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คํานํา  
 

รายละเอียดรายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ (Managerial Accounting) รหัสวิชา 3824301 เปน
การจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ในหมวด
วิชาเฉพาะ วิชาแกน  โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา และวิเคราะหขอมูล
ทางการบัญชี เพ่ือนําไปใชในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเก่ียวกับการบัญชีตนทุน
รวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การวิเคราะห
ตนทุน ภาษี และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ ในการจัดทํารายงานงบประมาณ และการตัดสินใจระยะสั้นการ
จัดทํางบกระแสเงินสด และการตัดสินใจระยะยาว 

รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน  ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎีและ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ  โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง  ผูเรียนสามารถนําความรู ท่ีไดจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชในอนาคตได    

 
 
                                                                                                        

   อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                     พฤษภาคม  2558 
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สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป 4 
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 5 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 19 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 20 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3824301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ (Managerial Accounting) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 
 3 (3-0-6) หนวยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยวันธณี  สุดศิริ 
    4.2  อาจารยผูสอน    (1) อาจารยยุคลธร  หอมชื่น  
 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
  
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี) 
    ไมมี 
 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
 
8. สถานท่ีเรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    9.1  วันท่ีจัดทํา    1 กรกฎาคม 2557     
    9.2  วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด  31  มีนาคม  2558 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหนักศึกษาทราบและสามารถอธิบายความหมายของการบัญชีเพ่ือการจัดการและสามารถ
จําแนกขอแตกตางระหวางการบัญชีเพ่ือการจัดการกับการบัญชีการเงินได อยางถูกตอง 
 2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายถึงวิธีการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจในการบริหารงานและ
การดําเนินกิจการของธุรกิจ 

3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสรางระบบการรายงานขอสนเทศทางการบัญชีบริหารท่ีมีคุณภาพ 
 4. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายถึงความรูทางการบัญชีมาประยุกตใชในการวิเคราะหแกปญหา
ตางๆ สําหรับธุรกิจท่ีประสบปญหาในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน เพ่ือใชในการบริหารกิจการและสรางผลกําไร
ใหธุรกิจ 
 5. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะหถึงวิธีการรายงานขอมูลตนทุนในวิธีตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 
 6. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชาจากจากแหลงขอมูลตางๆ เชน 
Internet, Electronics Database, วารสารวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 8. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะทางดานเนื้อหาวิชาได 
 9. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตระหนักถึงความสําคัญของเนื้อหาวิชาจริยธรรม คุณธรรมในการจัดทํา
บัญชีสําหรับธุรกิจท่ีผลิตสินคาและมีการพัฒนาเจตคติท่ีดีตอการเรียน  
    
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปนรายวิชาท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจของประเทศท่ีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

  
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของขอมูลทางการบัญชี การใชประโยชนของขอมูลทางการ

บัญชีท่ีเก่ียวของกับการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับตนทุน การบัญชี
ตนทุนทางตรงและการรายงาน การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไร การบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ งบกระแสเงิน
สด การวิเคราะหงบการเงิน 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. 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบ
เรียนท่ีไมสามารถทําการ
สอนได หรือตามท่ีผู เรียน
รองขอ เพ่ือทบทวนความรู
ค ว า ม เข า ใจ ให มี ค ว า ม
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ไมมีฝกปฏิบัต ิ 90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 

   
 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยผูสอน เปนผูแจงใหผูเรียนทราบ ในการกําหนดวันและเวลา ในการใหคําปรึกษา (Office 
Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง ซ่ึงกําหนดและแจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาหแรก และอนุญาตใหนักศึกษา
ติดตอสื่อสารโดยตรง โดยผานโทรศัพท และอีเมล โดยแจงหมายเลขโทรศัพท และอีเมลสวนตัวใหนักศึกษา
ทราบดวย 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1)  มีความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

(2)  มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และ
การสรางภูมิคุมกัน 

(3)  มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(4)  มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2  วิธีการสอน 

(1) อาจารยผูสอน เนนการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ในระหวางการสอนทุกสัปดาห และ 
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอนักศึกษา 
  (2)  การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน ความมีวินัยและ 

แตงกายตามระเบียบ ประพฤติตนและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

         (3)  มอบหมายงาน และแบบฝกปฏิบัติ โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ และความตรงตอ
เวลา 
         (4)  ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจริง และใกลตัวผูเรียนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหงายตอความ
เขาใจ  เปนการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหเกิดความซ่ือสัตย สุจริต และไมกอใหเกิดการทุจริตในการ
ประกอบวิชาชีพ 
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   1.3  วิธีการประเมินผล 

   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย และการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

   (2)  ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี  ท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล  
(4)  ประเมินจากงาน /กรณีศึกษา /รายงาน ท่ีไดรับมอบหมาย  

(5)  ประเมินจากการถาม-ตอบ จากกรณีศึกษา เพ่ือเนนเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และรูจักการคิด

วิเคราะหถึงผลไดผลเสียเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต ในระหวางท่ีศึกษาหรือเม่ือไปปฏบิัติงานภายนอก  

 

2. ความรู 
   2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

 (1)  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 
(2)  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเกี่ยวของกับบริหารธุรกิจท้ังทางดาน

สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 
(3)  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการวางแผน การ

จัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน  รวมท้ังการปรับปรุง
แผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ 
 (4)  มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ  รวมทั้งมีความ
เขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
   2.2  วิธีการสอน 

          (1)  สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชวิธีการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนทฤษฎี และปฏิบัติ เพ่ือให
ผูเรียนมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตองตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาของรายวิชาท่ีเรียน 

(2)  บรรยายโดยใชสื่อ Power Point พรอมยกตัวอยางประกอบ  

(3)  การสอนโดยการสนทนา ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือวัดความเขาใจและเสริมสราง

ความรูความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ    

(4)  การสอนโดยใชวีดิทัศน จากสถานประกอบการณจริง เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ี

ถูกตอง 

(5) การฝกวิเคราะหกรณีศึกษา การทํารายงาน การนําเสนอ  และมอบหมายงาน แบบฝกปฏิบัติ

เพ่ิมเติม ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ    

   2.3  วิธีการประเมินผล 

     (1)  ประเมินจากการทดสอบยอย 
(2)  ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาไดทําการศึกษาคนความา พรอมการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
(4)  ประเมินจากการสอบกลางภาค 
(5)  ประเมินจากสอบปลายภาคโดยใชขอสอบแบบปรนัย  
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3. ทักษะทางปญญา 
   3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (1)  สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพ่ือใหได
สารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ 

(2)  มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการ
ความรูจากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณ
ท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

(3)  สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดานมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ 

3.2  วิธีการสอน 

(1)  สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ

ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหารายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ   

          (2)  สอนโดยการใชกรณีศึกษาทางดานการบัญชี ในสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดยมุงเนน
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(3)  การสอนโดยการสนทนา ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือวัดความเขาใจและเสริมสราง

ความรูความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ    

 (4)  กําหนดใหนักศึกษาฝกการสืบคนขอมูลและจัดทํารายงานทางการบัญชีตามหัวขอท่ีไดรับ
มอบหมาย 
   3.3  วิธีการประเมินผล 

         (1)  ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน ในการสนทนาโตตอบในชั้นเรียนเพ่ือวัดความเขาใจของ
นักศึกษา 

(2)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาไดทําการศึกษาคนควาและสงเลมรายงาน 
(3)  ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษา เพ่ือวัดความเขาใจทางบัญชี และสามารถนําไปใชแกไข

ปญหา หรือในการตัดสินใจ ในกรณีศึกษาไดอยางถูกตอง 
(4)  ประเมินจากการสอบกลางภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย และอัตนัย 
(5)  ประเมินจากสอบปลายภาคโดยใชขอสอบแบบปรนัย 
 

 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 (1)  สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของ
กลุมไดอยางเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได 

(2)  สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอ้ือตอการแกไขปญหาของทีม 
 (3)  มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ตนเองและอาชพี 
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    4.2  วิธีการสอน 

(1)  ใชการสอนโดยการมอบหมายงานกลุม และการเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

          (2)  การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือทํางานเปนทีมได และปรับตัวใหเขากับ
บุคคลอ่ืนได และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
          (3)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ  สามารถใหความชวยเหลือ หรือชวยแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน ไดอยางดียิ่ง 
          (4)  การติดตามขอมูลขาวสารทางเศรษฐกิจของธุรกิจ และนํามาวิเคราะหรวมกันเปนกลุม เพ่ือ
พัฒนาความรู ความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 
    4.3  วิธีการประเมินผล 

        (1)  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล ในชั้นเรียน ในการเขาเรียน การมีสวน

รวมในชั้นเรียน  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม และการสงงาน  

(2)  ประเมินจากการนําสงเลมรายงาน และเสนอผลงานท่ีนักศึกษาคนควารวมกัน  หนาชั้นเรียน 
และดูภาวะ การเปนผูนํา หรือผูตาม ในการอภิปรายหรือการตอบขอซักถามตางๆ 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (1)  สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

(2)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถส่ือสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนท่ีเหมาะสมสําหรับ

กลุมบุคคลท่ีแตกตางกัน ท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน 
(4)  สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ 

    5.2  วิธีการสอน 
          (1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดวิเคราะหจากงบการเงินจริง หรือจากกรณีศึกษา 
และการเรียนรูเทคนิคในการวิเคราะหตามหลักตางๆ เพ่ือนําไปในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
 (2)  มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning 

ตําราและเอกสารประกอบการสอนอ่ืนๆ ในการทํารายงาน โดยมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีเชื่อถือได 

 (3)  กําหนดใหนักศึกษาสงรายงาน และนําเสนอผลงาน ท่ีไดจากการศึกษาคนควา  โดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง 
    5.3  วิธีการประเมินผล  

(1)  ประเมินผลจากเลมรายงาน การวิเคราะหขอมูลของงบการเงินท่ีไดรับมอบหมาย 

(2)  ประเมินจากผลการสืบคนขอมูลทางการบัญชี  และเทคนิคในการนําเสนองานท่ีสามารถ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

1 แนะนําบทเรียนและ
รายละเอียดในการจัดการ
เรียนการสอน หนังสือเรียน 
และเกณฑการวัดผล 
บทท่ี 1 ความรูพ้ืนฐานของ
การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
- ความหมายและบทบาท
ของการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
- การจัดโครงสรางองคกร 
- ระบบการบริหารงาน 
- ความสําเร็จขององคกร 
- คุณสมบัติของนักบัญชีการ
จัดการ 
- จริยธรรมกับนักบัญชีการ
จัดการ 
- หนาท่ีของผูบริหาร 
- ขอมูลกับระดับการบริหาร 
- ผูใชขอมูลดานการบัญชี 
 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน 
และอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค และ เปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
เรียน และwebsite เพ่ิมเติม 
2. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภปิรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
3. ใหนักศึกษาวิเคราะห        
กรณีศึกษาดานจริยธรรมแลวให
นักศึกษาตอบปญหารายบุคคล 
4. แจงเรื่องการทํารายงานกลุม 
และรายงานเดี่ยวรายบุคคล 
5. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
6. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
 

(1) (2) (3) (4) 

2 
 

บทท่ี 2 ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับตนทุน 
- ความหมายของตนทุน 
- การจําแนกประเภทของ
ตนทุน 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
 

(1) (2) (3) (4) 
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

- ตนทุนเพ่ือประโยชนในการ
จัดทํางบการเงิน 
- ตนทุนสําหรับการวางแผน
และการควบคุม 
- ตนทุนตามหนาท่ี 
- ตนทุนตามเวลาท่ีปรากฏ 
- ตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
- การนําความรูเก่ียวกับ
ตนทุนมาชวยในการประหยัด
คาใชจาย 
 

2. ใหนักศึกษารวมกันคิดตนทุน
ท่ีรูจักในภาคธุรกิจตาง ๆ 
3. แจงหัวขอการจัดทํารายงาน
รายบุคคล 
4. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
5. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
 

3-4 
 

บทท่ี 3 การบัญชีตนทุน
ทางตรงและการรายงาน 
- ตนทุนในกิจการผลิตสินคา 
- วิธีการคํานวณตนทุนสินคา
สําเร็จรูป 
- วิธีตนทุนรวมหรือตนทุน
เต็ม 
- วิธีตนทุนผันแปรหรือ
ตนทุนทางตรง 
- ผลกระทบตอการวัดผล
กําไรจากวิธีการคิดตนทุน
สินคาท่ีตางกัน 
-ความสัมพันธของตนทุนใน
ระบบตนทุนรวมและระบบ
ตนทุนผันแปร 
-รูปแบบการจัดทํางบกําไร
ขาดทุน 
-การเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานจากระบบตนทุน
รวมและตนทุนผนัแปร 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาถามตอบคําศัพท
ทางบัญชี  
3. ใหนักศึกษาดูวีดิทัศน 
กรณีศึกษา “บริษัทผลิตสินคา” 
แลวทดสอบการวิเคราะหตนทุน
การผลติสินคาของบริษัท
ดังกลาว  
4. การทดสอบยอยจาก
กรณีศึกษา 
5. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 

(1) (2) (3) (4) 

3824301  การบัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

- การปรับกําไรสุทธิ 
- ขอจํากัดของวิธีตนทุน ผัน
แปร 
- แนวคิดในการนําระบบการ
คิดตนทุนผันแปรไปใช
ประโยชน 
 

ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
3. วีดิทัศน 
 
 

5-6 
 

บทท่ี 4 การวิเคราะหตนทุน 
ปริมาณ กําไร 
- ตนทุนท่ีเก่ียวของในการ
วิเคราะหตนทุน ปริมาณ
กําไร 
- แนวคิดเก่ียวกับกําไร
สวนเกิน 
- การคํานวณกําไรสวนเกิน 
- การวิเคราะหจุดคุมทุน 
- การวิเคราะหกําไรสุทธิตาม
เปาหมาย 
- การหายอดขายใหไดกําไร
ตามตองการ 
- การวิเคราะหจุดคุมทุน  
กรณีจําหนายผลิตภัณฑ
หลายชนิด 
- การหาจุดคุมทุนแบบรวม
เปนชุด 
- การวิเคราะหจุดคุมทุนโดย
ใชกราฟ 
- การวิเคราะหตนทุน 
ปริมาณ กําไร 
- ความเสี่ยงและความไม
แนนอน 
 
 
 
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาถามตอบคําศัพท
ทางบัญชี  
3. ใหนักศึกษาสงเลมรายงาน
รายบุคคล 
4. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
5. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
 
 
 
 

(1) (2) (3) (4) 

3824301  การบัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

7-8 
 

บทท่ี 5 การใชตนทุนเพ่ือ
การตัดสินใจ 
-ขอมูลท่ีสัมพันธกับการ
ตัดสินใจ 
-ข้ันตอนการตัดสินใจ 
-ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจ 
-ปญหาท่ีตองตัดสินใจ 
- การซ้ือเครื่องจักรใหมแทน
เครื่องจักรเกา 
- การตัดสินใจวาจะผลิต
ชิ้นสวนเองหรือซ้ือจากผูอ่ืน 
- การสรางมูลคาเพ่ิมใน
สินคา 
- การเลือกสัดสวนการผลิต 
- การตัดสินใจเก่ียวกับสินคา
คงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ 
- การพิจารณารับคําสั่งซ้ือ
พิเศษ เม่ือมีกําลังการผลิต
เหลือ 
- การตัดสินใจยกเลิก          
สวนงาน 
- การตัดสินใจปดโรงงาน
ชั่วคราว 
สอบกลางภาค ครั้งท่ี 1 
(บทท่ี 1 - 4) 
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาถามตอบคําศัพท
ทางบัญชี  
3. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
5. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
 

(1) (2) (3) (4) 

9-10 บทท่ี 9  งบประมาณ 
- บทบาทของงบประมาณใน
การวางแผนและการควบคุม 
- ประโยชนของงบประมาณ 
- การบัญชีตามความ
รับผิดชอบกับงบประมาณ 
- ข้ันตอนการจัดทํา
งบประมาณ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาถามตอบคําศัพท
ทางบัญชี 
  

(1) (2) (3) (4) 

3824301  การบัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

- วิธีการจัดทํางบประมาณ 
- ประเภทของงบประมาณ 
- ตัวอยางการจัดเตรียม
งบประมาณ 
 
 
 

3. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
 

11 บทท่ี 6 งบกระแสเงินสด 
-ความหมายของเงินทุน และ
งบกระแสเงินสด 
- ประโยชนของงบกระแส
เงินสด 
- รูปแบบของงบกระแส          
เงินสด 
- การจําแนกกระแสเงินสด  
3กิจกรรม 
- กิจกรรมดําเนินงาน 
- กิจกรรมลงทุน 
- กิจกรรมจัดหาเงิน 
- การหาการเปลี่ยนแปลง
ของเงินสด 
- ขอมูลท่ีใชในการทํางบ
กระแสเงินสด 
- ข้ันตอนในการทํางบกระแส
เงินสด 
- วิธีทางตรง 
- วิธีทางออม 
สอบกลางภาค ครั้งท่ี 2  
(บทท่ี 5 , 9) 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาถามตอบคําศัพท
ทางบัญชี  
3. ตั้งคําถามท่ีเก่ียวกับงบ
กระแสเงินสด พรอมแสดง
ตัวอยางรายงานการเงินในสวน
ของงบกระแสเงินสด 
4. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
5. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
 

(1) (2) (3) (4) 

3824301  การบัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

12-13 บทท่ี 7 การวิเคราะหงบ
การเงิน 
- ความหมายของการ
วิเคราะหงบการเงิน 
- วัตถุประสงคของงบการเงิน 
- ประโยชนของการรายงาน
งบการเงิน 
- วิเคราะหงบการเงิน 
- วิธีการวิเคราะหงบการเงิน 
- การวิเคราะหสัดสวน
จํานวนเต็มหรือการวิเคราะห
ตามแนวดิ่ง 
- การวิเคราะหแนวโนม หรือ
การวิเคราะหตามแนวนอน 
- การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน 
- อัตราสวนแสดงสภาพคลอง 
- อัตราสวนแสดง
ประสิทธิภาพในการใช
สินทรัพย 
- อัตราสวนแสดงสภาพเสี่ยง 

 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาถามตอบคําศัพท
ทางบัญชี  
3. ใหนักศึกษาจัดทํารายงาน
กลุมเรื่อง การวิเคราะหงบ
การเงิน 
4. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
5. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
6. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
 
 

(1) (2) (3) (4) 

14 บทท่ี 8 การตัดสินใจในการ
ลงทุน 
- ประเภทของรายจายใน
กิจการ 
- งบประมาณรายจายเพ่ือ
การลงทุน 
- โครงการลงทุน 
- ข้ันตอนในการจัดทํา
โครงการลงทุน 
- เครื่องมือในการประเมิน
โครงการ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมอภิปรายในประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ทดสอบยอย 
3. ใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทําคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
 

(1) (2) (3) (4) 

3824301  การบัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

- วิธีหาระยะเวลาคืนทุน 
- วิธีอัตราผลตอบแทนทาง
บัญชี 
- วิธีมูลคาปจจุบันสุทธ ิ
-วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด 
- วิธีดัชนีกําไร 

 

5. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
 

15 ทบทวนเนื้อหารายวิชา 
และการรายงานหนาช้ัน
เรียน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ทบทวนเนื้อหารายวิชา 
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ท่ีสนใจและสงสัย 
3. สงรายงานและ/หรือนําเสนอ
รายงานกลุมหนาชั้นเรียน 
 
ส่ือการสอน 
1. ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน Power point 
 

(1) (2) (3) (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3824301  การบัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน/ 
การตรงตอเวลา/ 
การแตงกาย 
 

1.1(3)  1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  

2. ประเมินจากการสงงานของ

นักศึกษาตามกําหนดระยะเวลา

ท่ีมอบหมาย  

3. ประเมินจากการแตงกายของ

นักศึกษาท่ีเปนไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

4. ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาแตละบุคคล ตอการมี
สวนรวมในชั้นเรียน การโตตอบ
กรณีศึกษาตางๆ 
 

1-15 
 

10% 

2. กิจกรรม/งานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
- รายบุคคล 
- กลุม 

 

1.1(1), 1.1(3), 1.1(4), 
2.1(1), 2.1(2), 3.1(2), 
3.1(3), 4.1(1), 4.1(2), 
5.1(1), 5.1(3)   

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย  

2. ประเมินจากการทดสอบยอย 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหนาท่ี  ท่ีไดรับมอบหมาย 
รายกลุมและบุคคล  
4. ประเมินจากงาน ท่ีมอบหมาย
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ตองมี
ความซ่ือสัตย ทําดวยตนเอง        
ไมทุจริต  โดยการลอกผูอ่ืนมาสง 
 

1-15 
 

10% 
 

3. สอบกลางภาค 

 

2.1(1), 2.1(2), 3.1(2), 
3.1(3) 

1. ประเมินจากการสอบ           
กลางภาค จํานวน 2 ครั้ง           
โดยใชขอสอบแบบปรนัยและ
แบบอัตนัย 
 

7,11 40% 

4. รายงานและการ

นําเสนอ 

 

1.1(1), 1.1(3), 1.1(4), 
2.1(1), 2.1(2), 3.1(2), 
3.1(3), 4.1(1), 4.1(2), 
5.1(1), 5.1(3), 5.1(4) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  

 

 

1-14 
15 

10% 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

2. ประเมินจากการแตงกายของ

นักศึกษาท่ีเปนไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากเลมรายงาน ท่ี
นักศึกษาไดทําการศึกษาคนควา 
4. ป ระเมินจากการนํ าเสนอ
ผลงาน (กลุ ม ) หน าชั้ น เรียน  
การเปนผูนําและผูตามในการ
อภิปรายซักถาม ตลอดจนการใช
ความคิดแกไขปญหาทางดาน
การบัญชีไดอยางเหมาะสม 
5. ประเมินจากผลการสืบคน /
เทคนิ คการนํ าเสนอโดยการ
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสม   
 

5. สอบปลายภาค 
 

2.1(1), 2.1(2), 3.1(2), 
3.1(3) 

1. ประเมินจากการสอบ      
ปลายภาค โดยใชขอสอบ        
แบบปรนัย 
 

16 30% 
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มคอ. 3 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
     รัตนา วงศรัศมีเดือน. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. (2558). กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  
 
2.  หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงท่ีสําคัญ 
    2.1 กาญจนา ศรีพงษ. การบัญชีบริหาร. (2546). กรุงเทพมหานคร: แม็คเน็ทพริ้นติ้งเนเตอร.  
    2.2 ไพบูลย ผจงวงศ. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. (2549). กรุงเทพมหานคร : แสงดาว.  
     2.3 ศศิวิมล มีอําพล. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. (2550). กรุงเทพมหานคร : อินโฟไมนิ่ง.  

2.4 ศรีสุดา ธีระกาญจน. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. (2550). กรุงเทพมหานคร :  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.      
    2.5 สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ. หลักการบัญชีบริหาร. (2551). กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล                 
(ประเทศไทย).  
    2.6 Garrison, R.H. & Noreen, E..W. Managerial accounting. (10th ed). (2003).  New York : 
McGraw-Hill.  
 2.7 Horgren, C.T., Data, S.M. & Foster, G. Cost accounting : A Managerial    
emphasis. (11 ed.). (2003). Upper Suddle River, NJ: Prentice-Hall.  
 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา     
     รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย 
    [Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ) 
    [Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม) 
    [Online]. Available:http://www.set.or.th (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย   
    และตลาดหลักทรัพย) 

      [Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
    [Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร) 
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มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
-  ผูประสานงานรายวิชา และคณาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการ

ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน  
    -  ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนแตละ
หลักสูตร 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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