
รายละเอยีดของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/โปรแกรมวชิา : 
  คณะวทิยาการจดัการ/โปรแกรมวชิาการบญัชี                           

หมวดที ่1.   ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

1.   รหัสและช่ือรายวชิา 
       3522301  การบญัชีเพื่อการจดัการ (Managerial Accounting) 
2.   จ านวนหน่วยกติ 
       3   หน่วยกิต   3 (3-0-6) 
3.   หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       3.1   หลกัสูตร 
               บริหารธุรกิจบณัฑิต 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
กลุ่มวชิาเน้ือหา วชิาแกน 

4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      4.1   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา   อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิาการบญัชี 
      4.2   อาจารย์ผู้สอน   อาจารย ์ดร.ปาริชาติ  ข  าเรือง 
                                       ผศ. ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 
                                       อาจารยส์มใจ  เภาดว้ง 
                                       อาจารย ์ดร.อริสรา  ธานีรณานนท ์
5.   ภาคการศึกษา /ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ของชั้นปีท่ี 2    
     หมู่เรียน 56/84,56/85            สอนโดย อาจารยด์ร.ปาริชาติ  ข  าเรือง 
     หมู่เรียน 56/81,56/82,56/83,57/74,57/75,57/79,57/80  สอนโดย ผศ.ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 
     หมู่เรียน 56/78,56/79,56/80  สอนโดย อาจารยส์มใจ  เภาดว้ง 
     หมู่เรียน 56/77                     สอนโดย อาจารย ์ดร.อริสรา  ธานีรณานนท์ 
6.   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
       หลกัการบญัชีชั้นตน้ 2  
7.   รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั ( Co-requisites) 
       ไม่มี 

มคอ.3 
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8.   สถานทีเ่รียน 
      อาคารเรียนของมหาวทิยาลยัราชภฏั   
9.   วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
      3 มิถุนายน 2558 

หมวดที ่2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
          1) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายหนา้ท่ีและบทบาทของฝ่ายบริหารจดัการ ขอ้มูลทางการ
บญัชี ลกัษณะท่ีส าคญัของขอ้มูลบญัชีเพื่อการจดัการ  ความแตกต่างระหวา่งบญัชีการเงินกบับญัชีเพื่อการ
จดัการ  คุณสมบติัและจรรยาบรรณของนกับญัชีเพื่อการจดัการได ้
           2) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายความหมายของงบการเงิน  ความสัมพนัธ์ของงบการเงิน 
รูปแบบและองค์ประกอบของงบการเงิน การวดัค่ารายการในงบการเงิน วิธีทางการบญัชีท่ีมีผลต่อ            
งบการเงินได ้
          3) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ อธิบายขอบเขตการวิเคราะห์งบการเงิน ขอ้มูลท่ีใชแ้ละเทคนิคการ
วเิคราะห์งบการเงินไดแ้ก่  การวเิคราะห์โดยการเปรียบเทียบ การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  
และสามารถการปรับระดบัราคาในงบการเงินดว้ยเลขดชันีได ้
          4) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ อธิบายความจ ากดัความของเงินทุน ประโยชน์ของการท างบแสดงการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน การเปล่ียนแปลงของรายการในงบการเงินท่ีกระทบต่อทุนหมุนเวยีนสุทธิ 
สามารถจดัท างบการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินได ้
           5) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายความหมายงบกระแสเงินสด วตัถุประสงคใ์นการจดัท างบ
กระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  จ าแนกกระแสเงินสดของกิจการ ประโยชน์ของงบ
กระแสเงินสด สามารถจดัท างบกระแสเงินสด ค านวณกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานได ้ 
          6) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียว และอธิบายแนวคิดพื้นฐานของตน้ทุน พฤติกรรมตน้ทุน การใช้
ตน้ทุนเพื่อการวางแผนตดัสินใจ และควบคุม สามารถค านวณตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตโดยใชว้ธีิตน้ทุนแบบ
ตน้ทุนรวม และตน้ทุนผนัแปร และเปรียบเทียบผลกระทบท่ีมีต่อก าไรจากการใชว้ธีิการค านวณตน้ทุนท่ี
แตกต่างกนัได ้
          7) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคในการวเิคราะห์ตน้ทุน การวางแผนก าไร อธิบาย
ความหมายจุดคุม้ทุน ส่วนเกินท่ีปลอดภยั ค านวณหาจุดคุม้ทุน และวเิคราะห์ตน้ทุน ปริมาณ ก าไรเม่ือ
ผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ เปล่ียนแปลง และวเิคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจในระยะสั้นได ้
          8) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายความหมายการลงทุน การวเิคราะห์การลงทุน  ขั้นตอนการ
วเิคราะห์การลงทุน ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุน เทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อการ
ตดัสินใจลงทุน และจดัล าดบัโครงการลงทุนได ้
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          9) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และอธิบายความหมายของงบประมาณ และการประมาณระยะเวลา
ของงบประมาณ  ประเภทของการงบประมาณ ขั้นตอนในการจดัท างบประมาณ และ ความสัมพนัธ์ของ
งบประมาณได ้
 
2.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
 มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี ตะหนกัถึงความส าคญั และเล็งเห็นความจ าเป็นและประโยชน์ของ

ความรู้ดา้นการบญัชี 
 2) มุ่งพฒันาผูเ้รียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั เคารพและสามารถปฏิบติักฎระเบียบของสถาบนั

และสังคม  
3) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหค้วามรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวธีิปฏิบติัทางการบญัชี 

ในฐานะของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี 
4) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการบญัชี โดย

สามารถบูรณาการน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้และส่งเสริมความรู้ดา้นประชาธิปไตย 
          5) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล หลกัฐาน แนวคิดต่างๆท่ีเก่ียวกบัการบญัชี และ
สามารถระบุและวเิคราะห์รายการบญัชีไดด้ว้ยตนเอง 
         6) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปฏิบติัและรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         7) สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวชิาชีพและดุลยพินิจ
ในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึแนวทางปฏิบติัตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และค านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
        8) มุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกันกับผู ้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ วฒันธรรมองคก์ร และประเพณีไทยอนังดงามไดเ้ป็นอยา่งดี มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
        9) มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปลความหมายและ
เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาหรือขอ้โตแ้ย ้
        10) มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการเขียน รู้จกัเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
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หมวดที ่ 3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.   ค าอธิบายรายวชิา 
       การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจดา้น
การวางแผนงานและการควบคุมของฝ่ายบริหาร ตลอดจนขอ้จ ากดัของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีเพื่อการ
บริหาร โดยเนน้ให้นกัศึกษามีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท างบแสดงการเปล่ียนแปลงทางการเงิน และงบ
กระแสเงินสด การน าผลการวเิคราะห์งบการเงินไปใชเ้พื่อการวางแผนและตดัสินใจ การปรับระดบัราคา
ในงบการเงินดว้ยเลขดชันี แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุน วิธีการบญัชีตน้ทุนรวม และการบญัชีตน้ทุนผนั
แปร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน ปริมาณ ก าไร และการจดัท างบประมาณเพื่อการวางแผนและ
การควบคุม 
2.   จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

  บรรยาย 
   

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3 ชัว่โมง/
สัปดาห์ 
(45 ชัว่โมง) 

ตามความประสงคข์อง
นกัศึกษาแต่ละรายบุคคล 

ไม่มี 
 

6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
      (96 ชัว่โมง) 

3.   จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      1   ชัว่โมง/สัปดาห์ (ในวนัท่ีอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนมีวนัวา่งตรงกนั เวลา 13.00 น.- 16.00 น. หากมี
นกัศึกษาแจง้ความประสงค)์ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
หมวดวชิาเฉพาะด้าน (กลุ่มวชิาแกน) 

 
 

 
 
 
 
 

รหัส และ
ช่ือรายวชิา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทกัษะทาง
ปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
3522301 

การบัญชีเพื่อ
การจัดการ 

 

• 
1.  

• 
 

  • 

 
• 

 
  • 

 
• 

 
 • 

 
• 

 
  • 

 
• 

 
  

 
สัญลกัษณ์       •     หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
(Curriculum mapping) 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ ความ
รับผดิชอบ 

หลกั 
1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชพี  จรรยาบรรณวชิาชพี  มทีศันคตทิีด่ ี

 
/ 

1.2 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  มวีนิยั  เคารพและสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสถาบนัของสงัคม / 
2. ด้านความรู้ 
2.1   มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิ  ทฤษฎ ี หลกัการ  และวธิกีารทางการบญัชี   

 
/ 

2.2 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในองคค์วามรูท้างดา้นอื่นทีส่มัพนัธก์บัองคค์วามรูด้า้นการบญัช ี 
โดยสามารถบรูณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

 
/ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1  สามารถสบืคน้  ประมวลขอ้มลู  หลกัฐาน  แนวคดิต่าง ๆ ในการระบุและวเิคราะหป์ญัหาได้

ดว้ยตนเอง 

 
/ 

3.2  สามารถประยกุตค์วามรูท้างการบญัชแีละดา้นอื่นที่สมัพนัธก์นั  ใชท้กัษะทางวชิาชพีและดุลย
พนิิจในการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ โดยค านึงผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการตดัสนิใจ 

/ 
 

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1  สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

/ 

4.2  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่น  และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และ
วฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี 

/ 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะหส่ื์อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1  มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการตดัสนิใจอย่างสรา้งสรรคใ์นการแปลความหมาย  

และเสนอแนะแนวทางในการแกป้ญัหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ 

 
/ 

5.2  สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพดูและการเขยีน  รูจ้กัเลอืกและใชร้ปูแบบการ
น าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปญัหาและกลุ่มผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนั 

/ 
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หมวดที ่ 4   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        1.1   คุณธรรม จริยธรรม    
1) มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ มี

ทศันคติทีด่ีต่อวชิาชีพ   
2) มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวนัิย เคารพและสามารถปฏิบัติกฎระเบียบของ

สถาบันและสังคม  
 

1.2 วธีิการสอน 
 - บรรยาย อภิปราย  เพือ่ใหน้กัศึกษาเล็งเห็นความส าคญัทางบญัชีเพื่อการจดัการ      

 เพื่อความเขา้ใจในคุณค่า จรรยาบรรณวชิาชีพของนกับญัชีเพื่อการจดัการ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชา
บญัชี 
                - ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดขอ้ตกลงและแนวปฏิบติัในการเรียนการสอนร่วมกนัในเร่ือง
ต่างๆ เช่น การแต่งกาย การส่งงาน และความตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษา
มีระเบียบวนิยั ตลอดจนการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั มีความรับผดิชอบ รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง 
                - มอบหมายงาน แบบฝึกหดั  

1.3 วธีิการประเมินผล 
       - ประเมินผลจากการเขา้ชั้นเรียนตรงต่อเวลาของนกัศึกษา การส่งมอบหมายงานตาม 
        ก าหนด  
       -ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา        
       - ประเมินจากการทดสอบ และพฤติกรรมในห้องสอบ 
      - ประเมินผลจากความรับผดิชอบในการท างานท่ีมอบหมาย เช่น ท าแบบฝึกหดัดว้ย 
        ตนเอง 

2.   ด้านความรู้    

    2.1   ความรู้  
  1) มุ่งพฒันาผู้เรียนให้ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎ ีหลกัการ และวธีิปฏิบัติ

ทางการบัญชี  
  2) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ

บัญชี โดยสามารถบูรณาการน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย 
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    2.2   วธีิการสอน 
- ใช้การสอนแบบสาธิต คือ การบรรยายเน้ือหา และฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนร่วมกัน และ

มอบหมายการบา้นเพื่อฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
- การซกัถาม เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสในการเสนอความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
- มอบหมายงานใหน้กัศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้นกัศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางบญัชีท่ีไดรั้บ

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และใชส้ าหรับการท างานในอนาคตได ้
- การแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปเน้ือหาการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์  
  

     2.3  วธีิการประเมินผล 
-    ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย 
-    การสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 
-   ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การท าแบบฝึกหัด การตอบค าถามและ               

การตั้งขอ้ซกัถามของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีเหตุผล  การแสดงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
-   ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาท่ีมอบหมายรายบุคคล และกลุ่ม ไดแ้ก่ รูปเล่มรายงาน 
-   ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 

3.   ทกัษะทางปัญญา 

     3.1   ทกัษะทางปัญญา  
             1) มุ่งพฒันาให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลกัฐาน แนวคิดต่างๆในการระบุและ
วเิคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
              2) มุ่งพฒันาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอืน่ทีสั่มพันธ์กนั ใช้
ทกัษะทางวชิาชีพและดุลยพนิิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ โดยยดึ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และค านึงผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการตัดสินใจ 
           
       3.2   วธีิการสอน 
              -  อภิปรายกลุ่ม   
              -   ฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนร่วมกนั เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล และใชดุ้ลย
พินิจในการแกไ้ขปัญหา ในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น การตดัสินใจวา่จะผลิตเองหรือ
ซ้ือจากภายนอก การตดัสินใจส าหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ การตดัสินใจยกเลิกแผนกขายสินคา้  
การตดัสินใจในกรณีท่ีมีก าลงัการผลิตจ ากดั เป็นตน้ โดยยดึแนวทางปฏิบติัตามพระราชด ารัสของ
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พระเจา้อยูห่วั ท่ีวา่  
“...ปัญหาทุกอย่างมีทางท่ีจะแก้ไข ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกนัคิดช่วยกนัแก้หลายๆ คน 

หลายๆ ทาง ดว้ยความร่วมมือปรองดองกนั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นจกัไดไ้ม่กลายเป็นอุปสรรคขดัขวาง 
และบัน่ทอนท าลายความเจริญและความส าเร็จของการงาน” (ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 13 กรกฎาคม 2533) 

“...เม่ือมีปัญหาใดๆ เกิดข้ึน ทุกคนชอบท่ีจะท าความคิดความเห็นให้สอดคลอ้งกนั ร่วมกนั
พิจารณาหาทางแกไ้ขดว้ยเหตุและผล ตามความเป็นจริง บนพื้นฐานอนัเดียวกนั ก็จะเห็นแนวทาง
ปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเท่ียงตรงถูกต้อง และเหมาะสม (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 14 กรกฎาคม 2537) 
           -   มอบหมายให้ผูเ้รียนคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงินของธุรกิจจาก Website  และ
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอาศยัความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน และ
เช่ือมโยงและประยกุตด์า้นต่างๆ เช่น ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน และการบริหารธุรกิจ 

-   มอบหมายงาน ใหศึ้กษาคน้ควา้และท าการสรุปประเด็นส าคญัเพื่อสร้างความเขา้ใจ 
        3.3   วธีิการประเมินผล 

-   ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การตอบค าถามไดอ้ยา่งมีเหตุผล และการตั้งขอ้ 
    ซกัถาม การแสดงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
-   ประเมินผลจากแบบฝึกหดั และงานท่ีมอบหมายเป็นรายบุคคล และงานกลุ่ม 
-   ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

4.   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

       4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
              1) มุ่งพฒันาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติและรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
              2) มุ่งพฒันาให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถท างานร่วมกนักบัผู้อื่น ปรับตัวให้เข้า
กบัสถานการณ์ วฒันธรรมองค์กร และประเพณไีทยอนังดงามได้เป็นอย่างดี มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์        
       4.2   วธีิการสอน                
                      -   มอบหมายงานรายบุคคล โดยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียน
ถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหาลงในกระดาษรายงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนรู้รายละเอียด
ของเน้ือหารายวชิาต่อไป และเป็นการฝึกความรับผดิชอบ 
             -   มีการกล่าวทกัทายระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน มีการแสดงความเคารพอาจารยผ์ูส้อนโดย
การไหวเ้ม่ือเขา้ชั้นเรียน เพื่อปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รและประเพณีไทยท่ีดี     
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           -  ก าหนดแนวปฏิบติัในการแนะน าตนเองในการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นไดแ้ก่ การกล่าว
ทักทายเพื่อนและอาจารย์  โดยสุ่มเลือกนักศึกษามาเป็นผูส้าธิตการไหว้ท่ีถูกต้อง เพื่อรักษา
วฒันธรรมและประเพณีท่ีงดงามไว ้
           -   จดักิจกรรมกลุ่มในการฝึกท าใบงานร่วมกนั เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกความทกัษะภาวะผูน้ าและผู ้
ตาม  เพื่อให้นกัศึกษาไดส้ามารถฝึกปฏิบติัความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ท  างานร่วมกนัเป็น
ทีม การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น และการมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีในฐานะ
สมาชิกกลุ่มโดยมีการเตรียมตัวให้พร้อมด้านความรู้ มีความเพยีรพยายาม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
(หมายเหตุ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัน้ี:- 
           1. ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป                      
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
            2.   ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไป
อยา่งมีเหตุผล 
            3. ภูมิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
              
           โดยมีเง่ือนไขของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง 2 ประการ 
ดงัน้ี        
              1.)  เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรอบดา้น 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมดัระวงัในการปฏิบติั 
             2) เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มี
ความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต) 
         -  ใชว้ิธีการสอนโดยการ ยกตวัอย่าง ผลงานท่ีเป็นพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เช่น การประดิษฐก์งัหนัชยัพฒันา และพระราชกรณียกิจท่ีใชค้วามรู้ทางวิชาการเพื่อความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน อนัน ามาซ่ึงรายไดแ้ละความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนค าสอน
ของศาสนาในการเช่ือมโยงเพื่ออธิบายศพัท์ทางการบญัชี และมองเห็นความจ าเป็นของการบญัชี
เพื่อการจดัการ ท่ีมีส่วนส าคญัต่อธุรกิจและการด าเนินชีวิต และเพื่อให้นักศึกษามีความตะหนัก
ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์     
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4.3   วธีิการประเมินผล 
-    ประเมินจากผลการประเมินตนเองของนกัศึกษา และเพื่อนร่วมกลุ่ม และเพื่อนในชั้นเรียน 
-    ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน  และความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย      
     จากกลุ่ม (ซ่ึงก าหนดใหร้ะบุไวใ้นรายงาน) 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการท างานเป็นทีม ในการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
- ประเมินผลจากผลงาน ไดแ้ก่ รูปเล่มรายงาน ใบสรุปเน้ือหาการเรียนรู้ 

5.   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
             1) มุ่งพฒันาให้ผู้เรียนมีทกัษะการใช้วธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพือ่การตัดสินใจอย่าง
สร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
             2) มุ่งพฒันาให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก
เลอืกและใช้รูปแบบการน าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่าง 
            
   5.2   วธีิการสอน 
        -    มอบหมายแบบฝึกหดัเพื่อฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการค านวณตวัเลข 
        -   การอภิปรายกลุ่ม  
        -   การมอบหมายงาน โดยท่ีตอ้งมีการสืบคน้ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ และน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ 
        -   มอบหมายงานกลุ่ม ใหน้ าเสนอรายงานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่  Power point   
Microsoft Word 
        -   สามารถคน้ควา้หาขอ้มูล/ติดตามการเปล่ียนแปลงทางอินเตอร์เน็ต 
        -   การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเน้ือหาความรู้ในรายวชิาและน าเสนอในรูปเอกสาร 
   5.3   วธีิการประเมินผล 
       -   ประเมินจากผลงานท่ีใชท้กัษะการวเิคราะห์ การค านวณ และความสมบูรณ์ของการใชภ้าษา 
       -   ประเมินทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลยแีละการใชภ้าษาจากการผลงาน และการน าเสนอในชั้น
เรียน 
       -   ประเมินจากรูปเล่มรายงานท่ีมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ และ ส่ือ power 
point ท่ีผูเ้รียนจดัท าเพื่อการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  
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หมวดที ่5.   แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.   แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า  
บทที ่1 
ข้อมูลทางการบญัชีที่
เกีย่วข้องกบัการบริหาร  
- หนา้ท่ีและบทบาทของฝ่าย
บริหารจดัการ 
- ขอ้มูลทางการบญัชีและ
ลกัษณะท่ีส าคญัของขอ้มูล
บญัชีเพื่อการจดัการ  
- ความแตกต่างระหวา่งบญัชี
การเงินและบญัชีเพื่อการ
จดัการ 
- คุณสมบติัของนกับญัชีเพื่อ
การจดัการ 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนแนะน าตวั 
- แจกแนวการสอน 
- อธิบายแนวการสอน  จุดมุ่งหมาย 
วตัถุประสงคข์องรายวชิา เกณฑก์ารวดั
และประเมินผล 
- แนะน าหนงัสือ แหล่งคน้ควา้อา้งอิง
จาก เวบ็ไซดต์่างๆ 
- ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
ผูเ้รียนและอาจารยผ์ูส้อน  
- บรรยาย ตั้งขอ้ซกัถาม   
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั  
- จดักลุ่มท างานแบ่งงานท่ีไดรั้บ 
มอบหมาย ไดแ้ก่ การสรุปเน้ือหา
บทเรียน อภิปราย และน าเสนอหนา้ชั้น 
และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนให ้
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนในแต่ละกลุ่ม 
- ใหน้กัศึกษาอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบั
ความส าคญัของการบญัชีเพื่อการ
จดัการ จรรณยาบรรณของนกับญัชีเพื่อ
การจดัการ 
-มอบหมายงานใหท้บทวนเน้ือหาของ
หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ อาทิ เช่น แม่บท
การบญัชี (Accounting Framework) 
กฎหมายทางการบญัชีและวงจรการ
บญัชี วธีิปฏิบติัทางบญัชี เพื่อให้
สามารถต่อยอดความรู้ และเกิดความ
เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบญัชี
การเงินกบับญัชีเพ่ือการจดัการ 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ  

อ.ดร.ปาริชาติ 
ผศ.ดร.สุภาณี 
อ.สมใจ 
อ.ดร.อริสรา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
    ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 
 

   บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 
 

 

2 บทที ่2 
งบการเงนิ 
- ความหมายงบการเงิน 
- ความสมัพนัธ์ของงบการเงิน 
- รูปแบบและองคป์ระกอบ 
  ของงบการเงิน 
- การวดัค่ารายการใน             
   งบการเงิน 
- วธีิทางการบญัชีท่ีมีผลต่องบ
การเงิน 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
 -บรรยาย  
- ทบทวนความรู้หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้
โดยการยกตัวอย่างผลงานท่ีเป็นพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เช่น การประดิษฐ์กังหันชัย
พัฒนา  เ ป็นต้น  พระราชกรณียกิจ 
ตลอดจนค าสอนของศาสนาในการ
เช่ือมโยงในการอธิบายศัพท์ทางการ
บญัชี 
-  ตั้งขอ้ซกัถาม   
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั 
และแสดงความเห็น 
-ใหท้ าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
และเฉลยแบบฝึกหดั 
- ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหา
บทเรียน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนให้
เพ่ือนแต่ละกลุ่ม 

- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา 
ลงในกระดาษรายงาน 
 

อ.ดร.ปาริชาติ 
ผศ.ดร.สุภาณี 
อ.สมใจ 
อ.ดร.อริสรา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
    ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

   ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint     
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 

 

 

3-4 บทที ่3 
งบการเปลีย่นแปลงฐานะ
การเงนิ 
 - ความจ ากดัความของเงินทุน 
 - ประโยชน์ของการท างบ
แสดงการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงิน 
- การเปล่ียนแปลงของรายการ
ในงบการเงินท่ีกระทบต่อทุน
หมุนเวยีนสุทธิ 
- การจดัท างบการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหา
บทเรียน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน และ
ใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พื่อน
แต่ละกลุ่ม 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
 

ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

5-6 บทที ่4  งบกระแสเงนิสด 
- ความหมายของงบกระแส
เงินสด 
- วตัถุประสงคใ์นการจดัท างบ
กระแสเงินสด 
- ความหมายของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 
 - การจ าแนกกระแสเงินสด
ของกิจการ 
- ประโยชนข์องงบกระแส 
   เงินสด 
- การจดัท างบกระแสเงินสด 
- การค านวณกระแสเงินสด
สุทธิจากการด าเนินงาน 
 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหา
บทเรียน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน และ
ใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนใหเ้พื่อน
แต่ละกลุ่ม 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือ
ทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

7 บทที ่5 
แนวความคิดเกีย่วกบั
ต้นทุน 
-แนวคิดพ้ืนฐานของตน้ทุน 
-การค านวณตน้ทุนสินคา้ท่ี
ผลิต 
- พฤติกรรมตน้ทุน 
- การใชต้น้ทุนเพื่อการ
วางแผน ตดัสินใจ และ
ควบคุม  
-วธีิการค านวณตน้ทุนแบบ
ตน้ทุนรวม และตน้ทุนผนั
แปร 
- การเปรียบเทียบผลกระทบท่ี
มีต่อก าไรจากการใชว้ธีิการ
ค านวณตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการ
สรุปเน้ือหาบทเรียน และน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน และใหน้กัศึกษาประเมิน
คะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 

ทดสอบยอ่ย 

อ.ดร.ปาริชาติ 
ผศ.ดร.สุภาณี 
อ.สมใจ 
อ.ดร.อริสรา 
 

8                 ทดสอบระหวา่งภาค 

9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่6  
การวเิคราะห์งบการเงนิและ
การปรับระดบัราคาด้วยเลข
ดชันี 
 - ขอบเขตการวเิคราะห์งบ
การเงิน 
- ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
งบการเงิน 
- เทคนิคการวเิคราะห์งบ
การเงินโดยการเปรียบเทียบ 
- การวเิคราะห์อตัราส่วนทาง

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ตั้งค  าถาม 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั 
และแสดงความเห็น 
- ใหฝึ้กการวเิคราะห์รายการคา้  
- ใหท้ าแบบฝึกหดั /เฉลยแบบฝึกหดั 
- ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหา
บทเรียน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
และใหน้กัศึกษาประเมินคะแนนให้
เพ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- มอบหมายงานรายบุคคล ใหน้กัศึกษา 

อ.ดร.ปาริชาติ 
ผศ.ดร.สุภาณี 
อ.สมใจ 
อ.ดร.อริสรา 
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สัปดาห์
ที่ 

การเงิน 
 

หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือ
ทีใ่ช่ 

ผู้สอน 

 แนวคิดเก่ียวกบัการปรับ
ระดบัราคาดว้ยเลขดชันี 
-การปรับระดบัราคาในงบ
การเงิน 

 ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนของ 
  นกัศึกษา 

 

 

11-12 บทที ่7 
การวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ของต้นทุน 
ปริมาณ ก าไร 
- เทคนิคในการวเิคราะห์
ตน้ทุน 
- การวางแผนก าไร 
- ความหมายจุดคุม้ทุน 
- การค านวณหาจุดคุม้ทุนโดย
การค านวณ และใชก้ราฟ
แสดง 

- การวเิคราะห์ตน้ทุน ปริมาณ 
ก าไรเม่ือผลกระทบจากปัจจยั
ต่างๆ เปล่ียนแปลง 
- ส่วนเกินท่ีปลอดภยั 
- การหาจุดคุม้ทุนเม่ือขาย
สินคา้หลายชนิด 
- จุดคุม้ทุนกบันโยบายราคา 
- การวเิคราะห์ขอ้มูลตน้ทุน
เพ่ือการตดัสินใจในระยะสั้น 
 
 
 
 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการ
สรุปเน้ือหาบทเรียน และน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน และใหน้กัศึกษาประเมิน
คะแนนใหเ้พื่อนแต่ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนของ 
  นกัศึกษา 
 
 
 

อ.ดร.ปาริชาติ 
ผศ.ดร.สุภาณี 
อ.สมใจ 
อ.ดร.อริสรา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือ
ทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

13-14 บทที ่8 
การวเิคราะห์การลงทุน  
- ความหมายการลงทุน และ
การวเิคราะห์การลงทุน 
-  ขั้นตอนการวเิคราะห์การ
ลงทุน 

- ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการลงทุน 
- เทคนิคท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
เพื่อการตดัสินใจลงทุน 
-การจดัล าดบัโครงการลงทุน 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการ
สรุปเน้ือหาบทเรียน และน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน และใหน้กัศึกษาประเมิน
คะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และ สรุป
เน้ือหาลงในกระดาษรายงาน 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบประเมินคะแนนของ นกัศึกษา 

 

อ.ดร.ปาริชาติ 
ผศ.ดร.สุภาณี 
อ.สมใจ 
อ.ดร.อริสรา 
 

15-16 บทที ่9 
งบประมาณ 
- ความหมายของงบประมาณ 
และการประมาณ 
- ระยะเวลาของงบประมาณ 
- ประเภทของการงบประมาณ 
- ขั้นตอนในการจดัท า
งบประมาณ 
- ความสมัพนัธ์ของ
งบประมาณ 
 
 
 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม อภิปราย ท าการ
สรุปเน้ือหาบทเรียน และน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน และใหน้กัศึกษาประเมิน
คะแนนใหเ้พ่ือนแต่ละกลุ่ม 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 

อ.ดร.ปาริชาติ 
ผศ.ดร.สุภาณี 
อ.สมใจ 
อ.ดร.อริสรา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือ
ทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

   ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
- บรรยาย  
- ฝึกท าแบบฝึกหดั/เฉลยแบบฝึกหดั 
 - ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม ท าการสรุปเน้ือหา
บทเรียน อภิปราย และน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 
- มอบหมายงานรายบุคคล โดยให้
ผูเ้รียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียนถดัไปล่วงหนา้ และสรุปเน้ือหา
ลงในกระดาษรายงาน 
ส่ือทีใ่ช้ 
- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน ฝึกทกัษะการค านวณ 
- แบบฝึกหดั 
 

 

 

17  ทดสอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
(ความรับผดิชอบหลกั) 

วธิีการประเมนิ สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 ,3.1,3.2,4.1 การทดสอบกลางภาค 
การทดสอบยอ่ย 

8 
7 

20% 
20% 

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 ,3.1,3.2,4.1 การทดสอบปลายภาค 17          30% 
        

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 
,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2 

การท าแบบฝึกหดั การส่งงาน  
ผลงานท่ีมอบหมายใหท้ าเป็นท างานกลุ่ม :- 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการ      
อภิปรายกลุ่ม 
รูปเล่มรายงาน             
การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน  
ใบสรุปเน้ือหาการเรียนรู้  
แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น 

1-16 10% 

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 
,3.1,3.2,4.1,5.1,5.2 

การท าแบบฝึกหดั การส่งงาน  
ผลงานท่ีมอบหมายรายบุคคล :- 
รูปเล่มรายงาน   
แบบประเมินคะแนนและความคิดเห็น 

1-16 10% 

1.1 ,1.2 ,2.1,2.2 
,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2 

พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน  การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  

1-16 10% 

 
3. เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน  

เกรด คะแนน เกณฑ์การพจิารณา 
A 80 -100 ดีเยีย่ม 

B+ 71-79 ดีมาก 
B 65-70 ดี 

C+ 61-64 ดีพอใช ้
C 55-60 พอใช ้

D+ 51-54 อ่อน 
D 40-50 อ่อนมาก 
E 0-39 ตก 
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หมวดที ่6.   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.   หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
      -  เพลินพิศ ทองดี และ ปาริชาติ ข าเรือง. การบัญชีเพือ่การจัดการ. นครปฐม : มหาวิทยาลยั        
         ราชภฏันครปฐม. 
     -  สุภาณี  อินทน์จนัทน์. การบัญชีเพือ่การจัดการ. นครปฐม : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. 
     -  อริสรา ธานีรณานนท.์ การบัญชีเพือ่การจัดการ. นครปฐม : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม.       
2.   หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิทีส่ าคัญ 
 ไพบูลย ์ ผจงวงศ.์ การบัญชีเพือ่การจัดการ. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2549. 
รัตนา  วงศรั์ศมีเดือน. บัญชีเพือ่การจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์สมาธรรม, 2550.  
ศรีสุดา  ธีระกาญจน์. การบัญชีเพือ่การจัดการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550. 
ศศิวมิล  มีอ าพล. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อินโพไมน่ิง, 2550. 
สมนึก  เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์. การบัญชีเพือ่การจัดการและการบริหารต้นทุน. กรุงเทพมหานคร : บริษทั 
ธรรมนิติเพรส จ ากดั, 2549. 
http://www.nukbunchee.com เวบ็ไซดน์กับญัชีดอทคอม 
http://www.fap.or.th เวบ็ไซดส์ภาวชิาชีพบญัชี 
http://www.set.or.th เวบ็ไซด์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
http://www.dbd.go.th เวบ็ไซดก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ 
http://www.account.acc.chula.ac.th เวบ็ไซดภ์าควชิาการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
http://www.rd.go.th เวบ็ไซดก์รมสรรพากร 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nukbunchee.com/
http://www.fap.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.account.acc.chula.ac.th/
http://www.rd.go.th/
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หมวดที ่7.   การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
      - การส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัอาจารยผ์ูส้อน 
       - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
      - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 
           เพื่อใหน้กัศึกษาทุกคนไดส้ะทอ้นความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
รวมถึง วธีิการสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา  
2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      - การสังเกตพฤติกรรม ความสนใจของนกัศึกษาขณะท าการสอน  
      - การติดตามผลการทดสอบของผูเ้รียน 
      - ผลการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
3.   การปรับปรุงการสอน 
     - ใหน้กัศึกษาแสดงขอ้คิดเห็น เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาปรับปรุง และวางแผนการสอน 
     - ประชุมอาจารยผ์ูส้อนเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและหาแนวทาง
ในการแกไ้ขและพฒันาการเรียนการสอน 
4.   การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 มีกระบวนการทวนสอบระหวา่งกระบวนการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์นกัศึกษา 
- ประเมินผลโดยกรรมการท่ีคณะแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบวเิคราะห์ รายละเอียดของวชิา (มคอ.3)  และ
มคอ. 5 เพื่อประเมินวา่มีการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ครบ 5 ดา้น  
- ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยใชข้อ้สอบเดียวกนั   
- โปรแกรมวชิามีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหนา้ท่ีตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดในรายวชิา การตรวจขอ้สอบ การให้คะแนนและเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียน 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
5.   การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    - อาจารยผ์ูส้อนน าผลการประเมินท่ีไดรั้บจากผูเ้รียน กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ มาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนการสอน และเน้ือหารายวชิา ตลอดจนกลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้หมี้
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
 

 


