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คานา
เอกสารรายวิชา หลักการบัญชี รหัส 3822104 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
คิดอย่างเป็นระบบได้ดี ทราบความหมาย และวัตถุประสงค์ ความสาคัญของการบัญชี และ
จรรยาบรรณทางด้านบัญชี ด้วยวิชาการบัญชีนั้นนั้นจัดว่ามีประโยชน์มากมายในการดาเนิน
ชีวิตภายในครอบครัวและในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นควรศึกษากรอบแนวคิดในการจัดทาบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เกี่ยวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชี
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทางบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
รายวิชา หลักการบัญชี มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางการดาเนินชีวิต และนาความรู้ประยุกต์ใช้ ได้อย่างมี
เหตุผล ถูกต้องอย่างมีระบบในอนาคตของการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งมีความสามารถในการ
สื่อสาร และทางานร่ ว มกับผู้ อื่น ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดี
ผู้จัดทา
ชลิดา พืชนะ
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3822104 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการบัญชี หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเนื้อหา บังคับเรียน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์มะลิ ชารี
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชลิดา พืชนะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 มกราคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีสาหรับกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม
กิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลัก การจัดทางบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
จาก งบการเงิน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการจัดทาบัญชี การจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
กฎหมาย
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีพื้นฐานทางการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
และการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ความสาคัญของการบัญชี และจรรยาบรรณทางด้านบัญชี กรอบ
แนวคิดในการจัดทาบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ กิจการให้บริการ กิจการพณิช ยกรรม กิจการอุตสาหกรรม การบัญชี
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทางบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
Definitions, objectives, and the significance of accounting, the code of conduct in
accounting, concepts in accounting, principles of accounting, methods in accounting
report standard, standard of financial report in service enterprises, commercial
enterprises, and industrial enterprises, value added tax accounting, preparation of
financial statement, fundamental in financial ratio analysis.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา สอนเสริมตามความต้องการของ 30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย

การศึกษาด้วย
ตนเอง
5 ช.ม.ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและ
ประกาศให้ผู้เรียนทราบ

อาจารย์ชลิดา พืชนะ

วัน
อังคาร
พุธ

เวลาในการให้คาปรึกษา
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00

ห้อง
346
346

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่ งที่สาคัญสุดส าหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสู่การเป็น ผู้เรียนที่ดี พลเมืองที่ดี
ของสังคม นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสาคัญในการ
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม (เน้น)
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(2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
(3) มีภาวะผู้นา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี
เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์ เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้
การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
(2) ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ การทางานตามที่มอบหมายและส่งงาน
ทันเวลา
(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการดารงชีวิต สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงการนามาประยุกต์ปฏิบัติงาน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุมดังนี้
(1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต (เน้น)
(2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา (เน้น)
(3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก (เน้น)
(4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
(2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง (ขึ้นกับเวลา)
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(3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
(4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมาย
ที่กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ในการพัฒ นาทักษะทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่างเป็น
ระบบ และมีคุณภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีป ระสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการทางานที่มออบหมายได้
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษา
(2) การศึกษาในภาคสนาม
(3) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการ
คิดที่จะพัฒนาและให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
(4) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
(5) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ
(6) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา
(7) ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
(2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือตอบคาถาม
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจาเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษา
เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ ดังนี้
(1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ (เน้น)
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(2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
(3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ
(4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใช้การสอนที่มี การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
(3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
(3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี (เน้น)
(4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ได้ (เน้น)
(5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต และแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การ
เรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
(2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการเรียน
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ ทั้ง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
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(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นัก ศึก ษาจะต้อ งมีคุณ ธรรมและจริย ธรรมต่อ ตนเองในการทางาน หรือ ดาเนิน
กิจ การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศชาติ
เป็นสาคัญ ฉะนั้น การเรียนการสอนจึงต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะสาคัญให้แก่นักศึกษาในด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
(3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม
(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
แสดงถึงความเสียสละและความรับผิดชอบ
(3) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รวมถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ
ของ
สถาบันพร้อมทั้งยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี
(4) อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับและทาคุณประโยชน์
ให้แก่สังคม
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการกระทาการทุจริตในการสอบ และผลการทารายงาน
(2) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(3) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาและการส่งงานตามกาหนด
(4) แบบรายงานผลการอบรม สัมมนา และสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศอย่างถ่องแท้ในแนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานด้านความรู้ต้องครอบคลุม
ดังนี้
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(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
(2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการ
และนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่าง
เท่าทัน
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ
ใช้กรณีศึกษา การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น
(2) เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชานาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมาบรรยายพิเศษ
(3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่มี
การดาเนินงานเกีย่ วข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคาถาม
(2) ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้ง
กลาง-ภาคและปลายภาค การทารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทาโครงการ เป็นต้น
(3) ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นัก ศึก ษาสามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ทั้ง ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติใ นการ
ทางาน หรือ ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการสอนเพื่อให้
เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
(2) มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ
บู ร ณาการความรู้ จ ากสาขาวิช าชี พ ที ่ศ ึก ษาและประสบการณ์เ พื่อ ใช้ใ นการแก้ป ัญ หาทางธุร กิจ และ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือก
อย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้
เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

(1) ศึกษากรณีศึกษา
(2) เข้าฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง
(3) การอภิปรายกลุ่ม
(4) การระดมสมอง
(5) อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเพิ่มพูนความรู้ใน
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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มคอ. 3
(1) ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มอบหมายให้
นักศึกษา
(2) ประเมิน ผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผล
การ-อภิปรายกลุ่ม เป็นต้น
(3) ประเมิ น ผลจากการศึ ก ษาค้ น คว้ า รายงาน/โครงการ/งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบจาเป็นต้องเกิดขึ้นกับ
นักศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม
พร้อมทั้งช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
(3) มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน
(2) จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลการทางานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในแตละกลุ่ม
(2) ประเมิน จากการน าเสนอผลงานกลุ่ ม และการเป็ นผู้ นาในการอภิป ราย
ซักถาม
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการนาเสนอรายงาน
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงตัว เลข สถิติ และพินิจความเพื่อ
น ามาประยุ กต์ใช้ใ นการทางานและประกอบการตัดสิ นใจ รวมทั้ งเลื อกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
นาเสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) สามารถประยุ กต์ ใช้ หลั กคณิ ตศาสตร์ สถิ ติ การวิ เคราะห์ เชิ งปริ มาณใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
(3) สามารถประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและสื่ อเพื่ อการสื่ อสาร ค้ นคว้ า
ประมวลผลและสนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
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มคอ. 3
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
(1) มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและนาเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดย
ใช้กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนาเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
3822104 วิชาหลักการบัญชี

                 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

1 (ต่อ)

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. ลักษณะและกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐาน
ทางการบัญชี
1.1 ประวัติและวิวัฒนาการทางบัญชี
แม่บทการบัญชี และรูปแบบองค์กร
ธุรกิจ
1.2 ความหมาย ส่วนประกอบงบ
การเงิน
1.3 ประเภทของงบการเงิน

4

1. อาจารย์ผสู้ อนแนะนาตัว
และอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนา
หนังสือ และ websiteเพิ่มเติม
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน
3. ตอบคาถามจากเนื้อหาที่
เรียน
4. จัดกลุ่มเพื่อศึกษาและทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ
งบการเงินและองค์ประกอบ

อ.ชลิดา พืชนะ
อ.มะลิ ชารี
อ.ยุคลธร หอมชื่น
อ.ภัทรพร ปุณะตุง
อ.วันธณี สุดศิริ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้

มคอ. 3
ผู้สอน

สาคัญของงบการเงินในรูปแบบ
ต่าง ๆ
5. สอดแทรกการเรียนการสอน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในทุก
สัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน
เรื่อง บทความเชิงจริยธรรม
6. แนะนากิจกรรมสอนเสริม
หรือ ติวเข้ม
ก่อนสอบกลางภาคครั้งที่ 1
ก่อนสอบกลางภาคครั้งที่ 2
ก่อนสอบปลายภาค ใช้เวลานอก
ตารางเรียน
2-3

4-6

2 งบการเงิน
2.1 ความหมายและส่วนประกอบของ
งบการเงิน
2.2 งบแสดงฐานะการเงิน
2.3 การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
2.4 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.5 การจัดทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.6 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
เจ้าของ
2.7 งบกระแสเงินสด
2.8 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3 หลักการบัญชี
3.1 วัฏจักรทางการบัญชี
3.2 รายการค้าและการวิเคราะห์
รายการค้า
3.3 หลักการบันทึกบัญชี
3.4 การบันทึกรายการในสมุดขั้นต้น
3.5 สมุดบัญชีแยกประเภท
3.6 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยก
ประเภท
3.7 การจัดทางบทดลอง

8

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2 สอดแทรกการเรียนการสอน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในทุก
สัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
โดยกิจกรรมการเล่าบทความ
เชิงคุณธรรม จริยธรรม

อ.ชลิดา พืชนะ
อ.มะลิ ชารี
อ.ยุคลธร หอมชื่น
อ.วันธณี สุดศิริ
อ.ภัทรพร ปุณะตุง

8

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน
2. ตอบคาถามจากเนื้อหาที่
เรียน
3. ให้นักศึกษาช่วยกันฝึกทา
เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน
4. มอบหมายให้ทากิจกรรมทา
ความดีให้กับต่อเองและส่วนรวม
กิจกรรมจิตอาสา

อ.ชลิดา พืชนะ
อ.มะลิ ชารี
อ.ยุคลธร หอมชื่น
อ.วันธณี สุดศิริ
อ.ภัทรพร ปุณะตุง
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้

มคอ. 3
ผู้สอน

7-9

4 ผลการดาเนินงาน
4.1 เกณฑ์การบันทึกบัญชี
4.2 รายการปรับปรุงบัญชี
4.3 งบทดลองหลังปรับปรุง
4.4 การปิดบัญชีในสมุดรายวัน

8

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน
2. จัดกลุ่มเพื่อทาแบบฝึกหัด
หรือแบบทดสอบอื่นที่เกี่ยวกับ
การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
ในสมุดรายวันทั่วไป
3. ตอบคาถามในชั้นเรียน
เกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชี
การจัดทางบทดลองหลัง
ปรับปรุง และการปิดบัญชีใน
สมุดรายวันทั่วไป
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5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.1.ภาษีซื้อและภาษีขาย
5.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมลู ค่าเพิม่
5.3 การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.4 เอกสารประกอบในการคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.5 การปิดบัญชีภาษีมลู ค่าเพิม่

4

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน อ.ชลิดา พืชนะ
2. ตอบคาถามในชั้นเรียน
อ.มะลิ ชารี
3. ทาแบบทดสอบปรนัย
อ.ยุคลธร หอมชื่น

6 การบัญชีสาหรับกิจการซื้อและขาย
สินค้า
6.1 วงจรการซื้อและขายสินค้า
6.2 การบันทึกบัญชีสาหรับกิจการซื้อ
และขายสินค้า
6.3 การบันทึกบัญชีสินค้าระบบสิน้ งวด
6.4 การบันทึกบัญชีสินค้าระบบ
ต่อเนื่อง
6.5 การปิดบัญชีสาหรับกิจการซื้อและ
ขายสินค้า
6.6 การจัดทางบทดลองหลังปิดบัญชี
7. สมุดรายวันเฉพาะ
7.1 ความหมายของสมุดรายวันเฉพาะ
7.2 ประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ
7.3 ประโยชน์ของสมุดรายวันเฉพาะ
7.4 ประเภทของบัญชีแยกประเภท
7.5 สมุดรายวันซื้อ
7.6 สมุดรายวันขาย
7.7 สมุดรายวันรับเงิน
7.8 สมุดรายวันจ่ายเงิน
7.9 สมุดเงินสด
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1. บรรยายประกอบสื่อการสอน
2. ตอบคาถามในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาช่วยกันฝึกทา
แบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน หรือทา
แบบทดสอบเดี่ยว คู่ หรือ กลุ่ม

อ.ชลิดา พืชนะ
อ.มะลิ ชารี
อ.ยุคลธร หอมชื่น
อ.วันธณี สุดศิริ
อ.ภัทรพร ปุณะตุง
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1. บรรยายประกอบสื่อการสอน
2. ตอบคาถามในชั้นเรียน
3. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
4. อ.เฉลยให้นักศึกษาตรวจสอบ
คาตอบ

อ.ชลิดา พืชนะ
อ.มะลิ ชารี
อ.ยุคลธร หอมชื่น
อ.วันธณี สุดศิริ
อ.ภัทรพร ปุณะตุง

11-12

13

อ.ชลิดา พืชนะ
อ.มะลิ ชารี
อ.ยุคลธร หอมชื่น
อ.วันธณี สุดศิริ
อ.ภัทรพร ปุณะตุง

อ.วันธณี สุดศิริ
อ.ภัทรพร ปุณะตุง
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้
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8 การบัญชีสาหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
8.1 ความหมาย และวิธีการบันทึกบัญชี
ที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม
8.2 งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม

4

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน
2. ตอบคาถามในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาช่วยกันฝึกทา
แบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน หรือทา
แบบทดสอบเดี่ยว คู่ หรือ กลุ่ม
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9 การวิเคราะห์งบการเงิน
9.1 ความหมายและประโยชน์ของการ
วิเคราะห์งบการเงิน
9.2การวิเคราะห์งบการเงินโดยทั่วไป
9.3การวิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงิน
9.4 การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน

4

1. ผู้สอนบรรยายหน้าชั้นเรียน
2. ตอบคาถาม
3. ช่วยกันทางานที่ได้รับ
มอบหมายในชั่วโมงเรียน 1

มคอ. 3
ผู้สอน
อ.ชลิดา พืชนะ
อ.มะลิ ชารี
อ.ยุคลธร หอมชื่น
อ.วันธณี สุดศิริ
อ.ภัทรพร ปุณะตุง
อ.ชลิดา พืชนะ
อ.มะลิ ชารี
อ.ยุคลธร หอมชื่น
อ.วันธณี สุดศิริ
อ.ภัทรพร ปุณะตุง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

1.

1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7,2.1,2.6,
3.1,3.3,4.1,4.3,4.5,5.3,5.4
1.1,1.5,2.1,3.1,3.3

ตรวจงานที่มอบหมาย
เช็ดชื่อ ทางานกลุ่ม
สอบกลางภาค 2 ครั้ง

1-10
6,11

15
10
40

3

1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,17,2.1,2.6,
3.1,3.3,4.1,4.3,4.5,5.3,5.4

การนาเสนองานกลุ่ม

13-14

5

4

3.1, 3.2,3.4, 5.3, 5.4

สอบปลายภาค

16

30

2.

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผศ.ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนครและคณะ(2555).เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
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
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มคอ. 3
7.http://www.account.acc.chula.ac.th เว็บไซด์ภาควิชาการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2554). งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม. กรุงเทพมหานคร :
บริษัท ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซล จากัด.
สภาวิชาชีพบัญชี. (2555). มาตรฐานการบัญชี. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จากัด

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนการสอน โดย
- การสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เช่น ผ่านเว็บบอร์ด เป็นต้น
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดาเนินการดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมิน
- ประเมินจากผู้สังเกตการณ์การสอน โดยเป็นอาจารย์ในหลักสูตร
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2. มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ รายวิชา โดยการตรวจ
ผลงาน การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
- ตั้ง คณะกรรมการประจ าสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู้ ตามที่ก าหนดใน
รายวิชา คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา
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- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุก ต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
------------------------------------------------------------------
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