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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3312103  การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน 
                                  ( Financial Statement Analysis ) 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์พรทิพย์  มโนด ารงสัตย์ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษา2/58  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :   
            1.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงิน
ตามาตรฐานการบัญชี   
            1.2 เพื่อให้นักศึกษาน าแนวคิด เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการวางแผน  การควบคุม  และการตัดสินใจ 
            1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงนิ  งบกระแสเงินสด วิเคราะห์ผลต่างก าไรและต้นทุน  การปรับปรุงงบการเงิน เมื่อระดับราคา
เปลี่ยนแปลง  การประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจ ากัดของงบการเงิน   
            1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้  ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้         
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :                   
                2.1  เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้  ทักษะ และสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี  
การค านวณทางการบัญชีในรูปแบบต่างๆ  และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
                2.2  เพื่อพัฒนานักศึกษาในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   

รายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี  แนวคิด  เทคนิคและ
วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน  การประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  การวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน  งบกระแสเงินสด  วิเคราะห์ผลต่างก าไรและต้นทุน   การปรับป รุง
งบการเงิน เมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง   การประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจ ากัดของ  
งบการเงิน  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   วิธีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์งบการเงิน  จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   -  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1 
          3.1 ผู้สอนแจ้งเบอร์โทรศัพท์แก่นักศึกษาที่สามารถติดต่อปรึกษาได้  
                      - 
          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) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้
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 

3312103 การวิเคราะห์และ
การรายงานทางการเงิน   
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

วัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของ
รายงานการเงิน 

 

บรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปราย ฝึกค านวณ 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 

อาจารย์พรทิพย์  
มโนด ารงสัตย์ 

สัปดาห์ที่ 2 แม่บทการบัญชีและการน าเสนองบ
การเงิน 

บรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง อภิปรายกลุ่ม ฝึก
ค านวณ 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ การ
อภิปรายกลุ่ม 

 

สัปดาห์ที่ 3 แม่บทการบัญชีและการน าเสนองบ
การเงิน (ต่อ) 
 

บรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกค านวณ 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 

 

สัปดาห์ที่ 4 งบแสดงฐานะการเงิน 
 

บรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม  
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 5 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
 

บรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม  

 

สัปดาห์ที่ 6 งบก าไรขาดทุน  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
 

บรรยาย  การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 
การน าเสนอแนวคิด การ
ส่งงานท่ีรับมอบหมาย 

 

สัปดาห์ที่ 7 งบกระแสเงินสด 
 

บรรยาย  การศึกษาด้วย
ตนเองอภิปรายกลุ่ม  ฝึก
ค านวณ 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 
การน าเสนอแนวคิด การ
ส่งงานท่ีรับมอบหมาย 

 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค        
สัปดาห์ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลในการรายงาน

การเงิน 
 

บรรยาย  การศึกษาด้วน
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 
การน าเสนอแนวคิด การ
ส่งงานท่ีรับมอบหมาย 

 

สัปดาห์ที่ 10 การเปิดเผยข้อมูลในการรายงาน
การเงิน (ต่อ) 
 

บรรยาย  การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 
การน าเสนอแนวคิด การ
ส่งงานท่ีรับมอบหมาย 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 11 ราคาตามบัญชีต่อหุ้นและก าไรต่อ
หุ้น 
 

บรรยาย  การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม  
การน าเสนอแนวคิด การ
ส่งงานท่ีรับมอบหมาย 
 

 

สัปดาห์ที่ 12 การวิเคราะห์งบการเงิน 
 

บรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 
การน าเสนอแนวคิด การ
ส่งงานท่ีรับมอบหมาย 

 

สัปดาห์ที่ 13 การวิเคราะห์งบการเงิน(ต่อ) 
 

บรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 
การน าเสนอแนวคิด การ
ส่งงานท่ีรับมอบหมาย 
 

 

สัปดาห์ที่ 14 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

บรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 
การน าเสนอแนวคิด การ
ส่งงานท่ีรับมอบหมาย 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 15 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
(ต่อ) 
 

บรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง 
อภิปรายกลุ่ม  ฝึกค านวณ 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม 
การน าเสนอแนวคิด การ
ส่งงานท่ีรับมอบหมาย 
 

 

สัปดาห์ท่ี 16 สอบปลายภาค        

รวมจ านวนชั่วโมง 45 0 90   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ
ตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีก 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% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   
    เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะหแ์ละการรายงานทางการเงิน 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   

    ต าราวิชาวิชาการวิเคราะห์และการรายงานทางการเงินที่มีหัวข้อดังก าหนด  จากผู้แต่งอ่ืน ๆ 
     มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพบัญชี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

Internet Search 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เช่น  ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
รายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลักสูตร/ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้
สังเกตการณ์สอนท าการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  น าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
             (พรทิพย์  มโนด ารงสัตย์) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

             (อาจารย์สุรศักดิ์  ชัยชิตาธร) 


