
มคอ. 3 ฉบับผ่านการพิจารณาแลว้  

  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
      AC2309 จริยธรรมทางการบัญช ี 
      Accounting Ethics  
2. จ านวนหน่วยกิต  
      3 หน่วยกิต 3(3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีหลกัสตูร 2560 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) คณะ ส านักบัญช ี 
      หมวดวิชา/กลุ่มวิชา วิชาพื้นฐานวิชาชพี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทัธมน บุณยราศรัย  
      อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน บุณยราศรัย  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
      ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 2  
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  
      AC1101  
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
       
8. สถานที่เรียน  
      มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
      1 มี.ค. 63  

หมวดท่ี 2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      1.1 เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับความหมาย โครงสร้างและองค์ประกอบของการวิจัย รวมทั้ง
กระบวนการการวิจัยทางบัญช ี
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธกีารแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น 
กระบวนการ และเทคนิคการใช้สถติ ิ 
1.3 เพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัตกิารประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานวิจัยทางบัญชีและได้ฝกึการเขียนโครงการวิจัย  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง  
       



หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
      ศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพทางบญัชี ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคัญทีแ่สดงถึง 
หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ถกูต้อง ความซ่ือสัตย์ ตลอดจนความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล คณะ องค์การ ตลอดจนหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตส านึกที่ดแีละใช้จิตวทิยาใน การบริหารธุรกิจ การให้ค าปรึกษา วธิีการแก้ไข และชีแ้นะ
การจูงใจไปในทางทีถู่กตอ้ง และเน้นการใช้จริยธรรมการประกอบวิชาชีพโดยใชก้รณีตัวอย่าง  
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)  
ปฏิบัติการ(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
ศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
สอนเสริม(ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา) 
45 - 90 - 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษา
และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอน จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตาม
ความต้องการ 1 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ (เฉพาะรายหรือกลุ่มที่ต้องการ)  

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพฒันา  
      ศึกษาความหมาย โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย รวมทัง้กระบวนการการวิจัยทางบญัชี ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด 
วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น กระบวนการ และเทคนิคการใช้สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานวิจัยทางบัญชี ฝึกการเขียนโครงการวิจัย ปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ เข้าใจผู้อื่นและ
ความใฝ่รู้  
1.2 วิธีการสอน  
      การมีตัวแบบที่ดี การเน้นให้คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองก่อนที่จะปฏิบัติโดยการศึกษาความหมาย โครงสร้างและ
องค์ประกอบของงานวิจัย รวมทั้งกระบวนการการวิจัยทางบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธกีารแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา 
สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น กระบวนการ และเทคนิคการใช้สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานวิจัยทางบัญชี ฝึกการ
เขียนโครงการวิจัย การท างานร่วมกับผู้อื่น การมวีินัยในการเขา้ชั้นเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับ
มอบหมาย การอภิปรายและยอมรบัความคิดเห็นของผูอ้ื่น  
1.3 วิธีการประเมินผล  
      ประเมินจากการใช้หลกัเหตุผลประกอบการคิดและการตัดสินใจว่าได้น าหลักการการวิจัยทางบัญชี มาใช้ในการศึกษา
ความหมาย โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย รวมทั้งกระบวนการการวิจัยทางบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ
แนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานวิจัยทางบัญชี และฝึกการเขยีนโครงการวิจัย  
ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน และพฤตกิรรมการท างานร่วมกับผู้อื่น 
ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  
2.ด้านความรู้  
2.1 ความรู้ที่ต้องการพัฒนา  
      หลักการการวิจัยทางบญัชี มาใช้ในการศึกษาความหมาย โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย รวมทั้งกระบวนการ
การวิจัยทางบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น กระบวนการและเทคนิค
การใช้สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานวิจัยทางบัญชี และฝึกการเขียนโครงการวิจัย  
2.2 วิธีการสอน  



      1) การสอบแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ โดยการบรรยายและการมีตัวอย่างรายงาน
วิจัยที่ดีเกี่ยวกับความหมาย โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย รวมทั้งกระบวนการการวิจัยทางบญัชี ศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานวิจัยทางบัญชี และฝกึการเขียนโครงการวิจัย  
2) การเรียนรู้จากการบรรยาย การอภิปราย การท าแบบฝึกปฏิบัติจากค าถามทบทวนท้ายบทเรียน กรณีศึกษา การ
มอบหมายให้หาตัวอย่างงานวิจัยทางบัญชี เพือ่น ามาฝกึการเขียนโครงการวิจัย ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง  
2.3 วิธีการประเมินผล  
      ความถกูต้องในการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การมีตัวอย่างงานวิจัยทางบัญชีที่ดีเกี่ยวกับความหมาย โครงสร้าง
และองค์ประกอบของงานวิจัย รวมทั้งกระบวนการการวิจัยทางบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวสถติิ สถิติภาค
พรรณนา สถิติวิเคราะห์เบ้ืองต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานวิจัยทางบัญชี 
และฝกึการเขียนโครงการวิจัย 
การค้นคว้า การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการวิจัย และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา  
      1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วย
ตนเอง  
2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นทีส่มัพันธ์กัน ใช้ทกัษะทางวิชาชพีและดุลยพินิจในการ
แกไ้ขปญัหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ตา่งๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ 
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
4) สามารถใชท้ักษะและความเขา้ใจเกี่ยวกับหลกัการและกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การท าความเข้าใจเกี่ยวกับขอ้มูล
และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
3.2 วิธีการสอน  
      1) มอบหมายงานโดยให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์โยการใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง การท ากรณีศึกษา การอภิ
ปลายกลุ่ม เป็นต้น 
3) มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานค้นคว้าข้อมูลจากภายนอกหรือธุรกิจจริง  
4) ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปรายสะท้อนความคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ทีไ่ด้รับในแต่ละสัปดาห์ 
รวมทั้งการน าเสนอผลงาน  
3.3 วิธีการประเมินผล  
      ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย การสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ ทกัษะในการปฏิบัติ 
รายงานรายบุคคล และรายงานกลุม่รวมทั้งการน าเสนอผลงาน  
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพฒันา  
      มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งผู้เรียน มีความสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นให้ความร่วมมอือย่างสร้างสรรค์  
4.2 วิธีการสอน  
      1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นงานกลุ่ม การระดมความคิด การอภิปลาย  
2) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร การมีมนุษย์สัมพนัธ์ การปรับตัวเข้ากับ สภาวะแวดล้อม  
3) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทีไ่ด้รับ 
4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอความคิดเห็น  



4.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมนิจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากผลการปฏิบัติการท ารายงาน
รายบุคคลและรายงานกลุ่ม  
2) การน าเสนอผลงานจากรายงาน กรณีศึกษาและตอบขอ้ซักถามของอาจารย์  
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา  
      1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะ
แนวทางในการแกไ้ขปญัหาหรือข้อโต้แย้ง 
2) สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธภิาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา
และกลุ่มผูฟ้ังที่แตกต่างกัน 
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสาร ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสืบค้นความรู้ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและจัดการข้อมูลไดอ้ย่างเป็นระบบ และสามารถน าเสนอ และถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
5.2 วิธีการสอน  
      1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพือ่การสื่อสารทั้งการพูด ฟัง เขียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอให้อื่นเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง  
4) นักศึกษาร่วมอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็น การจัดท าบันทึกองค์ความรู้ในแต่ละสัปดาห์ การท ารายงานรายบุคคลและ
รายกลุ่ม การค้นคว้าข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลที่หลากหลาย และการน าเสนอผลงานอย่างเหมาะสม  
5.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินผลจาการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การน าเสนอรายงานด้วยความถูกตอ้งในการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศชว่ยในการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอทั้งแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม และการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ 
2) ประเมินผลจาการน าเสนอผลงานวิจัยหน้าชั้นเรียนและตอบข้อซักถามของอาจารย์  
6.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.1 ทักษะพสิัย  
       
6.2 วิธีการสอน  
       
6.3 วิธีการประเมินผล  
       

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน  
สัปดาห์
ที ่ 

หัวข้อ/รายละเอียด  
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สือ่ที่ใช้(ถา้มี)  

ผู้สอน 

1-2 แนวคิดและทฤษฎีด้านจริยธรรม  
-การทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 
-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความถกูต้องตามกฎหมาย 
-แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการบัญช ี
-แนวคิดเกี่ยวกับทกัษะและทัศนคตวิิชาชพี 

6 

1.อาจารย์ใช้สื่อ 
PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดย
ให ้
นักศึกษาร่วมอภิปราย 
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวขอ้ง

ผศ.ดร. พัทธมน 
บุณยราศรัย  



-แนวคิดเกี่ยวกับผู้ท าบัญช ี กับ 
สาระการเรียนรู้ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
อภิปรายและซักถามใน 
ประเด็นที่สนใจ 

3-4 หลักปฏิบัติและจริยธรรม  
-การทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 
-หลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงและสังคมที่ดี 
-หลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
-แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
-แนวทางปฏิบัตทิี่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
-ข้อพึงปฏิบัตทิี่ดีของคณะกรรมการจริยธรรม 

6 

1.อาจารย์ใช้สื่อ 
PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดย
ให ้
นักศึกษาร่วมอภิปราย 
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวขอ้ง
กับ 
สาระการเรียนรู้ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
อภิปรายและซักถามใน 
ประเด็นที่สนใจ 

ผศ.ดร. พัทธมน 
บุณยราศรัย  

5-7 ที่มาของจริยธรรมส าหรับวิชาชพีบัญชีและเหตุผลที่ตอ้ง
มีจริยธรรม 
-การทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 
-สถานการณ์และความเสียหายจากการคอรับชัน 
-การสร้างจริยธรรมในองค์กร 

9 

1.อาจารย์ใช้สื่อ 
PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดย
ให ้
นักศึกษาร่วมอภิปราย 
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวขอ้ง
กับ 
สาระการเรียนรู้ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
อภิปรายและซักถามใน 
ประเด็นที่สนใจ 

ผศ.ดร. พัทธมน 
บุณยราศรัย  

8 การสอบกลางภาค 
2 แบบทดสอบกลางภาค 

ผศ.ดร. พัทธมน 
บุณยราศรัย  

9-12 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชพีบัญช ี 
-การทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 
-พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 
-พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
-ข้อบังคับสภาวิชาชพีบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชี พ.ศ. 2553 
-บทลงโทษจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชีตาม
พระราชบัญญัติ วิชาชพีบัญชี พ.ศ. 2547 
-จรรยาบรรณส าหรับนักบัญช ี
-จรรยาบรรณส าหรับผู้สอบบัญชี 
-จรรยาบรรณของนักวิชาชพีบัญชีระหว่างประเทศ 

12 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์ใช้สื่อ 
PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดย
ให ้
นักศึกษาร่วมอภิปราย 
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวขอ้ง
กับ 
สาระการเรียนรู้ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
อภิปรายและซักถามใน 
ประเด็นที่สนใจ 

ผศ.ดร. พัทธมน 
บุณยราศรัย  

13 พฤตกิรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชพี
บัญช ี 
-การทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 

3 
1.อาจารย์ใช้สื่อ 
PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดย

ผศ.ดร. พัทธมน 
บุณยราศรัย  



-ความส าเร็จในการท างานบัญชีตามหลักธรรม 
-จรรยาบรรณของส านักงานบัญช ี

ให ้
นักศึกษาร่วมอภิปราย 
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวขอ้ง
กับ 
สาระการเรียนรู้ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
อภิปรายและซักถามใน 
ประเด็นที่สนใจ 

14-15 กรณีศึกษาและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
-การทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 
-จรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏบัิติตามกฎระเบียบ 
-การเปิดเผยขอ้มูลภาคสมัครใจเกี่ยวกับสังคมในรายงาน
ประจ าปี 
-การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

6 

1.อาจารย์ใช้สื่อ 
PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดย
ให ้
นักศึกษาร่วมอภิปราย 
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวขอ้ง
กับ 
สาระการเรียนรู้ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
อภิปรายและซักถามใน 
ประเด็นที่สนใจ 
3.การน าเสนอหน้าชั้น
เรียนของนักศึกษา 

ผศ.ดร. พัทธมน 
บุณยราศรัย  

16 การสอบปลายภาค 
2 แบบทดสอบปลายภาค 

ผศ.ดร. พัทธมน 
บุณยราศรัย  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  46  
  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมินผลนักศึกษา  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนการประเมินผล 

1 1-5 การเขา้ชั้นเรียน 1-15  10% 
2 1-5 แบบฝึกหัด 1-15  20% 
3 1-5 รายงานกลุ่ม 14-15  20% 
4 1-5 การสอบกลางภาค 8  20% 
5 1-5 การสอบปลายภาค 16  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. เอกสารและต าราหลัก  
      • สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2556). ค าชี้แจงขอ้บังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553. กรุงเทพ: สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.  
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ  
       
3. เอกสารและขอ้แนะน า  
       

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
      ให้นักศึกษาทกุคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ซ่ึงรวมถึง วิธกีารสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงรายวิชา 
ด้วยระบบคอมพิวเตอรข์องมหาวิทยาลัย  
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
      การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตัง้โดยโปรแกรมวชิา จากการสังเกตขณะสอนและการ
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  
      โปรแกรมวชิาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธแ์ละวิธกีารสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา โปรแกรมวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
เข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพือ่หารือปญัหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
      โปรแกรมวชิามีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าทีท่วนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมิน
ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดใน
ความรับผิดชอบของโปรแกรมวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
      โปรแกรมวชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของโปรแกรมวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธก์ารสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพือ่น าเขา้ทีป่ระชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป  

   

   

 


