัดทKายบทเรียน
7. .นักศึกษาแตEละกลุEมนําเสนอหัวขKอรายงานที่สนใจ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
บริการ
2. Power point
เรื่องการบัญชี
ตCนทุนทางตรง
และการรายงาน
3. แบบฝoกหัด
เรื่องการบัญชี
ตCนทุนทางตรง
และการรายงาน

1.1 1.2 และ
1.3

(1)

3

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสK อนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่องการบัญชีตCนทุนทางตรงและการรายงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
บริการ

1.1 1.2 และ
1.3

(1)

11

มคอ. 3 3824301 การบัญชีเพื่อการ 3(3-0-6) (Managerial Accounting)
ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
(แบบฟอร7ม มคอ. 3 - ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาหA
ที่

5

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome
- การปรับกําไรสุทธิ
- ขKอจํากัดของวิธีตKนทุนผันแปร
- แนวคิดในการนําระบบการคิดตKนทุนผัน
แปรไปใชKประโยชน7
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถนําระบบการคิดตKนทุนผัน
แปรไปประยุกต7ใชKไดK
บทที่ 4 การวิเคราะหAตCนทุน ปริมาณ กําไร
-ตKนทุนที่เกี่ยวขKองในการวิเคราะห7ตKนทุน
ปริมาณ กําไร
-แนวคิดเกี่ยวกับกําไรสEวนเกิน
-การคํานวณกําไรสEวนเกิน
-การวิเคราะห7จุดคุKมทุน
-การวิเคราะห7กําไรสุทธิตามเป{าหมาย
-การหายอดขายใหKไดKกําไรตามตKองการ
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

2. Power point
เรื่องการบัญชี
ตCนทุนทางตรง
และการรายงาน
3. แบบฝoกหัด
เรื่องการบัญชี
ตCนทุนทางตรง
และการรายงาน

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นํ า เขK า สูE บ ทเรี ย นโดย ใหK นั ก ศึ ก ษารE ว มอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความรูK โดยใหK
นักศึกษารEวมกันคิดวิเคราะห7ตKนทุน ปริมาณ กําไร จุดคุKมทุน กําไรตามเป{าหมาย
ของภาคธุรกิจ
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสK อนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่องการวิเคราะหAตCนทุน ปริมาณ กําไร
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่องการวิเคราะหA
ตCนทุน ปริมาณ
กําไร
3. แบบฝoกหัด
เรื่องการวิเคราะหA
ตCนทุน ปริมาณ
กําไร

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา

ผูCสอน

1.1 1.2 และ
1.3

(1)
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มคอ. 3 3824301 การบัญชีเพื่อการ 3(3-0-6) (Managerial Accounting)
ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
(แบบฟอร7ม มคอ. 3 - ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาหA
ที่

6

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7การวิเคราะห7
จุดคุKมทุนในการขายสินคKาไดK
3. ผูKเรียนมีทักษะในการประยุกต7จดุ คุKมทุน
เพื่อการวางแผนการขายใหKไดKกําไรตาม
ตKองการ
บทที่ 4 การวิเคราะหAตCนทุน ปริมาณ กําไร
-การวิเคราะห7จุดคุมK ทุนกรณีจําหนEาย
ผลิตภัณฑ7หลายชนิด
-การหาจุดคุมK ทุนแบบรวมเปCนชุด
-การวิเคราะห7จุดคุKมทุนโดยใชKกราฟ
-การวิเคราะห7ตKนทุน ปริมาณ กําไร
-ความเสี่ยงและความไมEแนEนอน
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7การวิเคราะห7
จุดคุKมทุนในการขายสินคKาหลายชนิดไดK
3. ผูKเรียนมีทักษะในการประยุกต7จดุ คุKมทุน
เพื่อการวางแผนการขายใหKไดKกําไรตาม
ตKองการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา

ผูCสอน

เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

3

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลีย่ นความรูK โดยใหK
นักศึกษารEวมกันคิด กําไรตามเป{าหมายของภาคธุรกิจ กรณีผลิตภัณฑ7หลายชนิด
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสK อนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่องการวิเคราะหAตCนทุน ปริมาณ กําไร-ผลิตภัณฑ7
หลายชนิด
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่องการวิเคราะหA
ตCนทุน ปริมาณ
กําไร-ผลิตภัณฑ7
หลายชนิด
3. แบบฝoกหัด
เรื่อง การ
วิเคราะหAตCนทุน
ปริมาณ กําไรผลิตภัณฑ7หลาย
ชนิด

1.1 1.2 และ
1.3

(1)
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มคอ. 3 3824301 การบัญชีเพื่อการ 3(3-0-6) (Managerial Accounting)
ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
(แบบฟอร7ม มคอ. 3 - ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาหA
ที่

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

7

บทที่ 5 การใชCตCนทุนเพื่อการตัดสินใจ
-ขKอมูลที่สัมพันธ7กับการตัดสินใจ
-ขั้นตอนการตัดสินใจ
-ตKนทุนที่เกี่ยวขKองกับการตัดสินใจ
-ป[ญหาที่ตKองตัดสินใจ
- การซื้อเครื่องจักรใหมEแทนเครื่องจักรเกEา
- การตัดสินใจวEาจะผลิตชิ้นสEวนเอง
หรือซื้อจากผูKอื่น
- การสรKางมูลคEาเพิม่ ในสินคKา

3

8

บทที่ 5 การใชCตCนทุนเพื่อการตัดสินใจ
- การเลือกสัดสEวนการผลิต
- การตัดสินใจเกี่ยวกับสินคKาคงเหลือที่
เสื่อมสภาพ
- การพิจารณารับคําสั่งซื้อพิเศษเมือ่ มีกําลัง
การผลิตเหลือ
- การตัดสินใจยกเลิกสEวนงาน
- การตัดสินใจปzดโรงงานชั่วคราว
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูKสอนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่อง การใชCตCนทุนเพื่อการตัดสินใจ
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป
1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูKสอนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่อง การใชCตCนทุนเพื่อการตัดสินใจ
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่อง การใชC
ตCนทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ
3. แบบฝoกหัด
เรื่อง การใชC
ตCนทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่อง การใชC
ตCนทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ
3. แบบฝoกหัด
เรื่อง การใชC
ตCนทุนเพื่อการ

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา
1.1 1.2 และ
1.3

ผูCสอน
(1)

1.1 1.2 และ
1.3

(1)
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มคอ. 3 3824301 การบัญชีเพื่อการ 3(3-0-6) (Managerial Accounting)
ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
(แบบฟอร7ม มคอ. 3 - ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาหA
ที่

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

10

บทที่ 9 งบประมาณ
-บทบาทของงบประมาณในการวางแผนและ
การควบคุม
-ประโยชน7ของงบประมาณ
-การบัญชีตามความรับผิดชอบกับ
งบประมาณ
-ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
-วิธีการจัดทํางบประมาณ
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7และจัดทํา
งบประมาณเบื้องตKนไดK
บทที่ 9 งบประมาณ
-วิธีการจัดทํางบประมาณ
-ประเภทของงบประมาณ
-ตัวอยEางการจัดเตรียมงบประมาณ

สื่อการสอน

ผูCสอน

เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน ตัดสินใจ
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถประยุกต7ใชKขKอมูลตKนทุน
เพื่อการตัดสินใจในกรณีตEางๆไดK
9

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา

3

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูKสอนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่อง งบประมาณ
3. แบบฝoกหัด
เรื่อง งบประมาณ

1.1 1.2 และ
1.3

(1)

3

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูKสอนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ

1.1 1.2 และ
1.3

(1)
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มคอ. 3 3824301 การบัญชีเพื่อการ 3(3-0-6) (Managerial Accounting)
ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
(แบบฟอร7ม มคอ. 3 - ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาหA
ที่

11

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7และจัดทํา
งบประมาณทั้งระบบไดK
3. ผูKเรียนสามารถประยุกต7ใชKงบประมาณใน
การควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน
ไดK
บทที่ 6 งบกระแสเงินสด
-ความหมายของเงินทุน และ
งบกระแสเงินสด
- ประโยชน7ของงบกระแสเงินสด
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด
- การจําแนกกระแสเงินสด 3กิจกรรม
- กิจกรรมดําเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจกรรมจัดหาเงิน
- การหาการเปลี่ยนแปลงของเงินสด
- ขKอมูลที่ใชKในการทํางบกระแสเงินสด
- ขั้นตอนในการทํางบกระแสเงินสด
- วิธีทางตรง

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สรุป ประกอบสื่อการสอน
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

2. Power point
เรื่อง งบประมาณ
3. แบบฝoกหัด
เรื่อง งบประมาณ

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสK อนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบสาธิตโดยผูKสอนจะทําเปCนตัวอยEางตามขั้นตอนของการจัดทํางบ
กระแสเงินสด ทุกกิจกรรม และ ตั้งโจทย7คําถามที่เกี่ยวกับงบกระแสเงินสดพรKอม
แสดงตัวอยEางรายงานการเงินในกิจกรรมของงบกระแสเงินสด
6. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่อง งบกระแส
เงินสด3.
แบบฝoกหัด เรื่อง
งบกระแสเงินสด

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา

ผูCสอน

1.1 1.2 และ
1.3

(1)
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มคอ. 3 3824301 การบัญชีเพื่อการ 3(3-0-6) (Managerial Accounting)
ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
(แบบฟอร7ม มคอ. 3 - ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาหA
ที่

12

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome
- วิธีทางอKอม
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูK เรี ยนสามารถวิ เคราะห7 กระแสเงิน สด
จาก 3 กิจกรรมไดK
3. ผูKเรียนมีทักษะในการจัดทํางบกระแสเงิน
สดไดK
บทที่ 7 การวิเคราะหAงบการเงิน
-ความหมายของการวิเคราะห7งบการเงิน
-วัตถุประสงค7ของงบการเงิน
-ประโยชน7ของการรายงานการ
-วิเคราะห7งบการเงิน
-วิธีการวิเคราะห7งบการเงิน
- การวิเคราะห7สัดสEวนจํานวนเต็ม
หรือการวิเคราะห7ตามแนวดิ่ง
- การวิเคราะห7แนวโนKม หรือการวิเคราะห7
ตามแนวนอน
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา

ผูCสอน

จะเรียนในครั้งถัดไป และทบทวนแบบฝoกหัดทKายบทเรียน เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาส
ใหK ผูKเ รีย นศึ กษาหาความรูK ดKว ยตนเอง เพื่อ ใหK ผูKเ รีย นเกิด การเรีย นรูK ดKว ยตนเอง
ภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการ
แสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

3

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูKสอนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่อง การวิเคราะหAงบการเงิน
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่อง การ
วิเคราะหAงบ
การเงิน

1.1 1.2 และ
1.3

(1)

3. แบบฝoกหัด
เรื่อง การ
วิเคราะหAงบ
การเงิน
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มคอ. 3 3824301 การบัญชีเพื่อการ 3(3-0-6) (Managerial Accounting)
ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
(แบบฟอร7ม มคอ. 3 - ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาหA
ที่

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูKสอนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่อง การวิเคราะหAงบการเงิน
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point
เรื่อง การ
วิเคราะหAงบ
การเงิน

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2. นําเขKาสูEบทเรียนโดย ใหKนักศึกษารEวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูK
3. ใชKวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสK อนจะแนะนําเพื่อเตรียมความพรKอมกEอนเริ่ม
เรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค7ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน เรื่อง การตัดสินใจในการลงทุน
4. ใชKวิธีสอนแบบอภิปราย โดยผูKสอนจะเปzดโอกาสใหKผูKเรียนมีการแลกเปลี่ยน

1. เอกสาร1.
เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
2. Power point

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา

ผูCสอน

ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7งบการเงินใน
รูปแบบตEางๆไดK
13

14

บทที่ 7 การวิเคราะหAงบการเงิน
- การวิเคราะห7อัตราสEวนทางการเงิน
- อัตราสEวนแสดงสภาพคลEอง
- อัตราสEวนแสดงประสิทธิภาพในการใชK
สินทรัพย7
- อัตราสEวนแสดงสภาพเสีย่ ง
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7อัตราสEวนทาง
การเงินในรูปแบบตEางๆไดK

3

บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน
-ประเภทของรายจEายในกิจการ
-งบประมาณรายจEายเพื่อการลงทุน
-โครงการลงทุน
-ขั้นตอนในการจัดทําโครงการลงทุน
-เครื่องมือในการประเมินโครงการ

3

1.1 1.2 และ
1.3

(1)

1.1 1.2 และ
1.3

(1)

3. แบบฝoกหัด
เรื่อง การ
วิเคราะหAงบ
การเงิน

18
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สัปดาหA
ที่

15

หัวขCอการสอน /
Learning Outcome
-วิธีหาระยะเวลาคืนทุน
-วิธีอัตราผลตอบแทนอยEางงEายหรืออัตรา
ผลตอบแทนทางบัญชี
-วิธีมูลคEาป[จจุบันสุทธิ
-วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด
-วิธีดัชนีกําไร
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7และประเมิน
โครงการลงทุนดKวยเครื่องมือตEางๆไดK
บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน
-ทบทวน และการรายงานหนKาชั้นเรียน
- Learning Outcome
1. ผูKเรียนไดKรับความรูK ความเขKาใจตาม
เนื้อหาประจําสัปดาห7 และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติ
ที่ระบุไวKภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7และประเมิน
โครงการลงทุนดKวยเครื่องมือตEางๆไดK
3. ผูKเรียนสามารถวิเคราะห7และประเมิน
โครงการลงทุนดKวยเครื่องมือตEางๆไดK

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห7เนื้อหา เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดKาน การคิด การพูด การรับฟ[ง การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรูKที่ไดKรับจากการอภิปราย
5. ใชKวิธีสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง โดยผูKสอนมอบหมายใหKผูKเรียนคKนควKาความรูKที่
จะเรียนในครั้งถัดไป เปCนวิธีสอนที่เปzดโอกาสใหKผูKเรียนศึกษาหาความรูKดKวยตนเอง
เพื่อใหKผูKเรียนเกิดการเรียนรูKดKวยตนเองภายใตKการดูแลและการแนะนําของผูKสอน
ผูKเรียนไดKมีโอกาสแกKป[ญหาดKวยการแสดงความคิดเห็นในกลุEมยEอย และหาขKอสรุป

เรื่อง การตัดสินใจ
ในการลงทุน
3. แบบฝoกหัด
เรื่อง การตัดสินใจ
ในการลงทุน

1.อาจารย7ทบทวนและอธิบายชี้แจงขKอบกพรEองที่พบจากการทําแบบฝoกปฎิบัติ
2.นักศึกษานําเสนอรายงาน
3. ทบทวนกEอนสอบปลายภาค
4. แจKงเตือนนักศึกษานําสEงรายงานฉบับสมบูรณ7 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม
2561
กDอน เวลา 16.00 น. ที่หCอง 346

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
1. Power point
ที่เกี่ยวขKอง

สอดคลCองกับ
จุดมุDงหมาย
รายวิชา

ผูCสอน

1.1 1.2 และ
1.3

(1)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูC
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูC

1.กิจกรรมในชั้นเรียน
- จิตพิสัย/การมีสEวนรEวม 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
ในกิจกรรม
1.1.4, 2.13,
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
- กิจกรรมการทําแบบ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
ฝoกปฎิบัติ
2.1.4,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4
2. การนําสEงรายงาน
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
และนําเสนอผลงาน
2.1.4,
3.1.1, 3.1.2,
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4
3. การทดสอบและ
1.1.1, 1.1.3,
วัดผลความรูK
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4,
3.1.2, 3.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหAที่
ประเมิน

สัดสDวนของการ
ประเมินผล

- การสังเกตุพฤติกรรม
ระหวEางเรียน และการมี
สEวนรEวมในชั้นเรียน
- การทําแบบฝoกปฎิบัติ
ระหวEางเรียน
- ความตรงตEอเวลาในการสEง
งานและการเขKาเรียน

1-15

10%

- รายงานเดี่ยว
- รายงานกลุEม
- การนําเสนองานหนKาชั้น
เรียน
การทดสอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

1-15

15

20%

8 และ 11
16

40%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
รัตนา วงศ7รัศมีเดือน. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : เสมาสาส7น, 2553
2. หนังสือ เอกสาร และขCอมูลอCางอิงที่สําคัญ
กาญจนา ศรีพงษ7. การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แม็คเน็ทพริ้นติ้งเนเตอร7, 2546
ไพบูลย7 ผจงวงศ7. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2549
ศศิวิมล มีอําพล. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อินโฟไมนิ่ง, 2550
ศรีสุดา ธีระกาญจน7. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7, 2550
สมนึก เอื้อจิระพงษ7พันธ7. 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
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emphasis. (11 ed.) Upper Suddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003
3. เอกสารและขCอมูลแนะนํา
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย7
[Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ7)
[Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม)
[Online]. Available:http://www.set.or.th (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7
และตลาดหลักทรัพย7)
[Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการคKา กระทรวงพาณิชย7)
[Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธAการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุEมระหวEางผูKสอนและผูKเรียน
- แบบประเมินผูKสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธAการประเมินการสอน
- แตEงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหKไดKคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูKของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรูK
3. การปรับปรุงการสอน
- ผูKประสานงานรายวิชา และคณาจารย7ผูKสอนรEวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ7วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมป[ญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกKป[ญหารEวมกัน
- ปรั บ กลยุ ทธการสอน และการบู ร ณาการความรูK เพื่ อใหK ส อดคลK องกั บ ธรรมชาติ ของผูK เ รี ย นแตE ล ะ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตEงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูKของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขKอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูKเรียน วิธีการใหKคะแนนสอบ และการใหKคะแนนตามขKอกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขKอเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขKอ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหKมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนKนผูKเรียนเปCนสําคัญ
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