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เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3824301การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
(Managerial Accounting) จัดทําข้ึนเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว ใหมีความเปน
มาตรฐาน ครบถวน และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู 



 

ความเขาใจเก่ียวกับ การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับตนทุน  การบัญชี
ตนทุนทางตรงและการรายงาน การวิเคราะหตนทุน–ปริมาณ-กําไร การบัญชี เพ่ือการตัดสินใจ  งบกระแส
เงินสด การวิเคราะหงบการเงิน การตัดสินใจในการลงทุน  และงบประมาณ 

 
รายละเอียดรายวิชานี้ เปนสวนสําคัญตอผูเรียน  ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎีและ

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

 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

                                                                   คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
  

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวิชา 3824301 รายวิชา การบัญชีเพ่ือการจัดการ  

       (Managerial Accounting: MA) 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3(3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
   3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาแกน 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
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   4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา       ผูชวยศาสตราจารยวันธณี   สุดศิริ  
   4.2 อาจารยผูสอน          อาจารยมะลิ   ชารี         ตอนเรียน   A1 
     
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ชั้นปท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)(ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    9.1 วันท่ีจัดทํา  8   สิงหาคม   2559    
    9.2 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด  19  กรกฎาคม  2560 
 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียน มีความรูความเขาใจและสามารถอธิบาย ความหมาย ของการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
และจําแนกขอแตกตาง ของการบัญชีเพ่ือการจัดการและการบัญชีการเงินไดอยางถูกตอง และอธิบายถึง
วิธีการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจในดําเนินงานและการบริหารธุรกิจ 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีเขาใจ และสามารถสรางระบบการรายงานขอสนเทศทางการบัญชีบริหารท่ีมี 
คุณภาพ และอธิบายถึงการนําความรูทางการบัญชีมาประยุกตใชในการวิเคราะหแกปญหา สําหรับธุรกิจ
และการสรางผลกําไรใหธุรกิจ และสามารถวิเคราะหถึงวิธีการรายงานขอมูลตนทุนในวิธีตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง 

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชาจากจากแหลงขอมูลตางๆ เชน  
Internet, Electronics Database, วารสารวิชาการได สามารถใชศัพทภาษาอังกฤษดานเนื้อหาวิชาได 
แกไขปญหาเฉพาะหนาเปน และทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงจริยธรรม 
คุณธรรม ในการจัดทําบัญชีสําหรับธุรกิจท่ีผลิตสินคา เพ่ือการบริหารธุรกิจและนําใชประโยชนในอนาคตได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหเนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในปจจุบัน และเพ่ือเปน

การปรับปรุงความถูกตองของเนื้อหา  
  

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของขอมูลทางการบัญชี การใชประโยชนของขอมูล 
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ทางการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับตนทุน  การ
บัญชีตนทุนทางตรงและการรายงาน การวิเคราะหตนทุน–ปริมาณ-กําไร การบัญชี เพ่ือการตัดสินใจ งบ
กระแสเงินสด การวิเคราะหงบการเงิน การตัดสินใจในการลงทุน  และงบประมาณ 

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. 
 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 
45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบ
เรียนท่ีไมสามารถทําการ
สอนได  หรือตามท่ีผูเรียน
รองขอ เพ่ือทบทวนความรู
ค ว า ม เข า ใจ ให มี ค ว า ม
ชดัเจนยิ่งข้ึน 

ไมมีฝกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และอนุญาตใหนักศึกษา
ติดตอสื่อสารโดยตรง โดยผานโทรศัพท และอีเมล โดยไดแจงหมายเลขโทรศัพท และอีเมลสวนตัวให
นักศึกษาทราบดวยกําหนดไว 
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน  
โดยมีการนัดหมายลวงหนา 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

           1.1.1   มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางท่ีดี ได  
 

  1.1.2  มีจิตสํานึกท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
     1.1.3  มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

    1.1.4  มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสรางภูมิคุมกัน 

1.2 วิธีการสอน ท่ีพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
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      1.2.1  อาจารยผูสอน เนนการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ในระหวางการสอนทุก 
สัปดาห และปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอนักศึกษา 
   1.2.2  การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน ความมี

วินัยและ แตงกายตามระเบียบ ประพฤติตนและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

               1.2.3  มอบหมายงาน และแบบฝกปฏิบัติ โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ และความ
ตรงตอเวลา 
               1.2.4  ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจริง และใกลตัวผูเรียนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหงายตอ
ความเขาใจ เปนการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหเกิดความซ่ือสัตย สุจริต และไมกอใหเกิดการทุจริตในการ
ประกอบวิชาชีพ      
    1.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 
             1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

         1.3.2  ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

      1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี  ท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล  
      1.3.4  ประเมินจากงาน /กรณีศึกษา /รายงาน ท่ีไดรับมอบหมาย  

      1.3.5  ประเมินจากการถาม-ตอบ จากกรณีศึกษา เพ่ือเนนเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และรูจัก

การคิดวิเคราะหถึงผลไดผลเสียเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต ในระหวางท่ีศึกษาหรือเม่ือไปปฏบิัติงานภายนอก  
 

2. ความรู  
     2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

            2.1.1  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 

             2.1.2   มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการ ท้ัง
ทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 
             2.1.3   มีความรูกวางและเปนระบบเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการ
จัดการ รวมท้ังมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก 
    2.1.4   มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ 
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน  รวมท้ังการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ
ทางธุรกิจ 
 
 
 
 

     2.2  วิธีการสอนท่ีพัฒนาดานความรู 

               2.2.1   สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนทฤษฎี และปฏิบัติ 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตองตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาของรายวิชาท่ีเรียน 
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     2.2.2  บรรยายโดยใชสื่อ Power Point พรอมยกตัวอยางประกอบ  

              2.2.3  การสอนโดยการสนทนา ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือวัดความเขาใจและ

เสริมสรางความรูความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ    

     2.2.4  การฝกวิเคราะหกรณีศึกษา การทํารายงาน การนําเสนอ  และมอบหมายงาน แบบฝก

ปฏบิัติเพ่ิมเติม ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ    
 

     2.3  วิธีการประเมินผลดานความรู 

               2.3.1 ประเมินจากการทอดสอบยอย  
    2.3.2 ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
    2.3.3 ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาไดทําการศึกษาคนความา พรอมการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

              2.3.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค 
              2.3.5 ประเมินจากสอบปลายภาคโดยใชขอสอบแบบปรนัย  

 
3. ทักษะทางปญญา 
    3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

               3.1.1  สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใชงาน
ตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ 
              3.1.2   สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพท่ี
ศึกษาและประสบการณมาใชงานตามสถานการณท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
            3.1.3   มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค โดย
คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน 
            3.1.4   สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบ
ดาน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ 
 

    3.2 วิธีการสอนท่ีพัฒนาทักษะทางปญญา 

     3.2.1 สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหารายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ   

              3.2.2 สอนโดยการใชกรณีศึกษาทางดานการบัญชี ในสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดย
มุงเนนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    3.2.3 การสอนโดยการสนทนา ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือวัดความเขาใจและ

เสริมสรางความรูความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ    

    3.2.4  กําหนดใหนักศึกษาฝกการสืบคนขอมูลและจัดทํารายงานทางการบัญชีตามหัวขอท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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   3.3 วิธีการประเมินผลดานทักษะทางปญญา 

     3.3.1  ประเมินจากการมีสวนรวมในช้ันเรียน ในการสนทนาโตตอบในช้ันเรียนเพ่ือวัดความ
เขาใจของนักศึกษา 

   3.3.2  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาไดทําการศึกษาคนควาและสงเลมรายงาน 
    3.3.3  ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษา เพ่ือวัดความเขาใจทางบัญชี และสามารถนําไปใช

แกไขปญหา หรือในการตัดสินใจ ในกรณีศึกษาไดอยางถูกตอง 
    3.3.4  ประเมินจากการสอบกลางภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย และอัตนัย 
    3.3.5  ประเมินจากสอบปลายภาคโดยใชขอสอบแบบปรนัย  

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
          4.1.1  สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
           4.1.2   สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู และ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           4.13   สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
และมีทักษะการแกปญหากลุม 
 
     4.2 วิธีการสอนท่ีพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.2.1   ใชการสอนโดยการมอบหมายงานกลุม และการเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

              4.2.2  การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือทํางานเปนทีมได และปรับตัวให
เขากับบุคคลอ่ืนได และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
              4.2.3  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ สามารถใหความชวยเหลือ หรือชวยแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงานไดอยางดียิ่ง 
             4.2.4  การติดตามขอมูลขาวสาร มาตรฐานทางบัญชี หรือเขารับการอบรมดานวิชาชีพการบัญชี 
เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอยางตอเนื่อง 
     4.3 วิธีการประเมินผลดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

           4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล ในชั้นเรียน ในการเขาเรียน การมี

สวนรวมในชั้นเรียนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม และการสงงาน  

  4.3.2  ประเมินจากการนําสงเลมรายงาน และเสนอผลงานท่ีนักศึกษาคนควารวมกันหนาชั้นเรียน 
และดูภาวะ การเปนผูนํา หรือผูตาม ในการอภิปรายหรือการตอบขอซักถามตางๆ 
  
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
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           5.1.1   สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ

วิเคราะห และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน  

           5.1.2   สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

      5.1.3   สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด    การเขียนท่ีเหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน 
         5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสม มาใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล 

 
5.2 วิธีการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
      5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากงบการเงินจริง หรือจาก
กรณีศึกษา และการเรียนรูเทคนิคในการวิเคราะหตามหลักตางๆ เพ่ือนําไปในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
      5.2.2 มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-

learning ตําราและเอกสารประกอบการสอนอ่ืนๆ ในการทํารายงาน โดยมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลท่ี

เชื่อถือได 

 5.2.3 กําหนดใหนักศึกษาสงรายงาน และนําเสนอผลงาน ท่ีไดจากการศึกษาคนควา  โดยใช
รูปแบบและเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอรดวยตนเอง 
     5.3 วิธีการประเมินผลดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

     5.3.1 ประเมินผลจากเลมรายงาน การวิเคราะหขอมูลของงบการเงินท่ีไดรับมอบหมาย 

     5.3.2 ประเมินจากผลการสืบคนขอมูลทางการบัญชี และเทคนิคในการนําเสนองานท่ีสามารถ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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มคอ. 3 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
        1.   แผนการสอน 
 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

1 แนะนําเนื้อหาในบทเรียน ความ
เป น ม าแ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
การศึกษาในรายวิชา 
บทที่  1 ความรูพื้นฐานของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ 
- แนะนํ าข อมู ลทั่ ว ไป เก่ี ยว กับ
รายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ  
- ความหมายและบทบาทของการ
บัญ ชี เพื่ อ ก ารจั ดก าร - การจั ด
โครงสรางองคกร 
- ระบบการบริหารงาน  
- ความสําเร็จขององคกร 
- คุณสมบัติของนักบัญชีการจัดการ 
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ 
- หนาที่ของผูบริหาร 
- ขอมูลกับระดับการบริหาร 
- ผูใชขอมูลดานการบัญชี 
 
 

3 
 

- แนะนําแนวการสอน หนังสือท่ีใชในการ
เรียนและหนังสืออานเพ่ิมเติม แนะนํา
แหลงสืบคนขอมูล และwebsite ตางๆ ท่ี
เก่ียวขอในการหาขอมูลเพ่ิมเติมของ
รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
- ใชวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอนจะ
แนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 
โดยใชสื่ อ  PowerPoint ประกอบการ
บรรยายในหัวขอความรูพ้ืนฐานของการ
บัญชีเพ่ือการจัดการ 
- ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในชั้นเรียน และยกกรณีศึกษาดาน
คุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษาตอบ
ปญ ห ารายบุ คคลห รือรายกลุ ม โด ย
นักศึกษารวมกันสรุปและอภิปราย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจกรรม โดย

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ
หัวขอ ความรูพ้ืนฐาน
ของการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
4. สิบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต 

1,3 อ.มะลิ  ชารี 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

Learning Outcome 
- นักศึกษาสามารถเขาใจโครงสราง
ขององคกรได 

 
 

มอบหมายแบบฝกปฏิบัติใหผู เรียนทํา
รวมกันเปนกลุม ชวยกันคนควาเพ่ือให
เกิดความเข าใจในประเด็นต างๆ ให
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียน 

2 บทท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
ตนทุน 
- ความหมายของตนทุน 
- การจําแนกประเภทของตนทุน 
- ตนทุนเพ่ือประโยชนในการ
จัดทํางบการเงิน 
- ตนทุนสําหรับการวางแผน และ
การควบคุม 
- ตนทุนตามหนาท่ี 
- ตนทุนตามเวลาท่ีปรากฏ 
- ตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
- การนําความรูเก่ียวกับตนทุนมา
ชวยในการประหยัดคาใชจาย 
 
Learning Outcome 
- ผูเรียนสามารถแยกประเภท

3 
 

-  ใชวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกปฏิบัติในสัปดาหท่ี 1 และอธิบาย
ถึงเนื้อหาขอบเขตของบทเรียน ตาม 
จุดประสงคของบทเรียนโดย ใชสื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นักศึกษารวมกันคิดตนทุนท่ีรูจักในภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจคาปลีก  และ
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ในการ
ทํางานรวมกันในชั้นเรียน 
- ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
- ฝกทําแบบฝกปฏิบัติทายบทเรียน และ
แบบฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียนเปนการบาน 

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ  
หัวขอความรูเบื้องตน
เก่ียวกับตนทุน 
  

 1,2 อ.มะลิ  ชาร ี
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ตนทุนหรือแบงแยกตนทุนท่ี
เกิดข้ึนของธุรกิจไดวาเปนตนทุน
ประเภทใด ท้ังตนทุน ของธุรกิจ
อุตสาหกรรม หรือตนทุนของ
ธุรกิจคาปลีก 
  

3 บทที่ 3 การบัญชีตนทุนทางตรง
และการรายงาน 
- ตนทุนในกิจการผลิตสินคา 
- ตนทุนในการซื้อขายสินคา 
- วิธีการคํานวณตนทนุสนิคา
สําเร็จรูป 
- วิธีตนทนุรวมหรือตนทุนเต็ม 
- วิธีตนทนุผันแปรหรือตนทุน
ทางตรง 
 
Learning Outcome 
- ผูเรียนสามารถเขาใจและ
แบงแยกตนทุนในการผลิตสินคา 
และการซ้ือขายสินคาได 
- ผูเรียนสามารถคํานวณตนทุน
การผลิตสินคา และตนทุนของ

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกปฏิบัติในสัปดาหท่ี 2 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบ เขตของบทเรียนตาม
จุดประสงค ของบท เรียน โดย ใช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นักศึกษารวมกันคิดตนทุนการผลิตสินคา
ของภาคธุรกิจดวยวิธีตนทุนรวม และ
ตนทุนทางตรง  และสังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการทํางานในชั้นเรียนของ
ผูเรียน 
- ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวขอ การบัญชีตนทุน
ทางตรงและการ
รายงาน 
 

 2,3 
 
 
 
 2,3 

อ.มะลิ  ชาร ี
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

สินคาท่ีซ้ือมาเพ่ือขายได 
- ผูเรียนสามารถคํานวณตนทุน  
วิธีตนทุนรวมหรือตนทุนเต็มได  
- ผูเรียนสามารถคํานวณตนทุน
วิธีตนทุนผันแปรหรือตนทุน
ทางตรงได 
- ผูเรียนสามารถจําคําศัพท
เฉพาะทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ
กับตนทุนได 

- ให นั ก ศึกษาทําแบบฝกปฏิบั ติท าย
บท เรียน  และให นั ก ศึกษาถามตอบ
คําศัพท เฉพาะทางการบัญชีตนทุนใน
บทเรียนนี้ 

4 บทที่ 3  การบัญชีตนทุนทางตรง
และการรายงาน (ตอ) 
- ผลกระทบตอการวัดผลกําไร
จากวิธีการคิดตนทุนสินคาท่ี
ตางกัน 
- ความสัมพันธของตนทุนใน
ระบบตนทุนรวมและระบบ
ตนทุนผันแปร 
- รูปแบบการจัดทํางบกําไร
ขาดทุน 
- การเปรียบเทียบการดําเนินงาน
จากระบบตนทุนรวมและตนทุน

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกปฏิบัติในสัปดาหท่ี 3 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน ตาม 
จุดประสงค ของบท เรียน โดย ใช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นักศึกษารวมกันคิดตนทุนการผลิตสินคา
ของภาคธุรกิจดวยวิธีตนทุนรวม และ
ตนทุนทางตรง  และสังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการทํางานในชั้นเรียนของ
ผูเรียน 

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ  
หัวขอความรูเบื้องตน
เก่ียวกับตนทุน (ตอ) 
 

 2 อ.มะลิ  ชารี 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ผันแปร 
- การปรับกําไรสุทธิ 
- ขอจํากัดของวิธีตนทุนผันแปร 
- แนวคิดในการนําระบบการคิด
ตนทุนผันแปรไปใชประโยชน 
 

Learning Outcome 
- ผูเรียนสามารถเขาใจถึง 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จากวิธีการ
คิดตนทุนสินคาท่ีตางกันทําใหผล
กําไรท่ีไดรับแตกตาง  
- ผูเรียนสามารถปรับกําไรสุทธิ
จากวิธีตนทุนรวมเปนไปเปนวิธี
ตนทุนผันแปรไดและปรับจากวิธี
ตนทุนผันแปรไปเปนวิธีตนทุน
รวมได 
- ผูเรียนสามารถแนวคิดในการ
นําระบบการคิดตนทุนผันแปรไป
ใชประโยชนในการลดตนทุน
สินคาได 

- ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
- ใหนักศึกษาทําแบบฝกปฏิบัตทิาย
บทเรียน และใหนักศึกษาถามตอบ
คําศัพทเฉพาะทางการบัญชีตนทุนใน
บทเรียนนี้ 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

5  บทท่ี 4 การวิเคราะหตนทุน 
ปริมาณ กําไร 
- ตนทุนท่ีเก่ียวของในการ
วิเคราะหตนทุนปริมาณ กําไร 
- แนวคิดเก่ียวกับกําไรสวนเกิน 
- การคํานวณกําไรสวนเกิน 
- การวิเคราะหจุดคุมทุน 
- การวิเคราะหกําไรสุทธิตาม
เปาหมาย 
- การหายอดขายใหไดกําไรตาม
ตองการ 
 
Learning Outcome 

 - ผูเรียนสามารถวิเคราะห ตนทุน 
ปริมาณ และกําไรในการผลิต
และขายสินคาได 

 - ผูเรียนสามารถคํานวณ 
 จุดคุมทุนในการขายสินคาได 
 - ผูเรียนสามารถคํานวณหา 
 ยอดขายท่ีสรางกําไรตามท่ี 
 ธุรกิจตองการได 

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกปฏิบั ติ ในสัปดาห ท่ี  3-4 และ
อธิบายถึงเนื้อหาขอบเขตของบทเรียน 
ตามจุดประสงคของบทเรียนโดย ใชสื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นั ก ศึกษารวมกัน คิดวิ เคราะห ตน ทุน 
ปริม าณ  กํ า ไร  จุ ด คุ ม ทุ น  กํ า ไรตาม
เปาหมายท่ีตองการของภาคธุรกิจและ
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํา
แบบฝกปฏิบัติในชั้นเรียนของผูเรียน 
- ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษาในการวิเคราะหจุดคุมทุน 
- ฝกทําแบบฝกปฏิบัติทายบทเรียน 

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวขอ การวิเคราะห
ตนทุน ปริมาณ กําไร  
 

 2  อ.มะลิ  ชารี 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

6 
 

บทท่ี 4 การวิเคราะหตนทุน 
ปริมาณ กําไร (ตอ) 
- การวิเคราะหจุดคุมทุนกรณี
จําหนายผลิตภัณฑหลายชนิด 
- การหาจุดคุมทุนแบบรวมเปน
ชุด 
- การวิเคราะหจุดคุมทุนโดยใช
กราฟ 
- การวิเคราะหตนทุน ปริมาณ 
กําไร 
- ความเสี่ยงและความไมแนนอน 
- การคํานวณสวนเกินท่ีปลอดภัย 
 

Learning Outcome 
- ผูเรียนสามารถวิเคราะห
จุดคุมทุนในกรณีท่ีกิจการมีการ
จําหนายสินคาหลายอยางหรือ
ขายสินคาแบบรวมชุดได 
- ผูเรียนสามารถใชกราฟในการ
วิเคราะหจุดคุมทุนเปน  
- ผูเรียนสามารทราบถึงความ

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกปฏิบัติในสัปดาหท่ี 5 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค ของบท เรียน โดย ใช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นั ก ศึกษารวมกัน คิดวิ เคราะห ตน ทุน 
ปริมาณ กําไร จุดคุมทุนในกรณีจําหนาย
สินคาหลายชนิด หรือการขายสินคาเปน
ชุด คํานวณกําไรตามเปาหมายของธุรกิจ 
ความเสี่ยงและความไมแนนอนในการ
ดําเนินธุรกิจ และสวนเกิดท่ีปลอดภัยจาก
การขายสินคา และสังเกตพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการทํางานในชั้นเรียนของ
ผูเรียน 
- ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
- ฝกทําแบบฝกปฏบิัติทายบทเรียน 

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวขอ การวิเคราะห
ตนทุน ปริมาณ กําไร  
 

 2  อ.มะลิ  ชารี 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

เสี่ยงและความไมแนนอนการ
ดําเนินธุรกิจและคํานวณสวนเกิน
ท่ีปลอดภัยจากการขายสินคา
ของกิจการได 

7 บทท่ี 5 การใชตนทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจ 
- ขอมูลท่ีมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจ 
- ข้ันตอนการตัดสินใจ 
- ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจ 
- ปญหาท่ีตองตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจ 
- การซ้ือเครื่องจักรใหมแทน
เครื่องจักรเกา 
- การตัดสินใจวาจะผลิตชิ้นสวน
เองหรือซ้ือจากภายนอก 
- การสรางมูลคาเพ่ิมในสินคา 
- การเลือกสัดสวนการผลิต 

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกหัดในสัปดาหท่ี 5-6 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค ของบท เรียน  โดย ใช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นักศึกษารวมกันวิเคราะหกรณี ศึกษา
รวมกันอาจารย โตตอบซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมีสวน 
 - ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
- ฝกทําแบบฝกปฏิบัติทายบทเรียน 

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวขอ การใชตนทุน
เพ่ือการตัดสินใจ 

 2,3 อ.มะลิ  ชารี 

8 บทที่ 5 การใชตนทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ (ตอ) 

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ

 2,3  อ.มะลิ  ชาร ี
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- การเลือกสัดสวนการผลิต 
- การตัดสินใจเก่ียวกับสนิคา
คงเหลือที่เสื่อมสภาพ 

 - การพิจารณารับคําสัง่ซื้อพิเศษเมื่อ
มีกําลังการผลิตเหลือ 

 - การตัดสินใจยกเลิกสวนงาน 
- การตัดสินใจปดโรงงานชั่วคราว 
Learning Outcome 
- ผูเรียนเขาใจถึงขอมูลท่ีมีความ
เก่ียวของกับการตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจ  
- ผูเรียนสามารถเลือกใชตนทุนท่ี
เก่ียวของกับปญหาท่ีตองการ
ตัดสินใจไดถูกตอง 

แบบฝกหัดในสัปดาหท่ี 5-6 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค ของบท เรียน โดย ใช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นักศึกษารวมกันวิเคราะหกรณี ศึกษา
รวมกันอาจารย โตตอบซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมีสวน 
- ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
- ฝกทําแบบฝกปฏิบัติทายบทเรียน 

จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวขอ การใชตนทุน
เพ่ือการตัดสินใจ 
 

9 บทที่ 9  งบประมาณ 
- บทบาทของงบประมาณในการ
วางแผนและการควบคุม 
- ประโยชนของงบประมาณ 
- การบัญชีตามความรับผิดชอบกับ
งบประมาณ 
- ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 
- วิธีการจัดทํางบประมาณ 

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกหัดในสัปดาหท่ี 7-8 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค ของบท เรียน โดย ใช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวของบประมาณ 

 2,3  อ.มะลิ  ชาร ี
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- ประเภทของงบประมาณ 
- งบประมาณดาํเนินงาน 
- งบประมาณขาย 
- งบประมาณการผลิต 
- งบประมาณซื้อวัตถุทางตรง 
- งบประมาณคาแรงงานทางตรง 
- งบประมาณคาใชจายการผลิต 
- งบประมาณคาใชจายในการขาย
และบริหาร 

นักศึกษารวมกันคิดวางแผนในการจัดทํา
งบประมาณ ดําเนิ นงานรวม กัน  โดย
อาจารยซักถามเพ่ือทบทวนความเขาใจ 
ในชั้นเรียนและสังเกตพฤติกรรมการมี
สวน 
 - ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันวิเคราะหแผนงบประมาณและ
อภิปรายพรอมแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
- ฝกทําแบบฝกปฏิบัตทิายบทเรียน 

10 บทที่ 9  งบประมาณ (ตอ) 
- งบประมาณการเงิน 
- งบประมาณเพื่อการลงทนุ 
- งบประมาณเงินสด 
- งบประมาณงบกําไรขาดทุน 
- งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 
- งบประมาณงบกระแสเงินสด 
 

Learning Outcome 
- ผูเรียนสามารถเขาใจข้ันตอน ใน
การวางแผนจัดทาํงบประมาณได 
- ผูเรียนสามารถจัดทําแผน
งบประมาณดาํเนินงานและ

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกหัดในสัปดาหท่ี 7-8 และอธิบาย
ถึงเนื้ อห าขอบ เขตของบท เรียน โดย 
จุดประสงค ของบท เรียน โดย ใช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นักศึกษารวมกัน 
นักศึกษารวมกันจัดทํากรณีศึกษาในการ
จั ด ทํ างบ ป ระม าณ ดํ า เนิ น งาน และ
งบประมาณการเงินรวมกันอาจารย 
ซักถามในชั้นเรียนและสังเกตพฤติกรรม

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวของบประมาณ 

 2,3  อ.มะลิ  ชารี   
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

งบประมาณการเงินได 
- ผูเรียนสามารถจัดทํางบประมาณ
เงินสดได 

การมีสวน 
 - ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
- ฝกทําแบบฝกปฏิบัตทิายบทเรียน  

11 บทท่ี 6 งบกระแสเงินสด 
- ความหมายของเงินทุน และ 
งบกระแสเงินสด 
- ประโยชนของงบกระแสเงินสด 
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด 
- การจําแนกกระแสเงินสด 3
กิจกรรม 
-  กิจกรรมดําเนินงาน 
-  กิจกรรมลงทุน 
-  กิจกรรมจัดหาเงิน 
- การคํานวณหาการเปลี่ยนแปลง
ของเงินสด 
- ขอมูลท่ีใชในการทํางบกระแส
เงินสด 
- ข้ันตอนในการจัดทํางบกระแส
เงินสด 

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกหัดในสัปดาหท่ี 9-10 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค ของบท เรียน โดย ใช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย  
- ใชวิธีสอนแบบสาธิตโดยผูสอนจะทําเปน
ตัวอยางตามข้ันตอนของการจัดทํางบ
กระแสเงินสด ทุกกิจกรรมอยางถูกตอง
ตามหลักการบัญชี และตามความเปนจริง
ในการดําเนินธุรกิจ พรอมตั้งโจทยคําถาม
ท่ีเก่ียวกับงบกระแสเงินสด และแสดง
ตัวอยางรายงานทางการเงินในกิจกรรม
ของงบกระแสเงินสดท้ังสามกิจกรรมท้ัง
วิธีทางตรงและทางออม 
- แบบฝกปฏิบัติทายบทเรียน 

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวของบกระแสเงินสด 

 2,3 อ.มะลิ  ชารี 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- การจัดทํางบกระแสเงินสด 
- งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง 
- งบกระแสเงินสดวิธีทางออม 
 
Learning Outcome 
- ผูเรียนสามารถวิเคราะหกระแส
เงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงในแต
ละกิจกรรมในงบกระแสเงินสดได 
- ผูเรียนสามารถจัดทํางบกระแส
เงินสดท่ีถูกตองตามมาตรฐาน
ทางการบัญชีได 

12 บทท่ี 7 การวิเคราะหงบการเงิน 
- ความหมายของการวิเคราะห         
งบการเงิน 
- วัตถุประสงคของงบการเงิน 
- ประโยชนของการรายงานการ 
- การวิเคราะหงบการเงิน 
-วิธีการวิเคราะหงบการเงิน 
- การวิเคราะหสัดสวนจํานวน
เต็มหรือการวิเคราะหตามแนวดิ่ง 
- การวิเคราะหแนวโนม หรือการ

3 
 

- ใช วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกหัดในสัปดาหท่ี 11 และอธิบายถึง
เนื้ อ ห าขอบ เขตขอ งบ ท เรี ย น  ต าม
จุดประสงค ของบท เรียน โดย  ใช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจกรรมโดย
ใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหกรณีศึกษา
โดยอาจารยเปนผูซักถามในชั้นเรียนเพ่ือ
ทบทวนความเขาใจ และสังเกตพฤติกรรม

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวขอ การวิเคราะหงบ
การเงิน 

 1,2,3 
 
 

อ.มะลิ  ชาร ี
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

วิเคราะหตามแนวนอน  
 

การมีสวนในชั้นเรียน 
- ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ตอกรณีศึกษาท่ีไดรับ 
- ฝกทําแบบฝกปฏบิัติทายบทเรียน 
- แจงใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุมเรื่อง 
การวิเคราะหงบการเงิน 

13 บทท่ี 7 การวิเคราะหงบการเงิน 
- การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน 
- อัตราสวนแสดงสภาพคลอง 
หรือ สภาพเสี่ยงในระยะสั้น 
- อัตราสวนแสดงหนี้สิน หรือ
สภาพเสี่ยงในระยะยาว 
- อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพใน
การใชสินทรัพย 
- อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพใน
การทํากําไร 
 

Learning Outcome 
- ผูเรียนสามารถคํานวณและ

3 -ใช วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู สอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกหัดในสัปดาหท่ี 11 และอธิบายถึง
เนื้ อ ห าข อ บ เข ต ข อ งบ ท เรี ย น โด ย 
จุดประสงค ของบท เรียน โดย ใช สื่ อ 
Power Point ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นักศึกษารวมกันคิดวิเคราะหกรณีศึกษา 
โดยอาจารยเปนผูซักถามในชั้นเรียนเพ่ือ
ทบทวยความเขาใจ และสังเกตพฤติกรรม
การมีสวนในชั้นเรียน 
- ใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ตอกรณีศึกษาท่ีไดรับ 

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวขอ การวิเคราะหงบ
การเงิน 

 1,2,3 อ.มะลิ  ชารี 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

วิเคราะหงบการเงิน ท้ังแนวตั้ง 
แนวนอน และอัตราสวนทางการ
เงินได 
- ผูเรียนนําความรูท่ีไดรับมาใชใน
การวิเคราะหงบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ไดจริงและสามารถ
จัดทํารายงานการวิเคราะห โดย
สามารถวิเคราะหงบการเงินได
อยางถูกตอง 

- ฝกทําแบบฝกปฏิบัติทายบทเรียน 
- ใหคําปรึกษากับนักศึกษาในการ
สอบถาม รายงานกลุมเรื่องการวิเคราะห
งบการเงิน 
 

14 บทที่ 8 การตัดสนิใจในการลงทนุ 
- ประเภทของรายจายในกิจการ 
- งบประมาณรายจายเพื่อการ
ลงทุน 
- โครงการลงทนุ 
- ข้ันตอนในการจัดทาํโครงการ
ลงทุน 
- เคร่ืองมือในการประเมินโครงการ 
- วิธีหาระยะเวลาคืนทนุ 
- วิธีอัตราผลตอบแทนอยางงาย
หรืออัตราผลตอบแทนทางบัญช ี
- วิธีมูลคาปจจุบนัสุทธ ิ

3 
 

- ใชวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกหัดในสัปดาหท่ี 12-13 และ
อธิบายถึงเนื้อหาขอบเขตของบทเรียน
ตามจุดประสงคของบทเรียนโดย ใชสื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจการโดยให
นักศึกษาคิดคํานวณอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนดวยวิธีตางรวมกันอาจารย
ตามกรณีศึกษาท่ีไดรับ และซักถาม
โตตอบในชั้นเรียน โดยผูสอนสังเกต

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวขอ การตัดสินใจลง
ลงทุน 

1,2,3  อ.มะลิ  ชารี 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด 
- วิธีดัชนีกําไร  
 
 

Learning Outcome 
- ผูเรียนสามารถคํานวณอัตรา
ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการ
ลงทุนได  
- ผูเรียนสามารถเลือกตัดสินใจ
ลงทุน โดยทราบถึงอัตรา
ผลตอบแทนท่ีไดรับและ
ระยะเวลาคืนทุนในการลงทุน 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
 - ใชวิธสีอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ตอกรณีศึกษาท่ีไดรวมทําในชั้นเรียน 
- มอบหมายแบบฝกปฏิบัติทายบทเรียน
ดวยตนเอง 

15 บทท่ี 8 การตัดสินใจในการลงทุน 
(ตอ) 
- ทบทวน เครื่องมือในการ
ตัดสินใจลงทุน 5 วิธี 
- การรายงานโดยการสําเสนอ
หนาชั้นเรียน 
Learning Outcome 
- ผูเรียนมีภาวะผูนําสามารถ
นําเสนองาน และใชสื่อในการส

3 
 

- ใชวิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูสอน
อธิบายถึงขอบกพรองตางๆ จากการทํา
แบบฝกหัดในสัปดาหท่ี 14  และทบทวน
เนื้อหา โดยใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายในการทบทวน
เนื้อหาเรื่องการตัดสินใจลงทุน 
- แบบฝกปฏิบัติทายบทเรียนเพ่ือทบทวน
กอนสอบปลายภาค 
- ความพรอมในการสงรายงานและ

1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝกปฏบิัติ 
หัวขอ การตัดสินใจ
ลงทุน 

1,2,3 อ.มะลิ  ชาร ี
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

นําเสนอ ไดอยางเหมาะสม 
- รายงานท่ีนําเสนอมีความ
ถูกตองสมบูรณ และจัดทําได
อยางเปนระบบครบถวน 

นําเสนอ 
- สงรายงานฉบับสมบูรณ และการ
นําเสนอหนาชั้นเรียนของผูเรียน 

 
                         หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห 
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มคอ. 3 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน / 
การตรงต อ เวลา /                  
การแตงกาย /ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ
ต น เ อ ง / ก า ร มี
จิ ต สํ า นึ ก ค ว า ม
ถูกต อ ง/ คุณ ธรรม
จริยธรรม 

 

1.1. 1.1.1, 1.1.2 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมิน จากการแต งกายของ
นักศึกษาที่ เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่  ที่ ได รับมอบหมายรายกลุม
และบุคคล  

1-15 
 

10% 

2. แบบฝกหัด/ 
กิจกรรม / งานที่
ไดรับมอบหมาย(งาน
เดี่ยวและงานกลุม) 

 

1.1  1.1.1, 1.1.3 
      1.1.4  
2.1  2.1.1, 2.1.2,  
3.1  3.1.1, 3.1.2 
4.1  4.1.1  
5.1  5.1.1,  5.1.3 
      5.1.4 

1. ประ เมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง

งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  

2.ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่  ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและ
บุคคล  
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่
มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งใน
หองเรียน ตองมีความซื่อสัตย ไมทุจริต 
ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
4. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นการทํากิจกรรมกลุม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน 

เชน  การมีส วนรวมใน กิจกรรมใน

หองเรียน พฤติกรรมการทํางานเปน

ทีม  

1-15 
 

20% 
 

3 .  ป ร ะ เมิ น จ า ก

แบบทดสอบกลาง

ภาค  เพื่ อวัดความ

เขาใจของนักศึกษา 

2.1  2.1.1, 2.1.2,  
3.1  3.1.1, 3.1.2 
5.1  5.1.1 

1.ประเมินจากแบบทดสอบกลางภาค

ทั้งปรนัย และอัตนัย เพื่อวัดความ

เขาใจของนักศึกษา  

5, 8 
 

40% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

2.1  2.1.1, 2.1.2 
3.1  3.1.1, 3.1.2 
      3.1.3 
5.2  5.1.1 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใชขอสอบแบบอัตนัย 
 

16 30% 
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มคอ. 3 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
    รัตนา วงศรัศมีเดือน. (2556).  การบัญชีเพ่ือการจัดการ. พิมพครั้งท่ี 10. กรุงเทพมหานคร :  
            มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
    คมกฤช  ภาวศุทธินนท. (2556). ขอมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหาร. พิมพครั้งท่ี 11. ปทุมธาน ี
           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
    แพร กีระสุนทรพงษ และคณะ. (ม.ป.ป.) การบัญชีบริหาร. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ- 
    ฮิล. 
    ศศิวิมล  มีอําพล. (2556). การบัญชีเพ่ือการจัดการ. พิมพครั้งท่ี 22. กรุงเทพฯ: อินโฟไมนิ่ง. 

ศรีสุดา ธีระกาญจน. (2550). การบัญชีเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ. (2551). หลักการบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอฮิล,    

            (ประเทศไทย). 
   ภาพร  เอกอรรถพร. (2555). วิเคราะหเจาะลึกงบการเงิน ใน การอบรมวิเคราะหเจาะลึกงบการเงิน วันท่ี 

14 มกราคม พ.ศ. 2555. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
   Garrison, R.H. & Noreen, E..W. Managerial accounting. (10th ed) New York:      
          McGraw-Hill, 2003 
   Horgren, C.T., Data, S.M. & Foster, G. Cost accounting: A Managerial    

  emphasis. (11 ed.) Upper Suddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003 
   
 
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)                                                            
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผูสอนประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
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มคอ. 3 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การทวนสอบผลโดยอาจารยสอน เชน การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

  -   ผูประสานงานรายวิชา และคณาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน  
      -   ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนแตละ
หลักสูตร 
       -   นําผลท่ีไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษแนวการสอนโดยผูสอน” 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบการพิจารณาจากรายงานของผูเรียนวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและ
ประเมินผลประจํารายวชิา 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
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