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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

คณะวิทยาการจัดการ   
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
                3312102   การบัญชีชั้นกลาง 2   ( Intermediate Accounting 2  ) 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
                3 ( 2 - 2 – 5 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
                หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
                อาจารย์พรทิพย์  มโนด ารงสัตย์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน1 
                ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2558   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites)  
                3311101   การบัญชีชั้นต้น 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
                ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน1 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด1 
                 1 มิถุนายน 2556 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
           1.1  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ และวิธี การเก่ียวกับรายการสินทรัพย์ว่าด้วยการ
จ าแนกประเภทสินทรัพย์  การตีราคา  การหามูลค่า  การจัดแบ่งสินทรัพย์เป็นต้น  และค่าใช้จ่าย
ตามหลักการบัญชี  การด้อยค่าของสินทรัพย์  การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน  และการเปิดเผยข้อมูล           
            1.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้  ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ได้ 

1   
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
 1            
                2.1 เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้  ทักษะ และสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี  
การค านวณทางการบัญชีในรูปแบบต่างๆ  และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
                2.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา1 
      หลักการ และวิธีการเก่ียวกับรายการสินทรัพย์ว่าด้วยการจ าแนกประเภทสินทรัพย์  การตีราคา  
การหามูลค่า  การจัดแบ่งสินทรัพย์เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี  การด้อยค่าของ
สินทรัพย์  การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูล      
    
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 
 

 
ทฤษฎี 

 
 

 
สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 

ตามความต้องการ 
ของผู้เรียน 

การฝึกปฏิบัติ 30 
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ศึกษาค้นคว้า อิสระ 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทาง
อินเตอร์เน็ท 
 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1 
          3.1 ผู้สอนแจ้งเบอร์โทรศัพท์แก่นักศึกษาที่สามารถติดต่อปรึกษาได้  
                      089- 6777578 
          3.2 ผู้สอนให้ Email Adress แก่นักศึกษาที่สามารถติดต่อปรึกษาได้ 
                      pontip_naka@hotmail.com 
 

mailto:pontip_naka@hotmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 

 
1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ  
3. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ  
 

 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน 
2. ส่งงานที่มอบหมายให้ทันก าหนด 
3. การอภิปราย/การน าเสนอ/ การตอบค าถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ  

2. ด้านความรู้  
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีการบัญชีต้นทุน 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะห์และค านวณต้นทุนรูปแบบ
ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจจริงได้ 
 2.3 มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใช้การค านวณทาง
บัญชใีห้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ  
2.4  ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
และความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการค านวณ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อ
ประมวลผลข้อมูลต้นทุน เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
 3.3 มทีักษะในการรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการค านวณ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
  4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   
4.4  พัฒนาทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
และองค์ความรู้ใหม่ 
 

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
 

 
 
1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้   
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลต้นทุน และวิเคราะห์ผล 
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการค านวณ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้   (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 
 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

 
2. ความรู้ 
 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

3312102 การบัญชีชั้นกลาง 2                      
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 
หนี้สินหมุนเวียน 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด  

อาจารย์พรทิพย์ 
มโนด ารงสัตย์ 

2 หนี้สินไม่หมุนเวียน บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์ 
มโนด ารงสัตย์ 

13 
ห้างหุ้นส่วน – การจัดตั้ง 

 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์   
มโนด ารงสัตย์ 
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สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

14 
 

ห้างหุ้นส่วน – การจัดตั้ง(ต่อ) บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

5555432 
5 

การเปลี่ยนแปลงทุนของห้างหุ้นส่วน บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

6 การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน 
 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

7 การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน(ต่อ) 
 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เพาเวอร์พอยด์ 2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

8 การทดสอบกลางภาค บรรยายสรุปสาระส าคัญ
ของเนื้อหา 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

2 2 6 แบบทดสอบ 
 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 
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สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

ทดสอบครึ่งเนื้อหา เพาเวอร์พอยด์ 
9 การจัดตั้งบริษัท 

 
บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

10  การจัดตั้งบริษัท(ต่อ) 
 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

11 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 
 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

112 
 

ก าไรสะสมและเงินปันผล 
 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 
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สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

13 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด 
 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

14 การค านวณมูลค่าหุ้น 
 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

15 การค านวณมูลค่าหุ้น 
 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ด้วยตนเอง/ฝึกค านวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 2 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

16 การทดสอบปลายภาค บรรยายสรุปสาระส าคัญ
ของเนื้อหา 
ทดสอบครึ่งเนื้อหา 

เพาเวอร์พอยด์    แบบทดสอบ อาจารย์พรทิพย์    
มโนด ารงสัตย์ 

รวมจ านวนชั่วโมง 30 30 90   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ
ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต   
 1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน 
2. ส่งงานที่มอบหมายให้
ทันก าหนด 
3. มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย/การน าเสนอ/ 
การตอบค าถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที่
ให้ฝึกปฏิบัติ  

ทุกสัปดาห ์ เข้าช้ันเรียนและ
ตรงต่อเวลา 10% 
ทักษะและความ
รับผิดชอบ 10% 
ค้นคว้าอิสระ 
10% 
ทดสอบกลาง
ภาค 40%
ทดสอบปลาย
ภาค 30% 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
หลักการและทฤษฎีการบัญชีทางบัญชี 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะห์และค านวณ
ทางการบัญชรีูปแบบต่างๆ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจจริงได ้
 2.3 มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใช้การ
ค านวณทางการบัญชใีห้เหมาะสมกับประเภท
ของธุรกิจ  
2.4  ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีและความก้าวหน้าทาง
วิชาการและองค์ความรู้ใหม่ 

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช ้
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติการค านวณ 

ทดสอบกลาง
ภาคและปลาย
ภาคสัปดาห์ที่ 7

และ16 
 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อ
ประมวลผลข้อมูลทางการบัญช ีเป็นแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะมา
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน 
3.3 มีทักษะในการรายงานทางการบัญชทีี่
เกี่ยวข้องแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้
ผู้อื่นเข้าใจได ้
 

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช ้
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติการค านวณ 

ทุกสัปดาห์ 
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4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
4.2 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   
 4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   
4.4  พัฒนาทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม ่

1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห์ 

 5.1 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลต้นทุน และ
วิเคราะห์ผล 
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การส่ือสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัต ิ
(พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห์  

รวม   100% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก1 
              เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีชั้นกลาง 2   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
              ต าราวิชาบัญชีชั้นกลาง 2 ที่มีหัวข้อดังก าหนด  จากผู้แต่งอ่ืน ๆ 
              มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพบัญชี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า1 
              แบบฟอร์มรายงานบัญชีประเภทต่าง ๆ  
 การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ท หอสมุดและ สถานประกอบการ 
             ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาวิชาชีพบัญชแีละกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
              แบบประเมินผู้สอน 
              นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
ห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ฯลฯ 

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
           สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ 
           การมีส่วนร่วมจากกิจกรรมกลุ่ม 
           ผลการสอบ     
3. การปรับปรุงการสอน 
           น าผลจากการประเมินการสอนมาปรับปรุง  
           ผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
         กรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติผลการให้ระดับคะแนน   
         ประธานหลักสูตรทวนการรวมคะแนนรายวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
             น าผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรุ่นถัดไป   

       
 
                                         ลงชื่อ                                                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
                                                      (อาจารย์พรทิพย์  มโนด ารงสัตย์) 
 
                                       ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                       (อาจารย์สุรศักดิ์  ชัยชิตาธร) 


