
มคอ. 3 ฉบับผ่านการพิจารณาแลว้  

  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  สํานักวิชาบัญช ี 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
      AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1  
      Intermediate Accounting 1  
2. จํานวนหน่วยกิต  
      3 หน่วยกิต 3(2-2-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีหลกัสตูร 2560 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) คณะ สํานักบัญช ี 
      หมวดวิชา/กลุ่มวิชา วิชาชีพบังคับ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการกัษ์  
      อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการกัษ์  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
      ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 2  
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  
      AC1106 การบัญชีชั้นต้น 2  
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
      -  
8. สถานที่เรียน  
      ห้องบัญชี 1 /ห้องเรียนออนไลน์ google class code : izsnout  
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
      11 มิ.ย. 63  

หมวดท่ี 2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถรับรู้รายการ ตีราคา และกระจายราคา รายการสนิทรัพย์ถกูต้องตาม
หลักการบัญชแีละตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการรายงานในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งได้ ได้แก่ ลูกหน้ี 
ตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ เป็นต้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ อสังหารมิทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนการกู้ยืมและการด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็นต้น  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง  
      -  

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ  



1. คําอธิบายรายวิชา  
      AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
Intermediate Accounting I  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1106 การบัญชชีั้นต้น 2 (Principles of Accounting II) 
ศึกษาหลักการและวิธกีารบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตี
ราคา การแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญช ีการด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์
ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมลู การบัญชีเกี่ยวกับลูกหน้ี ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม การดอ้ยค่าสินทรพัย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
A study of accounting principles and methods on assets, classifications of assets, recognition and 
measurement of assets, asset valuation, asset separations for costs and expenses under accounting 
principles, asset devaluation, asset presentation in financial statement, information disclosure, 
accounting for account receivable, market securities, note receivables, inventories, property, building 
and equipment, property investment, costs of borrowing, impairment asset, natural resources, and 
intangible assets 
 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก) (1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกบัรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(ก) (2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการค้า
และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(ก) (3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีี่ใช้จัดทาํงบการเงิน 
(ก) (5) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)  
ปฏิบัติการ(ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา) 
ศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
สอนเสริม(ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา) 
28 28 70 0 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้
คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษารายบุคคล / กลุ่มหรือ
ผ่านเว็บไซต์ สํานกัวิชาบัญชี มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย อย่างน้อย 5 
ชั่วโมง ไลน์กลุ่ม: การบัญชีชั้นกลาง 1 google classroom: การบัญชชีั้น
กลาง 1 facebook การบัญชีชั้นกลาง 1 google Meet  

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพฒันา  
      ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
๑) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชพี จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวชิาชพี 
๒) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถาบันและสังคม 
๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชีีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานงึถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม  
1.2 วิธีการสอน  
      กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
๑) ส่งเสริมให้มีการกําหนดหรือสร้างค่านิยมในกลุ่มนักศึกษา 



๒) ผู้สอนสอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเน้ือหาที่สอนทุกรายวิชา 
๓) การแสดงออกซ่ึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน 
๔) ผู้สอนให้ความสําคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา  
1.3 วิธีการประเมินผล  
      วิธีการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑) ประเมินจากสัมฤทธิผ์ลการเรียนและการทํากิจกรรมของนักศึกษาเปรียบเทียบกับคําอธิบายประกอบกิจกรรมที่
มอบหมาย 
๒) ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงาน ความร่วมมือในการทาํงาน
กลุ่ม 
๓) สํารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน  
2.ด้านความรู้  
2.1 ความรู้ที่ต้องการพัฒนา  
      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
๑) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวธิีปฏิบัติทางการบัญชี 
๒) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางดา้นอื่นที่สัมพันธก์ับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบรูณาการและนํามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
๓) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 
๔) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชพี ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติอยา่งต่อเนื่อง  
2.2 วิธีการสอน  
      กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
๑) บูรณาการวิธกีารสอนที่มีความหลากหลายเพือ่เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
๒) เน้นการเรียนการสอนโดยการฝกึปฏิบัติและการศึกษาจากกรณีศึกษา โดยเน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาแบบองค์รวมและรอบ
ด้าน 
๓) เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริง และให้ความสําคัญกับการศึกษาดูงาน และการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาถา่ยทอดความรู้และ
ประสบการณ์ตรง  
2.3 วิธีการประเมินผล  
      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
๑) ประเมินจากการทดสอบกลางภาค 
๒) ประเมินจากการทดสอบปลายภาค 
๓) ประเมินจากผลการฝกึปฏิบัติกิจกรรมท้ายบท  
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา  
      ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
๑) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง  
๒) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและดา้นอื่นที่สัมพันธก์ัน ใช้ทกัษะทางวชิาชพีและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
3.2 วิธีการสอน  
      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 
๑) การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เช่น การอภิปายกลุ่ม การให้
การศึกษาค้นคว้าเรื่องหน่ึงเป็นการเฉพาะและให้มีการนําเสนอ 
๒) การให้การศึกษาและการวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานการณ์จริง 



๓) การเชญิผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการบัญชีมาบรรยาย  
3.3 วิธีการประเมินผล  
      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
๑) ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการนําเสนอด้วยวาจา 
๒) ประเมินจากการสอบข้อเขียน  
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพฒันา  
      ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) สามารถปฏิบัตแิละรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธภิาพ 
๒) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถทาํงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
๓) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความชว่ยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
๔) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถที่สัมพันธ์กับวชิาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4.2 วิธีการสอน  
      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) ให้ความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทาํงานเป็นทมี 
๒) มีการกาํหนดหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ 
๓) ผู้สอนรายวิชาตา่ง ๆ เน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาํคัญของความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความสําคัญของ
ความรับผิดชอบ  
4.3 วิธีการประเมินผล  
      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) ประเมินผลจากการทํางานเป็นทมี 
๒) การให้เป็นนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง 
๓) การประเมินพฤตกิรรมในชั้นเรียน  
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา  
      ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหาหรือขอ้โตแ้ย้ง 
๒) สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธภิาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา
และกลุ่มผูฟ้ังที่แตกต่างกัน 
๓) สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย 
และการสื่อสารสารสนเทศ  
5.2 วิธีการสอน  
      ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหาหรือขอ้โตแ้ย้ง 
๒) สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธภิาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา
และกลุ่มผูฟ้ังที่แตกต่างกัน 
๓) สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย 
และการสื่อสารสารสนเทศ  
5.3 วิธีการประเมินผล  
      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



๑) ประเมินจากการให้นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งในรูปแบบรูปเลม่รายงานและด้วยวาจา 
๒) ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า 
๓) ประเมินจากการให้จัดทําข้อสรุปการวิเคราะห์ปัญหาทีไ่ด้รับมอบหมาย  
6.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.1 ทักษะพสิัย  
       
6.2 วิธีการสอน  
       
6.3 วิธีการประเมินผล  
       

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน  
สัปดาห์
ที ่ 

หัวข้อ/รายละเอียด  
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)  

ผู้สอน 

1 แนวการเรียนการสอนออนไลน์ 
บทที่ 1 วิวัฒนาการทางการบัญชี วชิาชพีบัญช ี

4 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 1 
- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 1 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร
บทที่ 1 
- facebook : Power point 
chapter 1 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 1 

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 

2 บทที่ ๒ กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทาง
การเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

4 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 2 
- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 2 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร
บทที่ 2 
- facebook : Power point 
chapter 2 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 2 

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 

3-4 บทที่ ๓ ลูกหน้ีการค้า และตั๋วเงินรับ 

8 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 3 
- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 3 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 



บทที่ 3 
- facebook : Power point 
chapter 3 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 3 

5-6 บทที่ ๔ เงินลงทุน 

8 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 4 
- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 4 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร
บทที่ 4 
- facebook : Power point 
chapter 4 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 4 

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 

7-8 บทที่ ๕ สินค้าคงเหลือ 

8 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 5 
- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 5 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร
บทที่ 5 
- facebook : Power point 
chapter 5 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 5 

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 

9 สอบกลางภาคบทที่ 1-5 
3 

สอบกลางภาคเรียน บทที่ 1-5 
ตามตารางสอบ 
ข้อสอบแบบอัตนัย 

-  

10-11 บทที่ ๖ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

8 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 6 
- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 6 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร
บทที่ 6 
- facebook : Power point 
chapter 6 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 6 

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 

12 บทที่ ๗ อสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน 
4 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 7 

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 



- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 7 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร
บทที่ 7 
- facebook : Power point 
chapter 7 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 7 

13 บทที่ ๘ ต้นทุนการกู้ยืม 

4 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 8 
- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 8 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร
บทที่ 8 
- facebook : Power point 
chapter 8 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 8 

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 

14-15 บทที่ ๙ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสนิทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

8 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 9 
- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 9 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร
บทที่ 9 
- facebook : Power point 
chapter 9 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 9 

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 

16 บทที่ ๑o การด้อยค่าสินทรัพย ์

4 

- google meet บรรยายแนวการ
สอน/บทที่ 10 
- google classroom แนวการ
สอน/บทที่ 10 power point 
- Line : แนวการสอน/ เอกสาร
บทที่ 10 
- facebook : Power point 
chapter 10 
- google meet : Question and 
Answer 
- Assingment chapter 10 

ผศ.ดร. ปาน
ฉัตร อาการักษ ์ 

17-18 สอบปลายภาค บทที่ 6-10 
3 

สอบปลายภาคตามตารางสอบ บท
ที่ 6-10 

-  



ข้อสอบแบบอัตนัย 
รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  66  

  
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรม

ที ่ 
ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมินผลนักศึกษา  สัปดาห์ที่ประเมิน  

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

1 การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 

วัดจากการเขา้ชั้นเรียนออนไลน์/เขา้
สอบ  
ตรงเวลา 

ตลอดภาคเรียน  10% 

2 กิจกรรมระหว่างภาค วัดจากรายงานรายบุคคล กลางภาค และปลาย
ภาค  

30% 

3 ทดสอบระหว่างภาค ข้อสอบกลางภาค กลางภาค  30% 
4 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ปลายภาค  30% 

 

3. การประเมินผล  

ประเภทของการประเมิน ☑ อิงเกณฑ ์✅ อิงกลุ่ม  

ช่วงการให้ระดับคะแนน(เกรด)  
80-100 = A , 
75-79 =B+ , 
70-74 = B , 
65-69 = C+ , 
60-64 = C, 
55-59 = D+ , 
50-54 = D , 
0-49 = F  

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและตําราหลัก  
      ปานฉัตร อาการกัษ์ และคณะ. เอกสารการสอนการบัญชีชั้นกลาง ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2563.  
2. เอกสารและขอ้มูลสาํคัญ  
      -ดุษฎ ีสงวนชาติ และคณะ. การบัญชีขั้นกลาง. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. พิมพ์คร้ังที่ 4. 2554. 
-ธารินี พงศ์สุพัฒน์. การบัญชีชั้นกลาง 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553. 
-บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ และคณะ. การบัญชขีั้นกลาง 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิมพ์คร้ังที่ 4. 2553. 
-มาตรฐานการบัญชขีองสภาวิชาชพีบัญชี ที่บังคับใช้ของสภาวิชาชพีสาํหรับกิจการประเภท NPAE และ PAE 
-หนังสือการบัญชชีั้นกลาง 1 ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง สินทรัพย์และต้องเป็นตําราหรือเอกสารไดแ้ต่งหรือเรียบเรียงและ
พิมพเ์ผยแพร่หลัง พ.ศ. 2554  
3. เอกสารและขอ้แนะนํา  
      มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย : www.crru.ac.th 
สํานักวิชาบัญชี มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย : http://accounting.crru.ac.th/accounting/1/index.php 
สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์: http://www.fap.or.th/ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ : http://dbd.go.th/main.php?filename=index 



ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.bot.go.th\ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : http://www.set.or.th/th/index.html 
กรมสรรพากร : www.rd.go.th  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
      ๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
๑.๑ นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาฯ 
๑) ด้านวิธีการสอนของอาจารย์ 
๒) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
๓) ด้านการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
๔) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ ๕ ด้านที่ได้รับ 
๕) ข้อเสนอแนะปรับปรุงรายวิชาด้วยระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลัยฯ 
๑.๒ อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤตกิรรมการเรียนของนักศึกษา 
๑) การสังเกตจากสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผูเ้รียน 
๒) การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้เรียน 
๑.๓ แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๑) แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและเอกสารรายงานที่สรุปผลการประเมนิ 
๒) แบบประเมินรายวิชาฯ และเอกสารรายงานที่สรุปผลการประเมิน 
๑.๔ ข้อเสนอแนะผา่นเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาํเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
หลักฐานที่จะใช้ประเมินผลตาม มคอ.๕  
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
      ๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
๒.๑ การสอนเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๑) มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลกั และแนะนําให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทําความเขา้ใจปลีกย่อยด้วยตนเอง 
๒.๒ การสอนหลักการหรือทฤษฎแีละกฎเกณฑ์ต่างๆ  
เพื่อทดลองปฏิบัติจริงและใช้เคร่ืองมือด้วยตนเองโดยการสอดแทรกเน้ือหา / กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อทําให้ผู้เรียนเกดิทกัษะในการเรียนรู้ การนําเสนอ  
และการอภิปราย โดย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สารกับผูอ้ื่น  
๒.๓ การวัดและประเมินการสอน 
๑) การกาํหนดวิธีวัดผลการศึกษา โดยอิงมาตรฐานกลุ่มหรืออิงเกณฑ ์
๒) การสังเกต โดยอาจารย์ผู้สอนจากการที่นักศกึษามาขอคําปรึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  
      ๓. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากการประเมินผลการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุงการสอนดังน้ี 
๓.๑ สํานักวิชาบัญชี กาํหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน ประสิทธิผลรายวชิา 
แล้วจัดทาํรายงานผลดําเนินการรายวิชา (มคอ.๕) ตามที่ สกอ. กําหนดให้จัดทํา 
ทุกภาคการศึกษา (ภายใน ๓๐ วัน/เทอม) 
๓.๒ สํานักวิชาบัญชี ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนรับการอบรมถึงกลยุทธ์การสอน วิเคราะห์ผู้เรียนและการวิจัยในชั้นเรียนใน
รายวิชาที่มีปัญหา หรือมีประสิทธิผลจากการประเมินต่ํา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ  
๑ รายวิชา 
๓.๓ สํานักวิชาบัญชี จัดให้มีการประชุม/สัมมนากับอาจารย์ผู้สอนเพือ่ปรึกษาหารือการเรียนรู้ของนักศึกษา และวิธกีาร



ปรับปรุง แก้ไข หรือพฒันาให้ดีย่ิงขึน้  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
      ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ๕ ด้าน 
โดยสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงผลการทดสอบย่อย ดังน้ี 
๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบในสํานักวิชาบัญชี เพือ่ตรวจสอบการีประเมิน “ผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบกระบวนการเรียน การสอนรายวิชานั้นๆ เช่น ตรวจ มคอ.๓ เน้ือหาในรายวิชาและสือ่การสอนรวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน ตําราที่ใช้ประกอบการสอน (ตามหมวด ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.๕) 
๔.๒ การตรวจสอบข้อสอบ ตรวจรายงาน และวิธกีารให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤตกิรรม การให้คะแนนตามข้อกําหนด
การวัด แลประเมินผลรายวิชาตามที่กาํหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและให้คําปรึกษา 
๔.๓ การออกผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาดังน้ี 
๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่นที่ประจําสํานักวิชาบญัชี 
๒) การพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวชิาการ ในสํานักวิชาบัญชี เพื่อตรวจสอบผลประเมิน “ผลการ
เรียนรู้ ๕ ด้าน” ของนักศึกษา ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
      ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสอทธิผลรายวชิา โดยสํานักวิชาบัญชี ได้มีการวางแผน และปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดของวิชา (มคอ.๓) เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
๕.๑ การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคการศึกษาปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบรายวิชาใน
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
๔.๒ การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผูส้อนในรายวิชาน้ี เพือ่ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพิ่ม หรือมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ปัญหาในสังคมหรือหน่วยงานต่างๆ 
๔.๓ การเชิญวิทยากร/อาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆ เพือ่เข้าร่วมสอน ที่ทาํให้นักศึกษาได้รีบความรู้เพิ่ม หรือมมีุมมองในเรื่อง
ประสบการณ์ หรือมีการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจากผลงานวิจยั ประสบการณ์ของวิทยากร หรือผูท้รงคุณวุฒิ  

   

   

 


