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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3824301การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
(Managerial Accounting) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว  ให้มีความเป็น
มาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับต้นทุน  การบัญชี
ต้นทุนทางตรงและการรายงาน การวิเคราะห์ต้นทุน–ปริมาณ-ก าไร การบัญชี เพ่ือการตัดสินใจ  งบกระแส
เงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจในการลงทุนและงบประมาณ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้ เรียน  ที่ เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียน  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

                                                                    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรกฎาคม  2562 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3824301 รายวิชา การบัญชีเพ่ือการจัดการ  

       (Managerial Accounting: MA) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 
  3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช  สมิทธิพรพรรณ  
    4.2 อาจารย์ผู้สอน          อาจารย์สุพัตรา               สถาพรประดิษฐ     ตอนเรียน D1 

      
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 3 
  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
8. สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดท า  8   สิงหาคม  2559    
 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  10  กรกฎาคม  2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย ความหมาย ของการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
และจ าแนกข้อแตกต่าง ของการบัญชีเพ่ือการจัดการและการบัญชีการเงินได้อย่างถูกต้อง และอธิบายถึง
วิธีการบัญขีที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในด าเนินงานและการบริหารธุรกิจ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเข้าใจ และสามารถสร้างระบบการรายงานข้อสนเทศทางการบัญชีบริหารที่มี 
คุณภาพ และอธิบายถึงการน าความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา ส าหรับธุรกิจ
และการสร้างผลก าไรให้ธุริจ และสามารถวิเคราะห์ถึงวิธีการรายงานข้อมูลต้นทุนในวิธีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชาจากจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น  
Internet, Electronics Database, วารสารวิชาการได้ สามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้านเนื้อหาวิชาได้ 
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็น และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงจริยธรรม 
คุณธรรม ในการจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจที่ผลิตสินค้า เพ่ือการบริหารธุรกิจและน าใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเ พ่ือเป็น

การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา  
  

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญของข้อมูลทางการบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชีที่เก่ียวข้องกับการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ ความรู้ เบื้องต้นเก่ียวกับต้ นทุน การบัญชี
ต้นทุนทางตรงและการรายงาน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ งบกระแสเงิน
สด การวิเคราะห์งบการเงิน 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 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง  
45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา  
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถท า
การสอนได้  หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพ่ือ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และอนุญาตให้นักศึกษา
ติดต่อสื่อสารโดยตรง โดยผ่านโทรศัพท์ และอีเมล์ โดยได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ส่วนตัวให้
นักศึกษาทราบด้วยก าหนดไว้ 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้ เรียน  
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า  

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา   
 คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ ดีของสังคม นักศึกษาจึงต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะส าคัญในการสร้า งคุณธรรมและจริยธรรม 
ดังต่อไปนี้ 
          1.1.1 ความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

           1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

  1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)   อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
   (2)   อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 
   (3)   การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(4)   มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

 (5)    ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี 
เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้
การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 

 (6)    จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท า ดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
   1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

          (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 
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ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
     (2)  ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

         (3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
    (4)  ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพ่ือน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต  

แบบวัดเจตคติ เป็นต้น 
 
2. ความรู้ 

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการด ารงชีวิต สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในกา ร
ปฏิบัติงาน รวมถึงการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุม ดังนี้ 

        2.1.1    มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 

       2.1.2  ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

         2.1.3    มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 

2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ

ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
(2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
(3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นได้ 
(4) ฝึกให้ผู้ เรียนวิเคราะห์การคิดการกระท าของตนเองของแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
          2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4)  ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่างเป็นระบบ และมี
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คุณภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จาก
การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

       3.1.1  สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

      3.1.2  มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ
บูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 

     3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่าง
รอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  กรณีศึกษา 
(2)  การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  การศึกษาในภาคสนาม 
(4)  ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการ

คิดที่จะพัฒนาและให้ด าเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น 
(5)  ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพ่ิมเติม 
(6)  ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความช านาญ 
(7)  ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา  
(8)  ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
(2)  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจ าเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษา เพ่ือการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่นและมีความสุข ซ่ึงประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

     4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและ 
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
                   4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับ 
วัฒนธรรมองค์การและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 

4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

(1)  ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการ 
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(2)  มอบหมายงานที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ 

4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

(2)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆพิจารณาจากผลงาน 
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย 
 
5.   ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้าน ทักษะในการวิ เคร าะห์ เชิง ตัวเลข การส่ือสา ร และการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
     5.1.2  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
     5.1.3   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า 
ประมวลผลและสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
การเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

(2)  การทดลอง การฝึกปฏิบัติ น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
(3)  มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและน าเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเก่ียวข้อง

กับการเรียน 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ท่ี 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน าเน้ือหาในบทเรียน ความ
เป็นมาและความส าคัญของ
การศึกษาในรายวิชา 
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ 
- แนะน าข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบั
รายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ  
- ความหมายและบทบาทของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ- การจัด
โครงสร้างองค์กร 
- ระบบการบริหารงาน  
- ความส าเร็จขององค์กร 
- คุณสมบัติของนักบัญชีการจัดการ 
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ 
- หน้าที่ของผู้บริหาร 
- ข้อมูลกับระดับการบริหาร 
- ผู้ใช้ข้อมูลด้านการบัญชี 
 
 

3 
 

- แนะน าแนวการสอน หนังสือที่ใช้ในการ
เรียนและหนังสืออ่านเพ่ิมเติม แนะน า
แหล่งสืบค้นข้อมูล และwebsite ต่างๆ ที่
เก่ี ยวข้อ ในกา รหาข้ อมูลเ พ่ิมเติมของ
รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
แนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
โดยใช้สื่ อ PowerPoint ประกอบกา ร
บรรยายในหัวข้อความรู้ พ้ืนฐานของการ
บัญชีเพ่ือการจัดการ 
- ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยการเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน  และยกกรณีศึกษาด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมให้ นัก ศึกษา ตอบ
ปัญหา ร า ยบุ คคล หรื อร า ยกลุ่ ม โ ด ย
นักศึกษาร่วมกันสรุปและอภิปราย 
-ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม โดย 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ ความรู้พ้ืนฐาน
ของการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 

1, 3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความหมายและความรู้พ้ืนฐาน
ของบัญชีเพ่ือการจัดการได้ 

 
มอบหมา ยแบบฝึกปฏิบั ติให้ ผู้ เรียนท า
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพ่ือให้
เกิ ดควา มเข้า ใจ ในประเด็นต่างๆ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 

2 บทท่ี 2 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
ต้นทุน 
- ความหมายของต้นทุน 
- การจ าแนกประเภทของต้นทุน  
- ต้นทุนเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดท างบการเงิน 
- ต้นทุนส าหรับการวางแผน และ
การควบคุม 
- ต้นทุนตามหน้าที่ 
- ต้นทุนตามเวลาที่ปรากฏ 
- ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
- การน าความรู้เก่ียวกับต้นทุนมา
ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถแยกประเภท

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 1 และอธิบาย
ถึงเนื้อหา ขอบ เขตของบทเรียน  ตา ม 
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุนที่รู้จักในภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุร กิจค้าปลีก  และ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ในการ
ท างานร่วมกันในชั้นเรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน และ
แบบฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียนเป็นการบ้าน 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จดัการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ หัว
ข้อความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับต้นทุน 
  

1, 2 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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 12 

สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ต้นทุนหรือแบ่งแยกต้นทุนที่
เกิดขึ้นของธุรกิจได้ว่าเป็น
ต้นทุนประเภทใด ทั้งต้นทุน 
ของธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ
ต้นทนุของธุรกิจค้าปลีก 

  
3 บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนทางตรง

และการรายงาน 
- ต้นทุนในกิจการผลิตสินค้า 
- ต้นทุนในการซื้อขายสินค้า 
- วิธีการค านวณต้นทุนสินค้า
ส าเร็จรูป  
- วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม 
- วิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรง 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

แบ่งแยกต้นทุนในการผลิต
สินค้า และการซ้ือขายสินค้า
ได้ 

- ผู้เรียนสามารถค านวณต้นทุน

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 2 และอธิบาย
ถึง เนื้อหาขอบ เขตของบทเรี ยน ตา ม
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุนการผลิตสินค้า
ของภา คธุรกิจ ด้วยวิธี ต้นทุนร วม และ
ต้นทุนทางตรง  และสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการท างานในชั้นเรียนของ
ผู้เรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การบัญชีต้นทุน
ทางตรงและการ
รายงาน 
 

2, 3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

การผลิตสินค้า และต้นทุน
ของสินค้าที่ซ้ือมาเพ่ือขายได้ 

- ผู้เรียนสามารถค านวณต้นทุน
วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม
ได้ 

- ผู้เรียนสามารถค านวณต้นทุน
วิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรงได้ 

- ผู้เรียนสามารถจ าค าศัพท์
เฉพาะทางการบัญชีที่
เก่ียวข้องกับต้นทุนได้ 

-ให้ นั ก ศึกษา ท า แบบฝึ กปฏิ บั ติ ท้ า ย
บท เรี ยน  และให้ นั ก ศึกษา ถา มตอบ
ค าศัพท์เฉพาะทางการบัญชีต้นทุนใน
บทเรียนนี้ 

4 บทที่ 3  การบัญชีต้นทุนทางตรง
และการรายงาน (ต่อ) 
- ผลกระทบต่อการวัดผลก าไร
จากวิธีการคิดต้นทุนสินค้าที่
ต่างกัน 
-ความสัมพันธ์ของต้นทุนใน
ระบบต้นทุนรวมและระบบ
ต้นทุนผันแปร  
-รูปแบบการจัดท างบก าไร
ขาดทุน 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 3 และอธิบาย
ถึงเนื้อหา ขอบ เขตของบทเรียน ตา ม 
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุนการผลิตสินค้า
ของภา คธุรกิจ ด้วยวิธี ต้นทุนร วม และ
ต้นทุนทางตรง  และสังเกตพฤติกรรมการ

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ หัว
ข้อความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับต้นทุน (ต่อ) 
 

2 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-การเปรียบเทียบการด าเนินงาน
จากระบบต้นทุนรวมและต้นทุน
ผันแปร 
- การปรับก าไรสุทธิ 
- ข้อจ ากัดของวิธีต้นทุนผันแปร  
- แนวคิดในการน าระบบการคิด
ต้นทุนผันแปรไปใช้ประโยชน์ 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น จาก
วิธีวการคิดต้นทุนสินค้าที่
ต่างกันท าให้ผลก าไรที่ได้รับ
แตกต่าง  

- ผู้เรียนสามารถปรับก าไรสุทธิ
จากวิธีต้นทุนรวมเป็นไปเป็น
วิธีต้นทุนผันแปรได้และปรับ
จากวิธีต้นทุนผันแปรไปเป็นวิธี
ต้นทุนรวมได้ 

- ผู้เรียนสามารถแนวคิดในการ
น าระบบการคิดต้นทุนผัน

มีส่วนร่วมในการท างานในชั้นเรียนของ
ผู้เรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกปฏิบัติท้าย
บทเรียน และให้นักศึกษาถามตอบ
ค าศัพท์เฉพาะทางการบัญชีต้นทุนใน
บทเรียนนี้ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

แปรไปใช้ประโยชน์ในการลด
ต้นทุนสินค้าได้ 

5  บทท่ี 4 การวิเคราะห์ต้นทุน 
ปริมาณ ก าไร 
-ต้นทุนที่เก่ียวข้องในการ
วิเคราะห์ต้นทุนปริมาณ ก าไร 
-แนวคิดเก่ียวกับก าไรส่วนเกิน  
-การค านวณก าไรส่วนเกิน  
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
-การวิเคราะห์ก าไรสุทธิตาม
เป้าหมาย 
-การหายอดขายให้ได้ก าไรตาม
ต้องการ 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ 

ต้นทุน ปริมาณ และก าไรใน
การผลิตและขายสินค้าได้ 

- ผู้เรียนสามารถค านวณ
จุดคุ้มทุนในการขายสินค้าได้ 

- ผู้เรียนสามารถค านวณหา

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิ บัติในสั ปดาห์ที่  3 -4 และ
อธิบายถึงเนื้อหาขอบเขตของบทเรียน 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนโดย ใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นัก ศึกษา ร่ วมกัน คิด วิ เคร า ะห์ต้นทุ น 
ปริ มา ณ ก า ไ ร  จุ ดคุ้มทุ น  ก า ไ ร ตา ม
เป้าหมายที่ต้องการของภาคธุรกิจและ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท า
แบบฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนของผู้เรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษาในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน  

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร  
 

2 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ยอดขายที่สร้างก าไรตามที่
ธุรกิจต้องการได้ 

6 
 

บทท่ี 4 การวิเคราะห์ต้นทุน 
ปริมาณ ก าไร (ต่อ) 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณี
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
-การหาจุดคุ้มทุนแบบรวมเป็นชุด 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้
กราฟ 
-การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ 
ก าไร 
-ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  
-การค านวณส่วนเกินที่ปลอดภัย  
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์

จุดคุ้มทุนในกรณีที่กิจการมี
การจ าหน่ายสินค้าหลายอย่าง
หรือขายสินค้าแบบรวมชุดได้ 

- ผู้เรียนสามารถใช้กราฟในการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็น  

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 5 และอธิบาย
ถึงเนื้อหา ขอบ เขตของบทเรีย น ตา ม 
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นัก ศึกษา ร่ วมกัน คิด วิ เคร า ะห์ต้นทุ น 
ปริมาณ ก าไร จุดคุ้มทุนในกรณีจ าหน่าย
สินค้าหลายชนิด หรือการขายสินค้าเป็น
ชุด ค านวณก าไรตามเป้าหมายของธุรกิจ 
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในกา ร
ด าเนินธุรกิจ และส่วนเกิดที่ปลอดภัยจาก
การขายสินค้า และสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการท างานในชั้นเรียนของ
ผู้เรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สือ่การสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร  
 

2 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- ผู้เรียนสามารทราบถึงความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอนการ
ด าเนินธุรกิจและค านวณ
ส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการ
ขายสินค้าของกิจการได้ 

-ฝึกท าแบบฝึกปฎิบัติท้ายบทเรียน  

7 บทท่ี 5 การใช้ต้นทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจ 
-ข้อมูลทีมี่ความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจ 
-ขั้นตอนการตัดสินใจ  
-ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการ
ตัดสินใจ 
-ปัญหาที่ต้องตัดสินใจในการ
ด าเนินธุรกิจ 
-การซ้ือเครื่องจักรใหม่แทน
เครื่องจักรเก่า 
- การตัดสินใจว่าจะผลิตชิ้นส่วน
เองหรือซ้ือจากภายนอก 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า  
- การเลือกสัดส่วนการผลิต 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 5 -6 และอธิบาย
ถึงเนื้อหา ขอบ เขตของบทเรียน  ตา ม 
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน  โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษา ร่วมกัน วิเครา ะห์กรณีศึกษา
ร่วมกันอาจารย์ โต้ตอบซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การใช้ต้นทุน
เพ่ือการตัดสินใจ  

2,3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

8 บทที่ 5 การใช้ต้นทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ (ต่อ) 
-การเลือกสัดส่วนการผลิต 
-การตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้า
คงเหลือที่เสื่อมสภาพ 
-การพิจารณารับค าสั่งซื้อพิเศษเมื่อ
มีก าลังการผลิตเหลือ 
-การตัดสินใจยกเลิกส่วนงาน 
-การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อมูลที่ มี

ความเก่ียวกข้องกับการ
ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ  

- ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ต้นทุน
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่
ต้องการตัดสินใจได้ถูกต้อง 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 5 -6 และอธิบาย
ถึงเนื้อหา ขอบ เขตของบทเรียน ตา ม 
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษา ร่วมกัน วิเครา ะห์กรณีศึกษา
ร่วมกันอาจารย์ โต้ตอบซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การใช้ต้นทุน
เพ่ือการตัดสินใจ  
 

2, 3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 

9 บทที่ 9  งบประมาณ 
-บทบาทของงบประมาณในการ
วางแผนและการควบคุม 
-ประโยชน์ของงบประมาณ 
-การบัญชีตามความรับผิดชอบกับ 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 7 -8 และอธิบาย
ถึงเนื้อหา ขอบ เขตของบทเรียน  ตา ม 
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 

2,  3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

งบประมาณ 
-ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ  
-วิธีการจัดท างบประมาณ 
-ประเภทของงบประมาณ 
-งบประมาณด าเนินงาน 
-งบประมาณขาย 
-งบประมาณการผลิต 
-งบประมาณซื้อวัตถทุางตรง 
-งบประมาณค่าแรงงานทางตรง  
-งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 
-งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดวางแผนในการจัดท า
งบประมาณด าเนิ นงา นร่ วมกัน  โดย
อาจารย์ซักถามเพ่ือทบทวนความเข้าใจ 
ในชั้นเรียนและสังเกตพฤติกรรมการ มี
ส่วน 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันวิเคร าะห์แผนงบประมาณและ
อภิปรายพร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน  

3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้องบประมาณ 

10 บทที่ 9  งบประมาณ (ต่อ) 
-งบประมาณการเงิน 
-งบประมาณเพื่อการลงทุน 
-งบประมาณเงินสด 
-งบประมาณงบก าไรขาดทุน 
-งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 
-งบประมาณงบกระแสเงินสด 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจขั้นตอน 

3 
 

กิ-ใช้ วิธีสอนแ บบบรรยาย โดยผู้สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 7 -8 และอธิบาย
ถึง เนื้ อหา ขอบเขตของบท เรียน โดย 
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกัน 
นักศึกษาร่วมกัจัดท ากรณีศึกษาในการ
จั ดท า งบปร ะมา ณด า เ นิ น งา นแล ะ

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้องบประมาณ 

2, 3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ในการวางแผนจัดท า
งบประมาณได ้

- ผู้เรียนสามารถจัดท าแผน
งบประมาณด าเนินงานและ
งบประมาณการเงินได้ 

- ผู้เรียนสามารถจัดท า
งบประมาณเงินสดได ้

งบประมา ณกา รเ งินร่ วมกันอา จา รย์ 
ซักถามในชั้นเรียนและสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วน 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน   

11 บทท่ี 6 งบกระแสเงินสด 
-ความหมายของเงินทุน และ 
งบกระแสเงินสด 
- ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด 
- การจ าแนกกระแสเงินสด 3
กิจกรรม 
-  กิจกรรมด าเนินงาน 
-  กิจกรรมลงทุน 
-  กิจกรรมจัดหาเงิน  
- การค านวนหาการเปลี่ยนแปลง
ของเงินสด 
- ข้อมูลที่ใช้ในการท างบกระแส
เงินสด 

3 
 

ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนอธิบาย
ถึ ง ข้ อ บก พร่ อ ง ต่ า ง ๆ จ า กก า ร ท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 9-10 และอธิบาย
ถึงเนื้อหา ขอบ เขตของ บทเรียน ตา ม 
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย  
-ใช้วิธีสอนแบบสาธิตโดยผู้สอนจะท าเป็น
ตัวอย่างตามขั้นตอนของการจัดท างบ
กระแสเงินสด ทุกกิจกรรมอย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชี และตามความเป็นจริง
ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมต้ังโจทย์ค าถาม
ที่เก่ียวกับงบกระแสเงินสด และแสดง
ตัวอย่างรายงานทางการเงินในกิจกรรม
ของงบกระแสเงินสดทั้งสามกิจกรรมทั้ง

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้องบกระแสเงินสด 

1, 2, 3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- ขั้นตอนในการจัดท างบกระแส
เงินสด 
- การจัดท างบกระแสเงินสด 
- งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง 
- งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กระแส
เงินสดที่เพ่ิมขึ้นและลดลงในแต่
ละกิจกรรมในงบกระแสเงินสดได้ 
-ผู้เรียนสามารถจัดท างบกระแส
เงินสดที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ทางการบัญชีได้ 

วิธีทางตรงและทางอ้อม 
-แบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 

12 บทท่ี 7 การวิเคราะห์งบการเงิน  
-ความหมายของการวิเคราะห์         
งบการเงิน 
-วัตถุประสงค์ของงบการเงิน  
-ประโยชน์ของการรายงานการ 
-การวิเคราะห์งบการเงิน 
-วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน  
-การวิเคราะห์สัดส่วนจ านวนเต็ม

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 11 และอธบิายถึง
เนื้ อหา ข อบ เขตข องบท เรี ยน  ตา ม
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุม่ท ากิจกรรมโดย
ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การวิเคราะห์งบ
การเงิน 

1, 2, 3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

หรือการวิเคราะห์ตามแนวด่ิง 
-การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือการ
วิเคราะห์ตามแนวนอน  
 

โดยอาจารย์เป็นผู้ซักถามในชั้นเรียนเพ่ือ
ทบทวนความเข้าใจ และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนในชั้นเรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ 
-ฝึกท าแบบฝึกปฎิบัติท้ายบทเรียน 
-แจ้งให้นักศึกษาจัดท ารายงานกลุ่มเรื่อง 
การวิเคราะห์งบการเงิน  

13 บทท่ี 7 การวิเคราะห์งบการเงิน  
-การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน 
-อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 
หรือ สภาพเสี่ยงในระยะสั้น  
-อัตราส่วนแสดงหนี้สิน หรือ
สภาพเสี่ยงในระยะยาว 
-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การใช้สินทรัพย์ 
-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การท าก าไร 
 

3 -ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยา ย โดยผู้ ส อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 11 และอธิบายถึง
เนื้ อห า ข อ บ เ ขต ข อง บท เ รี ย น โ ด ย 
จุดปร ะสงค์ของบทเรี ยน โดย  ใช้ สื่ อ 
Power Point ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา 
โดยอาจารย์เป็นผู้ซักถามในชั้นเรียนเพ่ือ
ทบทวยความเข้าใจ และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนในชั้นเรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การวิเคราะห์งบ
การเงิน 

1, 2, 3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถค านวณและ
วิเคราะห์งบการเงิน ทั้งแนวต้ัง 
แนวนอน และอัตราส่วนทางการ
เงินได้ 
-ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การวิเคราะห์งบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักรัพย์ ได้จริงและสามารถ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ โดย
สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้
อย่างถูกต้อง 

ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 
-ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในการสอบถาม 
รายงานกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน 
 

14 บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน 
-ประเภทของรายจ่ายในกิจการ 
-งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
-โครงการลงทุน 
-ขั้นตอนในการจัดท าโครงการ
ลงทุน 
-เคร่ืองมือในการประเมินโครงการ 
-วิธีหาระยะเวลาคืนทุน 
-วิธีอัตราผลตอบแทนอย่างง่ายหรือ
อัตราผลตอบแทนทางบัญช ี

3 
 

-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 12-13 และ
อธิบายถึงเนื้อหาขอบเขตของบทเรียน
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนโดย ใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาคิดค านวณอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนด้วยวิธีต่างร่วมกันอาจารย์

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การตัดสินใจลง
ลงทุน 

1, 2, 3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ
-วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด 
-วิธีดัชนีก าไร  
 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถค านวณอัตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ลงทุนได้  
-ผู้เรียนสามารถเลือกตัดสินใจ
ลงทุน โดยทราบถึงอัตตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับและ
ระยะเวลาคืนทุนในการลงทุน  

ตามกรณีศึกษาที่ได้รับ และซักถาม
โต้ตอบในชั้นเรียน โดยผู้สอนสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้ร่วมท าในชั้นเรียน 
- มอบหมายแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน
ด้วยตนเอง 

15 บทท่ี 8 การตัดสินใจในการลงทุน 
(ต่อ) 
-ทบทวน เครื่องมือในการ
ตัดสินใจลงทุน 5 วิธี 
-การรายงานโดยการส าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนมีภาวะผู้น าสามารถ

3 
 

-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 14  และทบทวน
เนื้อหา โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายในการทบทวน
เนื้อหาเรื่องการตัดสินใจลงทุน  
-แบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียนเพ่ือทบทวน
ก่อนสอบปลายภาค 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การตัดสินใจ
ลงทุน 

1, 2, 3 อาจารย์
สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

น าเสนองาน และใช้สื่อในการส
น าเสนอ ได้อย่างเหมาะสม 
-รายงานที่น าเสนอมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และจัดท าได้อย่างเป็น
ระบบครบถ้วน 

-ความพร้อมในการส่งรายงานและ
น าเสนอ 
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนของผู้ เรียน 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 
- การเข้าชั้นเรียน    
- การตรงต่อเวลา                  
- การแต่งกาย  

1.1.1 
 

1. ประ เมิ นจากก ารตรงเว ลาขอ ง
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะย ะ เ ว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากก ารแ ต่ง กายข อ ง
นักศึกษาที่ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น
ห้อ งเ รีย น เช่ น การมี ส่ว นร่วม ใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม 

1-15 
 

10% 

2. งานที่มอบหมาย  
- แบบฝึกปฏบิัต ิ 
- กิจกรรม (งานเดี่ยว 
และงานกลุ่ม) 

  

1.1.1,   
2.1.1, 2.1.2,   
3.1.2, 3.1.3  
4.1.1 5.1.1, 5.1.3,  
5.1.4  

1. ประเมินจากการการส่งงานตาม 
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย   
2.ประ เมินจากความรับผิด ชอบ ใน 
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ 
บุคคล  
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่ 
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน  
ห้องเ รียน แล ะนอก ชั้นเ รียน ไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็นการท ากิจกรรมกลุ่ม 

1-15 
 

20% 
  

3. การทดสอบ  
- สอบกลางภาค  
 
- สอบปลายภาค 

 2.1.1, 2.1.2,   
3.1.1, 3.1.2  
5.1.1 

  
- ประเมินจากผลคะแนนที่ได้  
  (จ านวน 2 ครั้ง)  
- ประเมินจากผลคะแนนที่ได้ 

  
8, 11  

  
16  

  
40%  

  
30% 

  
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
    รัตนา วงศ์รัศมีเดือน. (2556).  การบัญชีเพ่ือการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร  :  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    คมกฤช  ภาวศุทธินนท์ . (2556). ข้อมูลทางกา รบัญชีเพ่ือการบริหาร . พิมพ์ครั้ งที่  11. ปทุมธานี : 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
    แพร กีระสุนทรพงษ์ และคณะ. (ม.ป.ป.) การบัญชีบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล. 
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    ศศิวิมล  มีอ าพล. (2556). การบัญชีเพ่ือการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ: อินโฟไมนิ่ง. 
ศรีสุดา ธีระกาญจน์ . (2550). การบัญชีเพ่ือการจัดการ . กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ . (2551). หลักการบัญชีบริหาร . กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล,    

             (ประเทศไทย ). 
   ภาพร  เอกอรรถพร. (2555). วิเคราะห์เจาะลึกงบการเงิน ใน การอบรมวิเคราะห์เจาะลึกงบการเงิน วันที่ 

14 มกราคม พ.ศ. 2555. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
   Garrison, R.H. & Noreen, E..W. Managerial accounting. (10th ed) New York:      
          McGraw-Hill, 2003 
   Horgren, C.T., Data, S.M. & Foster, G. Cost accounting : A Managerial    

   emphasis. (11 ed.) Upper Suddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003 
   
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์  
    [Online]. Available:http://www.fap.or .th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ) 
    [Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม) 
    [Online]. Available:http://www.set.or.th (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์   
    และตลาดหลักทรัพย์ ) 

      [Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ) 
    [Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร)                                                            
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

-  ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ . 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
    -  ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร  
    -  น าผลท่ีได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงกา รเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
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  การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อก าหนดการวัด
และประเมินผลประจ ารายวิชา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

 


