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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบรุี 

คณะวิทยาการจัดการ   
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
              3433407  บัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
2. จํานวนหนวยกิต1 
                3 ( 3 - 0 – 6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 
                อาจารยนันทยิา    ลิมปวรรณ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน1 
                ภาคการศึกษาที่ 2   ปการศึกษา 2559 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre- requisites)  
                3301101   หลักการบัญช ี
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 
                ไมมี 
8. สถานที่เรียน1 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี     
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด1 
                 20  มิถุนายน 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา 
1เพื่อใหนักศึกษามีความรู  ทักษะ และสามารถคิดวิเคราะหขอมูลทางบัญชี  ในรูปแบบ

ตางๆ เพื่อการวางแผนควบคมุ และการตัดสินใจ 
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2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา1 
 1             2.1 เพื่อพัฒนาใหนกัศึกษามีความรู  ทักษะ และสามารถคิดวิเคราะหขอมูลทางบัญชี  ใน
รูปแบบตางๆ เพื่อการวางแผนควบคุม และการตัดสินใจ                 
               2.2 เพื่อพัฒนานกัศกึษาในการใชขอมูลทางบัญชีอยางมีคุณธรรม  จริยธรรม  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา1          
       การพัฒนาและวเิคราะหขอมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใชในการวางแผนการควบคุม และการ
ตัดสินใจทางการตลาด โดยศกึษาเกีย่วกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากดั
ของขอมูลตาง ๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการเปลีย่นแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงนิสด 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา1 

ทฤษฎี 
 

สอนเสริม การฝกปฏบิัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา 

 

ตามความตองการ 
ของผูเรียน 

ฝกปฏิบัติการคํานวณ
และวเิคราะหตนทุน

นอกเวลา  

ศึกษาคนควา อิสระ 90
ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา  

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 
          3.1 ผูสอนแจงเบอรโทรศัพทแกนกัศึกษาที่สามารถติดตอปรึกษาได 
          3.2 ผูสอนให Email Adress แกนกัศึกษาที่สามารถติดตอปรึกษาได 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคณุธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่สัตย

สุจริต   
 1.2 มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

 
1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง  
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษา  
3. การเรียนรูโดยการใชสื่อตางๆ  
 

 
1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. สงงานที่มอบหมายใหทันกําหนด 
3. การอภิปราย/การนําเสนอ/ การตอบคําถาม 
4. ผลงานที่มอบหมาย 

2. ดานความรู  
 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในขอมูลทางบัญชี 
 2.2  สามารถพัฒนาและ วิเคราะหขอมูล เพื่อประยุกตใช 
 2.3  มีทักษะในการเลือกใชขอมูลบัญชีที่เหมาะสมใน

ทางเลือกตางๆ 
 2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค

ความรูใหมที่เกิดขึ้นกับการเงินและบัญช ี
 2.5 สามารถนําความรูจากขอมูลบัญชีมาประยุกตใช

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และการประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษาและฝกปฏิบัติการ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
รวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 
3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถคิดวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางบัญชีเพื่อ
ประมวลผลรายงานทางการเงินไดเพื่อเปนแนวทางปองกนั
และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 3.2 มีทักษะการจัดทํารายงานการเงนิทีเ่กี่ยวของเพื่อ 
แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวเิคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได
อยางเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และการประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษาและฝกปฏิบัติการ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ  

 4.1 สามารถทํางานรวมกบัผูอื่น รวมกันแกปญหาที่
เกิดขึ้นตามบทบาทผูนําหรือผูรวมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
   4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัวเขากับ
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชพี   

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลขเพื่อใชใน
การประมวลผลขอมูลการเงิน และวิเคราะหผล 

5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการเงินและบัญชี
มาประยุกตใชในองคกรได 

 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษาและฝกปฏบิัติ 
  

 
 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และการประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศกึษาและฝกปฏิบัติการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 

 
 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ สมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาชีพบังคบั  
3433407  บัญชีบริหาร                       
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู   

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 
1.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร 
1.1ความสําคัญความหมายและประโยชน 
1.2บทบาทของขอมูลบัญชีประเภทตาง ๆ 
1.3การใชงบการเงินเพื่อการบริหาร 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ  

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

2 2.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตนทุน  
2.1ความสําคัญความหมายและประโยชน 
2.2บทบาทของตนทุนประเภทตาง ๆ 
2.3การจําแนกประเภทตนทนุ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ  

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

13 3.ตนทุนรวมและตนทุนผันแปร 
3.1ความหมาย 
3.2สวนประกอบตนทุน 
3.3การจัดทํางบงบกําไรขาดทุนตนทุน
รวม 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 
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สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

14 
 

3.ตนทุนรวมและตนทุนผันแปร(ตอ) 
3.4การจัดทํางบงบกําไรขาดทุนตนทุน
ผันแปร 
3.5 การปรับงบกําไรขาดทุน 
3.6 ขอดีและจาํกัดของงบกําไรขาดทุน 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

5555432 
5 

4. ความสัมพันธตนทุนปริมาณกําไร 
4.1 ความสําคัญและความหมาย 
4.2 ประโยชน 
4.3 การคํานวณโดยใชกราฟ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

6666 4. ความสัมพันธตนทุนปริมาณกําไร(ตอ) 
4.4 การคํานวณโดยใชสมการ 
4.5 การคํานวณโดยใชสูตร 
4.6 สวนเกนิทีป่ลอดภัย 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

5557432 
5 

5.การใชขอมูลตนทุนเพื่อการตัดสินใจ 
5.1 ลักษณะสําคัญของขอมูล 
5.2 ขั้นตอนการตัดสินใจ 
5.3 การตัดสินใจโดยใชตนทนุตางๆ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

8 6. การวิเคราะหงบการเงิน 
6.1 ความสําคัญและความหมาย 
6.2การเปรียบเทียบผลวิเคราะหงบ
การเงิน 
6.3 ประโยชนการวิเคราะหงบการเงิน 
6.4 ผูใชประโยชน 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

9 6. การวิเคราะหงบการเงิน(ตอ) 
6.5 ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน 
6.2การวิเคราะหงบการเงินโดยใช
อัตราสวนประเภทตาง ๆ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

 การทดสอบกลางภาค บรรยายสรุปสาระสําคัญ
ของเนื้อหา 
ทดสอบครึ่งเนื้อหา 

เพาเวอรพอยด    แบบทดสอบ อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

10 7.งบประมาณดําเนินงาน 
7.1 ความหมายและความสําคัญ 
7.2 ประเภทของงบประมาณ 
7.3 การจัดทํางบประมาณขายและผลิต 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

11 7.งบประมาณดําเนินงาน (ตอ) 
7.1 การจัดทํางบประมาณสวนประกอบ
ตนทุน 
7.2 การจัดทํางบประมาณคาใชจาย 
7.3 การจัดทํางบประมาณงบกําไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะการเงินและเงนิสด 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

112 
 

8.งบประมาณการลงทุน 
8.1 ความหมาย 
8.2ขอมูลเบื้องตนในการจัดทํา
งบประมาณ 
8.3 ประโยชนการทํางบประมาณลงทุน 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

13 8.งบประมาณการลงทุน(ตอ) 
8.4การตัดสินใจลงทุนระยะยาวดวย
เครื่องมือตางๆ  
 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

14 9.งบกระแสเงนิสด 
9.1 ความสําคัญและความหมาย 
9.2 ประโยชนของงบกระแสเงินสด

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

รูปแบบตางๆ 
9.3 แหลงขอมูลที่นํามาจัดทํางบกระแส
เงินสด 

รับมอบหมาย 

15 9.งบกระแสเงนิสด(ตอ) 
9.4 วิธีการจัดทํางบกระแสเงินสดรูปแบบ
ตางๆ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝกคํานวณ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอรพอยด 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคดิ การสงงานที่
รับมอบหมาย 

อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

16 การทดสอบปลายภาค ทดสอบเนื้อหาที่เหลือ     แบบทดสอบ อ.นันทิยา 
ลิมปวรรณ 

รวมจํานวนชัว่โมง 45 0 90   

 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหวัขอ
ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน 

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม  

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
ขององคกรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. สงงานที่มอบหมายให
ทันกําหนด 
3. มีสวนรวมในการ
อภิปราย/การนําเสนอ/ 
การตอบคําถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที่
ใหฝกปฏิบัติ  

ทุกสัปดาห เขาช้ันเรียนและ
ตรงตอเวลา 10% 
ทักษะและความ
รับผิดชอบ 10% 
คนควาอิสระ 
10% 
ทดสอบกลาง
ภาค 40%
ทดสอบปลาย
ภาค 30%  2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทใน

หลักการและกระบวนการทางบัญชี 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะหขอมูล และสามารถ

ประยุกตใชในการบันทึกรายการบัญชีได 
 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใช

วิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ 
 2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการและองคความรูใหมที่เกิดขึ้นกับการเงิน
และบัญชี 

 2.5 สามารถนําความรูทางบัญชีมาประยุกตใช
รวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู และการ
ประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัติการ 

ทดสอบกลาง
ภาคและปลาย
ภาคสัปดาหที่ 9

และ16 
 

 3.1 สามารถคิดวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานทาง
บัญชีเพื่อประมวลผลรายงานทางการเงินไดเพื่อ
เปนแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

 3.2 มีทักษะการจัดทํารายงานการเงินที่
เกี่ยวของเพื่อแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะห
ใหผูอื่นเขาใจได 

 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสู
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะมา

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู และการ
ประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัติการ 

ทุกสัปดาห 



14                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น รวมกันแก 
ปญหาที่เกิดขึ้นตามบทบาทผูนําหรือผูรวมงานที่
ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบ 
หมาย 

 4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และ
ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม   

 4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   

1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห 

 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศในการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
เพื่อใชในการประมวลผลขอมูลการเงิน และ
วิเคราะหผล 

 5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการ
เงินและบัญชีมาประยุกตใชในองคกรได 

 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

1. การทดสอบวัดระดับ
ความรู และการ
ประยุกตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัติการ 

ทุกสัปดาห  

รวม   100% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก1 
               เอกสารประกอบการสอนวิชาบญัชีบริหาร  อ่ืนๆที่ผูสอนพิจารณาเหน็ความเหมาะสม 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1 
              ตําราวิชาบัญชีบริหารที่มีหัวขอดังกําหนด  จากผูแตงอื่น ๆ 
              มาตรฐานการบัญชทีี่เกี่ยวของของสภาวิชาชีพบญัชี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา1 
              แบบฟอรมรายงานบัญชีประเภทตาง ๆ  
 การศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากอินเตอรเน็ท หอสมุดและ สถานประกอบการ 
              ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากสภาวิชาชพีบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการคา 



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              แบบประเมินผูสอน 
              นักศกึษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรยีน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรยีนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ 
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ใหนกัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาดานวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน   
1.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรียนรู 
1.4 ผลการเรียนรูที่ไดรับ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
           สังเกตจากการฝกปฏบิัติ 
           การมีสวนรวมจากกิจกรรมกลุม 
           ผลการสอบ     
3. การปรับปรงุการสอน 
           นําผลจากการประเมนิการสอนมาปรับปรุง  
           ผลการฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
         กรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมตัิผลการใหระดับคะแนน  
         ประธานหลักสูตรทวนการรวมคะแนนรายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
             นําผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรุนถัดไป   

       
 
                                         ลงชื่อ                                                   อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา 
                                                      (อาจารยนันทิยา  ลิมปวรรณ) 
 
                                       ลงชือ่     อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
                                                       (อาจารยสุรศักดิ์  ชัยชติาธร) 


