มคอ. 3 ฉบับผ่านการพิจารณาแล้ว

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
AC3106 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีหลักสูตร 2560 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) คณะ สานักบัญชี
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา วิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.เอกชัย อุตสาหะ
อาจารย์ผู้สอน อ.เอกชัย อุตสาหะ / อ.ธนภัทร กันทาวงศ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
AC2107 การบัญชีต้นทุน
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 102
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 พ.ค. 63

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีในการวางแผน การควบคุมต้นทุนในการผลิต การคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การ
บัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การกาหนดราคาขาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุนและ
กาไร ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ การปันส่วนต้นทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผล การวางแผนและควบคุมต้นทุน การใช้
ข้อมูลต้นทุนเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารระยะสั้น และระยะยาวภายใต้สภาวการณ์ทแี่ น่นอนและไม่แน่นอน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง
เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวางแผนและควบคุมต้นทุน และสามารถนาไปใช้จริงได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมต้นทุนในการผลิต การคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การบัญชีต้นทุน
รวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การกาหนดราคาขาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุนและกาไร ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ การปันส่วนต้นทุนเพือ่ การควบคุมและประเมินผล การวางแผนและควบคุมต้นทุน การใช้ข้อมูลต้นทุน
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารระยะสั้น และระยะยาวภายใต้สภาวการณ์ทแี่ น่นอนและไม่แน่นอน การกระจาย
อานาจ การวัดผล การดาเนินงาน และการตั้งราคาโอน ระบบการคิดต้นทุนสมัยใหม่ ได้แก่ ระบบบริหารสินค้าทันเวลา
(Just in Time) ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing System) และการงบประมาณ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
ปฏิบัติการ(ชั่วโมง/ ศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง/ สอนเสริม(ชั่วโมง/ภาค
บรรยาย(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษา)
การศึกษา)
3
0
6
0
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษา
อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษารายบุคคล / กลุ่มหรือ
และแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
ผ่านเว็บไซต์ สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชี ีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4) มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) ส่งเสริมให้มีการกาหนดหรือสร้างค่านิยมในกลุ่มนักศึกษา
2) ผู้สอนสอดแทรกเนือ้ หาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาที่สอนทุกรายวิชา
3) การแสดงออกซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน
4) ผู้สอนให้ความสาคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
วิธีการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากสัมฤทธิ์ผลการเรียนและการทากิจกรรมของนักศึกษาเปรียบเทียบกับคาอธิบายประกอบกิจกรรมที่มอบหมาย
2) ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงาน ความร่วมมือในการทางาน
กลุ่ม
3) สารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
2.ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในสถานการณ์จริง

4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) บูรณาการวิธกี ารสอนที่มีความหลากหลายเพือ่ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
2) เน้นการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติและการศึกษาจากกรณีศึกษา โดยเน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาแบบองค์รวมและรอบ
ด้าน
3) เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริง และให้ความสาคัญกับการศึกษาดูงาน และการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ตรง
2.3 วิธีการประเมินผล
3.ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
2) สามารถประยุกต์ความรูท้ างการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทกั ษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เช่น การอภิปายกลุ่ม การให้
การศึกษาค้นคว้าเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะและให้มีการนาเสนอ
2) การให้การศึกษาและการวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานการณ์จริง
3) การเชิญผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการบัญชีมาบรรยาย
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถที่สัมพันธ์กับวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นทีม
2) มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ
3) ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ เน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสาคัญของความ
รับผิดชอบ
4.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) ประเมินผลจากการทางานเป็นทีม
2) การให้เป็นนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง
3) การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการใช้วธิ ีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา
และกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย
และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดให้มีการฝึกการจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตวั แบบทางสถิตแิ ละคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
2) จัดให้มีการทดสอบทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสือ่ สารในรูปแบบของภาษาที่เป็นวิชาการ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพการเรียนของ
นักศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการให้นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งในรูปแบบรูปเล่มรายงานและด้วยวาจา
2) ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
3) ประเมินจากการให้จัดทาข้อสรุปการวิเคราะห์ปญ
ั หาที่ได้รับมอบหมาย
6.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ทักษะพิสัย
6.2 วิธีการสอน
6.3 วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนวการสอน และทดสอบความรู้เกีย่ วกับ
บัญชีต้นทุน
1-3

บทที่ 1 ต้นทุนและงบการเงิน

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
ชั่วโมง สอน/สือ่ ที่ใช้(ถ้ามี)
- บรรยายในชั่วโมง
อจ. เอกชัย อุตสาหะ / อจ.
1 - โปรแกรม Power point
ธนภัทร กันทางวงศ์
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
- บรรยายในชั่วโมง
อจ. เอกชัย อุตสาหะ / อจ.
8
- โปรแกรม Power point
ธนภัทร กันทางวงศ์

4-5

บทที่ 2 การจัดทางบประมาณ
6

6-8

บทที่ 3 ต้นทุนผลิตภัณฑ์
9

9-10

บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนผสมและการ
วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร

6

11-12 บทที่ 5 การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน
6
13-14 บทที่ 6 ต้นทุนมาตรฐาน
6
รวมจานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้
1
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2
ทดสอบระหว่างภาค
3
ทดสอบปลายภาค

- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
- บรรยายในชั่วโมง
- โปรแกรม Power point
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
- บรรยายในชั่วโมง
- โปรแกรม Power point
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
- บรรยายในชั่วโมง
- โปรแกรม Power point
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
- บรรยายในชั่วโมง
- โปรแกรม Power point
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย
- บรรยายในชั่วโมง
- โปรแกรม Power point
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย

อจ. เอกชัย อุตสาหะ / อจ.
ธนภัทร กันทางวงศ์
อจ. เอกชัย อุตสาหะ / อจ.
ธนภัทร กันทางวงศ์
อจ. เอกชัย อุตสาหะ / อจ.
ธนภัทร กันทางวงศ์
อจ. เอกชัย อุตสาหะ / อจ.
ธนภัทร กันทางวงศ์
อจ. เอกชัย อุตสาหะ / อจ.
ธนภัทร กันทางวงศ์

42

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
เช็คชื่อในชั้นเรียน
ทดสอบ
ทดสอบ

สัปดาห์ที่ประเมิน
ทุกสัปดาห์
9
15

3. การประเมินผล
ประเภทของการประเมิน ☑ อิงเกณฑ์ ✅ 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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารการสอนการบัญชีบริหาร ,เอกชัย อุตสาหะ ,มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ

สัดส่วนการประเมินผล
10%
50%
40%

- มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
3. เอกสารและข้อแนะนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : www.crru.ac.th
สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : http://accounting.crru.ac.th/accounting/1/index.php
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 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

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาฯ
1) ด้านวิธีการสอนของอาจารย์
2) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
3) ด้านการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่ ่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 5 ด้านทีไ่ ด้รับ
5) ข้อเสนอแนะปรับปรุงรายวิชาด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ
1.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การสอนเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก และแนะนาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทาความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง
2.2 การสอนหลักการหรือทฤษฎีและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
1) เพื่อทดลองปฏิบัติจริงและใช้เครือ่ งมือด้วยตนเองโดยการสอดแทรกเนื้อหา / กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ การนาเสนอ และการอภิปราย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
กับผู้อื่น
2.3 การวัดและประเมินการสอน
1) การกาหนดวิธีวัดผลการศึกษา โดยอิงมาตรฐานกลุ่มหรืออิงเกณฑ์
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินผลการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการสอนดังนี้
3.1 สานักวิชาบัญชี กาหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน ประสิทธิผลรายวิชา
แล้วจัดทารายงานผลดาเนินการรายวิชา (มคอ.5) ตามที่ สกอ. กาหนดให้จัดทาทุกภาคการศึกษา (ภายใน 30 วัน/เทอม)
3.2 สานักวิชาบัญชี ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนรับการอบรมถึงกลยุทธ์การสอน วิเคราะห์ผู้เรียนและการวิจยั ในชั้นเรียนใน
รายวิชาที่มีปัญหา หรือมีประสิทธิผลจากการประเมินต่า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
3.3 สานักวิชาบัญชี จัดให้มีการประชุม/สัมมนากับอาจารย์ผู้สอนเพือ่ ปรึกษาหารือการเรียนรู้ของนักศึกษา และวิธกี าร
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึน้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา 5
ด้าน โดยสอบถามนักศึกษา หรือสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงผลการทดสอบย่อย ดังนี้
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบในสานักวิชาบัญชี เพือ่ ตรวจสอบการีประเมิน “ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน” ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบกระบวนการเรียน การสอนรายวิชานั้นๆ เช่น ตรวจ มคอ.3 เนื้อหาในรายวิชาและสือ่ การสอนรวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน ตาราที่ใช้ประกอบการสอน (ตามหมวด 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.5)
4.2 การตรวจสอบข้อสอบ ตรวจรายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม การให้คะแนนตามข้อกาหนด

การวัด แลประเมินผลรายวิชาตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและให้คาปรึกษา
4.3 การออกผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาดังนี้
1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่นที่ประจาสานักวิชาบัญชี
2) การพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวิชาการ ในสานักวิชาบัญชี เพือ่ ตรวจสอบผลประเมิน “ผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน” ของนักศึกษา ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสอทธิผลรายวิชา โดยสานักวิชาบัญชี ได้มีการวางแผน และปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคการศึกษาปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบรายวิชาใน
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชานี้ เพือ่ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพิ่ม หรือมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ปัญหาในสังคมหรือหน่วยงานต่างๆ
5.3 การเชิญวิทยากร/อาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆ เพือ่ เข้าร่วมสอน ที่ทาให้นักศึกษาได้รีบความรู้เพิ่ม หรือมีมุมมองในเรื่อง
ประสบการณ์ หรือมีการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากผลงานวิจยั ประสบการณ์ของวิทยากร หรือผูท้ รงคุณวุฒิ

