
มคอ. 3 ฉบับผ่านการพิจารณาแลว้  

  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ส านักวิชาบัญช ี 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
      AC1105 การบัญชีชั้นต้น 1  
      Principles of Accounting I  
2. จ านวนหน่วยกิต  
      3 หน่วยกิต 3(2-2-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีหลกัสตูร 2563 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) คณะ ส านักบัญช ี 
      หมวดวิชา/กลุ่มวิชา วิชาพื้นฐานวิชาชพี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      อ.นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา  
      อาจารย์ผู้สอน อ.เอกชัย อุตสาหะ  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
      ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 1  
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  
       
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
       
8. สถานที่เรียน  
      อาคารเรียนรวม 102 ห้อง 10218  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
      1 ก.พ. 63  

หมวดท่ี 2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      1.1 เพือ่ให้นักศึกษาสามารถอธิบายประวัติของวชิาชพีบัญชี และแนวคิดทางการบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ของข้อมลูทางการบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชพีบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินได้ 
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและวิธกีารบันทกึบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้าและ
กิจการให้บริการได ้
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถบันทกึรายการบัญชีตามวงจรบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปได้ 
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ และงบการเงินส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้าและกิจการ
ให้บริการได ้
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบใบส าคัญ และระบบเงินสดย่อย  
1.6 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนวิชาชั้นสูงต่อไปได้  



2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง  
      เพือ่ให้นักศึกษาก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนือ่ง มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหา
ต่างๆ ในรายวิชามากขึ้น และสามารถบันทึกบัญชีไดอ้ย่างถกูต้องตรงกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
      ศึกษาประวัติของวิชาชีพบัญช ีและแนวคิดทางการบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบัญชี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชพีบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี หลักการและวิธกีารบันทกึ
บัญชีตามหลกัการบัญชีคู่ การบันทกึรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผา่นรายการไปบัญชแียกประเภท การปรับปรุงและการ
ปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ และงบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือมาขายไป  
A study definition and purposes of accounting, benefits of accounting information, accounting 
framework, principles and recording processes of accounting based on accounting principles of double 
entries, accounting cycle recording, preparation of Adjusted and Colsing entry, trial balance, working 
paper, and financial statement for service and Merchandicing business.  
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)  
ปฏิบัติการ(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
ศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
สอนเสริม(ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา) 
30 30 75 - 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษา
และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

5 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพฒันา  
      1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวชิาชพี 
2) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถาบันและสังคม 
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวถิชีีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม  
1.2 วิธีการสอน  
      1) ส่งเสริมให้มีการก าหนดหรือสร้างค่านิยมในกลุ่มนักศึกษา 
2) ผู้สอนสอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเน้ือหาที่สอนทุกรายวิชา 
3) การแสดงออกซ่ึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน 
4) ผู้สอนให้ความส าคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา  
1.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินจากสัมฤทธิผ์ลการเรียนและการท ากิจกรรมของนักศึกษาเปรียบเทียบกับค าอธิบายประกอบกิจกรรมที่
มอบหมาย 
2) ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน 
3) ส ารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน  
2.ด้านความรู้  



2.1 ความรู้ที่ต้องการพัฒนา  
      1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวิธีปฏบัิติทางการบัญชี 
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางดา้นอื่นที่สัมพันธก์ับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบรูณการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏบัิติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวชิาการ การวิจัยและวิชาชพี ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
2.2 วิธีการสอน  
      1) บูรณการวิธีการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
2) เน้นการเรียนการสอนโดยการฝกึปฏิบัติและการศึกษาจากกรณีศึกษา โดยเน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาแบบองค์รวมและรอบ
ด้าน 
3) เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริง และให้ความส าคัญกับการศึกษาดูงาน และการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาถา่ยทอดความรู้และ
ประสบการณ์ตรง  
2.3 วธิีการประเมินผล  
      1) ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
2) ประเมินจากการสอบขอ้เขียน  
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา  
      1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง  
2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและดา้นอื่นที่สัมพันธก์ัน ใช้ทกัษะทางวชิาชพีและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
3.2 วิธีการสอน  
      1) การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เช่น การอภิปายกลุ่ม การให้
การศึกษาค้นคว้าเรื่องหน่ึงเป็นการเฉพาะและให้มีการน าเสนอ 
2) การให้การศึกษาและการวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานการณ์จริง 
3) การเชิญผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการบัญชีมาบรรยาย  
3.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
2) ประเมินจากการสอบขอ้เขียน  
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพฒันา  
      1) สามารถปฏิบัตแิละรับผิดชอบงานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างด ี
3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถที่สัมพันธ์กับวชิาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4.2 วิธีการสอน  
      1) ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นทีม 
2) มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ 
3) ผู้สอนรายวิชาตา่งๆ เน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความส าคัญของความ
รับผิดชอบ  
4.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินผลจากการท างานเป็นทีม 



2) การให้เป็นนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง 
3) การประเมินพฤตกิรรมในชั้นเรียน  
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา  
      1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโตแ้ย้ง 
2) สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธภิาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา
และกลุ่มผูฟ้ังที่แตกต่างกัน 
3) สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย 
และการสื่อสารสารสนเทศ  
5.2 วิธีการสอน  
      1) จัดใหม้ีการฝึกการจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางสถิติและคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ 
2) จัดให้มีการทดสอบทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารในรูปแบบของภาษาที่เป็นวิชาการ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ 
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพการเรียนของ
นักศึกษา  
5.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินจากการให้น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งในรูปแบบรูปเล่มรายงานและด้วยวาจา 
2) ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า 
3) ประเมินจากการให้จัดท าขอ้สรุปการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย  
6.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.1 ทักษะพสิัย  
       
6.2 วิธีการสอน  
       
6.3 วิธีการประเมินผล  
       

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน  
สัปดาห์
ที ่ 

หัวข้อ/รายละเอียด  
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้(ถ้ามี)  

ผู้สอน 

1 แนวการสอน 

4 

- ชี้แจงและอธิบายวิธีการเรียน
การสอนและวิธีประเมินผล  
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

2 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญช ี

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

3 บทที่ 2 รายการค้า การวิเคราะห์รายการค้า และ 4 - บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม อ. เอกชัย 



สมการบัญช ี ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2  
- โปรแกรม Power point 

อุตสาหะ  

4 บทที่ 3 การบันทึกบัญช ี

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

5 บทที่ 4 การผ่านรายการบัญช ี

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

6 สอบเก็บคะแนนคร้ังที่ 1 
3 สอบเน้ือหาในบทที่ 1, 2 และ 3 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

7 บทที่ 5 การหายอดคงเหลอืและการจัดท างบทดลอง 

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

8 ทที่ 6 กระดาษท าการ งบการเงิน และรายการปิด
บัญช ี

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

9 สอบกลางภาค (สอบเก็บคะแนนคร้ังที่ 2) 
2 สอบเน้ือหาในบทที่ 4, 5 และ 6 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

10 บทที่ 7 การปรับปรุงรายการบัญช ี

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

11 บทที่ 7 การปรับปรุงรายการบัญช ี

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

12 บทที่ 8 การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า  
บทที่ 9 การบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด 

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 - 9  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

13 บทที่ 11 การบัญชีสินค้าแบบต่อเน่ือง 

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

14 บทที่ 10 รายการปรับปรุง กระดาษท าการ และงบ
การเงินของกิจการซ้ือขายสินค้าแบบสิ้นงวด 

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  



15 สอบเก็บคะแนนคร้ังที่ 3 
3 สอบเน้ือหาบทที่ 7, 8, 9 และ 11 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

16 บทที่ 12 รายการปรับปรุง กระดาษท าการ และงบ
การเงินของกิจการซ้ือขายสินค้าแบบต่อเนื่อง 

4 

- บรรยายในชั่วโมง / ซักถาม
ปัญหาขอ้สงสัย  
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 12  
- โปรแกรม Power point 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

17-18 สอบปลายภาค (สอบเก็บคะแนนคร้ังที่ 4) 
2 สอบเน้ือหาในบทที่ 10 และ 12 

อ. เอกชัย 
อุตสาหะ  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  62  
  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรม

ที ่ 
ผลการเรียนรู้  

วิธีการประเมินผล
นักศึกษา  

สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนการ
ประเมินผล 

1 การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ลงลายมือชือ่เขา้ชั้นเรียน 1-5, 7-8, 10-14 
และ 16  

10% 

2 ความรับผิดชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย และการ
ตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

ตรวจสอบการส่ง
แบบฝึกหัดท้ายบท 

1-5, 7-8, 10-14 
และ 16  

10% 

3 มีความรู้และความเข้าในเน้ือหา สามารถน าไป
ปรับใช้ในการเรียนวิชาที่สูงขึ้นไปได ้

ทดสอบระหว่างภาค 6, 9,15, และ 18  60% 

4 มีความรู้และความเข้าในเน้ือหา สามารถน าไป
ปรับใช้ในการเรียนวิชาที่สูงขึ้นไปได ้

ทดสอบปลายภาค 18  20% 

 

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  
      นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา. การบัญชีชั้นต้น 1, ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2563.  
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ  
      ไม่มี  
3. เอกสารและขอ้แนะน า  
      ส านักวชิาบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : www.accounting.crru.ac.th 



สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์: www.fap.or.th 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ : www.dbd.go.th 
ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.bot.go.th 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : www.set.or.th 
กรมสรรพากร : www.rd.go.th 
เด็กบัญชีตวิเตอร ์: www.dekbunchee.com  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
      1.1 นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาฯ 
1) ด้านวิธีการสอนของอาจารย์ 
2) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
3) ด้านการจัดกิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 5 ด้านทีไ่ด้รับ 
5) ข้อเสนอแนะปรับปรุงรายวิชาด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ 
1.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
1) การสังเกตจากสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียน 
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
1.3 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
1) แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและเอกสารรายงานที่สรุปผลการประเมนิ 
2) แบบประเมินรายวิชาฯ และเอกสารรายงานที่สรุปผลการประเมิน 
1.4 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
หลักฐานที่จะใช้ประเมินผลตาม มคอ.5  
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
      2.1 การสอนเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลกั และแนะน าให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือท าความเขา้ใจปลีกย่อยด้วยตนเอง 
2.2 การสอนหลกัการหรือทฤษฎีและกฎเกณฑ์ตา่งๆ  
1) เพื่อทดลองปฏิบัติจริงและใช้เคร่ืองมือด้วยตนเองโดยการสอดแทรกเน้ือหา / กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดทกัษะในการเรียนรู้ การน าเสนอ และการอภิปราย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
กับผู้อื่น  
2.3 การวัดและประเมินการสอน 
1) การก าหนดวธิีวัดผลการศึกษา โดยอิงมาตรฐานกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ 
2) การสังเกต โดยอาจารย์ผู้สอนจากการที่นักศกึษามาขอค าปรึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  
      หลังจากการประเมินผลการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการสอนดังน้ี 
3.1 ส านักวิชาบัญชี ก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน ประสิทธิผลรายวิชา 
แล้วจัดท ารายงานผลด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) ตามที่ สกอ. ก าหนดให้จัดท าทกุภาคการศึกษา (ภายใน 30 วัน/เทอม) 
3.2 ส านักวิชาบัญชี ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนรับการอบรมถึงกลยุทธ์การสอน วิเคราะห์ผู้เรียนและการวิจัยในชั้นเรียนใน
รายวิชาที่มีปัญหา หรือมีประสิทธิผลจากการประเมินต่ า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา 
3.3 ส านักวิชาบัญชี จัดให้มีการประชุม/สัมมนากับอาจารย์ผู้สอนเพือ่ปรึกษาหารือการเรียนรู้ของนักศึกษา และวิธกีาร
ปรับปรุง แก้ไข หรือพฒันาให้ดีย่ิงขึน้  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  



      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ในรายวิชา 5 
ด้าน โดยสอบถามนักศึกษา หรือสุม่ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงผลการทดสอบย่อย ดังน้ี 
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบในส านักวิชาบัญชี เพือ่ตรวจสอบการีประเมิน “ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน” ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบกระบวนการเรียน การสอนรายวิชานั้นๆ เช่น ตรวจ มคอ.3 เน้ือหาในรายวิชาและสือ่การสอนรวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน ต าราที่ใช้ประกอบการสอน (ตามหมวด 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.5) 
4.2 การตรวจสอบข้อสอบ ตรวจรายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม การให้คะแนนตามข้อก าหนด
การวัด แลประเมินผลรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและให้ค าปรึกษา 
4.3 การออกผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาดังน้ี 
1) การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่นที่ประจ าส านักวิชาบญัชี 
2) การพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวชิาการ ในส านักวิชาบัญชี เพือ่ตรวจสอบผลประเมิน “ผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน” ของนักศึกษา ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
      จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสอทธิผลรายวิชา โดยส านักวิชาบัญชี ได้มีการวางแผน และปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) เพือ่ให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
5.1 การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคการศึกษาปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบรายวิชาใน
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2 การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผูส้อนในรายวิชาน้ี เพือ่ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพิ่ม หรือมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ปัญหาในสังคมหรือหน่วยงานต่างๆ 
5.3 การเชญิวทิยากร/อาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆ เพือ่เข้าร่วมสอน ที่ท าให้นักศึกษาได้รีบความรู้เพิ่ม หรือมมีุมมองในเรื่อง
ประสบการณ์ หรือมีการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจากผลงานวิจยั ประสบการณ์ของวิทยากร หรือผูท้รงคุณวุฒิ  

   

   

 


