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มคอ. 3

คานา
รายละเอีย ดของ มคอ. 3 ของรายวิช าการบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial
Accounting) รหั ส วิ ช า 3824301 ได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ใน
รายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
และวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน การควบคุมและการ
ตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม การบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กาไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และข้อจากัดของ
ข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทารายงานงบประมาณ การจัดทางบกระแสเงินสด และการ
ตัดสินใจระยะสั้น และระยะยาว
หลักสูตรการบัญชี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ โดยปรั บ ปรุ ง รู ป แบบวิ ธี ก ารสอน รู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
การตระหนักในเรื่องกระบวนการคิด และความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และ
เป็ นแนวทางที่ส ามารถปรับ ปรุ งรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับผู้ เรียน และเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ดยี ิ่งขึ้น

อาจารย์วันธณี สุดศิริ
ผู้ประสานงานรายวิชาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สิงหาคม 2559
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการบัญชี ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.วันธณี
สุดศิริ
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อ.วันธณี
สุดศิริ
4.3 อาจารย์ผู้สอน
อ.ภัทราพร
ปุณะตุง
4.4 อาจารย์ผู้สอน
อ.มะลิ
ชาลี
4.5 อาจารย์ผู้สอน
อ.สุพัตรา
สถาพรประดิษฐ
4.6 อาจารย์ผู้สอน
อ.รัตนา
วงศ์รัศมีเดือน
4.7 อาจารย์ผู้สอน
อ.สนธยา
เรืองหิรัญ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 / ชั้นปีที่ 2,3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
3531101 การเงินธุรกิจ
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษาทราบและสามารถอธิบายความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการ
และสามารถจาแนกข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีเพื่อการจัดการกับการบัญชีการเงิน
ได้ อย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการ
บริหารงานและการดาเนินกิจการของธุรกิจ
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างระบบการรายงานข้อสนเทศทางการบัญชี บริหารที่มี
คุณภาพ
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
แก้ปัญหาต่างๆ สาหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อใช้ใน
การบริหารกิจการและสร้างผลกาไรให้ธุรกิจ
1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์ถึงวิธีการรายงานข้อมูลต้นทุน ในวิธี
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
1.6 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาจากจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น Internet, Electronics Database, วารสารวิช าการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.7 เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.8 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านเนื้อหาวิชาได้
1.9 เพื่อให้นักศึกษาสามารถตระหนักถึงความสาคัญของเนื้อหาวิชาจริยธรรม คุณธรรม
ในการจัดทาบัญชีสาหรับธุรกิจที่ผลิตสินค้าและมีการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศที่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
การควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กาไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และข้อจากัด
ของข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทารายงานงบประมาณ และการตัดสินใจระยะสั้นการจัดทางบกระแส
เงินสด และการตัดสินใจระยะยาว
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา

ตามความเหมาะสม
โดยประเมินจาก
สัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา และ
สถานการณ์บ้านเมือง

ฝึกปฏิบัติ
ในชั้นเรียนตามความ
เหมาะสม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา หรือ 6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้แจ้งให้ผู้เรียนทราบ ในการกาหนดวันและเวลา ในการให้คาปรึกษา
(Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ซึ่งกาหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรก และ
อนุญาตให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารโดยตรง โดยผ่านโทรศัพท์ และอีเมล์ โดยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์
และอีเมล์ส่วนตัวให้นักศึกษาทราบด้วย

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต เสียสละไม่เอารั ดเอาเปรี ยบผู้อื่ น มี ค วามรั บผิ ดชอบต่ อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.3 มีวินั ย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม
1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุ ณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์การบริหารธุรกิจ
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้ง
ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้ง
มีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเองเพื่อให้
ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
3.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
บูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
และสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่าง
รอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
ทาให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานเป็น กลุ่มและมี ทักษะในการทางานเป็น ที ม แสดงภาวะผู้น า
สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.2 สามารถแสดงความคิ ดริเริ่มและความเห็ นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่ อการแก้ไข
ปัญหาของทีม
4.3 มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่นๆ สนับสนุนการดาเนินงาน
ของธุรกิจ

วิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ

หน้า 7

มคอ. 3

รายวิชา

4. ทักษะ
ความสัมพัน
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
ธ์ระหว่าง
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

3824301
การบัญชีเพื่อ
การจัดการ                  
(Managerial
Accounting)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
- แนะนาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
3
รายวิชา การบัญชีเพื่อการ
จัดการ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ
- ความหมายและบทบาทของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ- การจัด
โครงสร้างองค์กร
- ระบบการบริหารงาน
- ความสาเร็จขององค์กร
- คุณสมบัติของนักบัญชีการ
จัดการ
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ
- หน้าที่ของผู้บริหาร
- ข้อมูลกับระดับการบริหาร
- ผู้ใช้ข้อมูลด้านการบัญชี

วิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อาจารย์หลักสูตร
- แนะนาผู้สอน และแจ้ง Office
บัญชีบัณฑิต
Hour
แนะนาแผนการเรียน
แนะนาหนังสือที่ใช้ในการเรียนและ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
แนะนาแหล่งสืบค้นข้อมูล
- ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน ยกกรณีศึกษาด้าน
จริยธรรมให้นักศึกษาตอบปัญหา
รายบุคคล
- นักศึกษาร่วมกันสรุปและอภิปราย
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
- แจ้งเรื่องการทารายงานกลุ่ม และ
รายงานเดี่ยวรายบุคคล

หน้า 8

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

รายละเอียด

2

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ต้นทุน
- ความหมายของต้นทุน
- การจาแนกประเภทของต้นทุน
- ต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการ
จัดทา งบการเงิน
- ต้นทุนสาหรับการวางแผนและ
การควบคุม
- ต้นทุนตามหน้าที่
- ต้นทุนตามเวลาที่ปรากฏ
- ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
- การนาความรู้เกี่ยวกับต้นทุนมา
ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย
บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนทางตรง
และการรายงาน
- ต้นทุนในกิจการผลิตสินค้า
- วิธีการคานวณต้นทุนสินค้า
สาเร็จรูป
- วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม
- วิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรง
- ผลกระทบต่อการวัดผลกาไรจาก
วิธีการคิดต้นทุนสินค้าที่ต่างกัน
-ความสัมพันธ์ของต้นทุนในระบบ
ต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผัน
แปร
-รูปแบบการจัดทางบกาไรขาดทุน
-การเปรียบเทียบการดาเนินงาน
จากระบบต้นทุนรวมและต้นทุน
ผันแปร
- การปรับกาไรสุทธิ
- ข้อจากัดของวิธีต้นทุนผันแปร
- แนวคิดในการนาระบบการคิด
ต้นทุนผันแปรไปใช้ประโยชน์

3-4

วิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

- ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ อาจารย์หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
บรรยาย
- ให้นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุนที่รู้จัก
ในภาคธุรกิจต่าง ๆ
- สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการสรุปงานในชั้น
เรียน
-นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นกรณีศึกษา
-ฝึกทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

6

- ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย
- การตอบคาถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
- นักศึกษาถามตอบคาศัพท์ทาง
บัญชี
- แจ้งหัวข้อการจัดทารายงาน
รายบุคคลการบัญชีต้นทุนและการ
จัดทารายงานต้นทุน

อาจารย์หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต

หน้า 9

มคอ. 3
สัปดาห์
รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
5-6 บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน
6
ปริมาณ กาไร
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์
ต้นทุนปริมาณ กาไร
-แนวคิดเกี่ยวกับกาไรส่วนเกิน
-การคานวณกาไรส่วนเกิน
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
-การวิเคราะห์กาไรสุทธิตาม
เป้าหมาย
-การหายอดขายให้ได้กาไรตาม
ต้องการ
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณี
จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลายชนิด
-การหาจุดคุ้มทุนแบบรวมเป็นชุด
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้
กราฟ
-การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ
กาไร
-ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

วิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช้
- ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย
-อาจารย์ให้ตัวอย่างฝึกปฏิบัติ
-ซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน
-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
-ถามตอบคาศัพท์ทางบัญชี
-ส่งเล่มรายงานรายบุคคล

ผู้สอน
อาจารย์หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต

หน้า 10

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

รายละเอียด

7-8

บทที่ 5 การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
-ข้อมูลที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจ
-ขั้นตอนการตัดสินใจ
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
-ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ
- การซื้อเครื่องจักรใหม่แทนเครื่องจักร
เก่า
- การตัดสินใจว่าจะผลิตชิ้นส่วนเอง
หรือซื้อจากผู้อื่น
- การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า
- การเลือกสัดส่วนการผลิต
- การตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่
เสื่อมสภาพ
- การพิจารณารับคาสั่งซื้อพิเศษเมื่อมี
กาลังการผลิตเหลือ
- การตัดสินใจยกเลิกส่วนงาน
- การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว
สอบกลางภาค ครั้งที่ 1
(บทที่ 1 - 4)
บทที่ 9 งบประมาณ
-บทบาทของงบประมาณในการ
วางแผนและการควบคุม
-ประโยชน์ของงบประมาณ
-การบัญชีตามความรับผิดชอบกับ
งบประมาณ
-ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
-วิธีการจัดทางบประมาณ
-ประเภทของงบประมาณ
-ตัวอย่างการจัดเตรียมงบประมาณ
สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (บทที่ 5 , 9)

9 - 10

วิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ
ที่ใช้
ชั่วโมง

ผู้สอน

3

อาจารย์หลักสูตร
- ใช้สื่อ PowerPoint
บัญชีบัณฑิต
ประกอบการบรรยาย
- นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาร่วมกัน
อาจารย์ ซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วน
- ถามตอบคาศัพท์ทางบัญชี
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

6

- ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
-ซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
- กี่

อาจารย์หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต

หน้า 11

มคอ. 3
สัปดาห์
รายละเอียด
ที่
12
บทที่ 6 งบกระแสเงินสด
-ความหมายของเงินทุน และ
งบกระแสเงินสด
- ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด
- การจาแนกกระแสเงินสด 3กิจกรรม
- กิจกรรมดาเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจกรรมจัดหาเงิน
- การหาการเปลี่ยนแปลงของเงินสด
- ข้อมูลที่ใช้ในการทางบกระแสเงินสด
- ขั้นตอนในการทางบกระแสเงินสด
- วิธีทางตรง
- วิธีทางอ้อม
13. บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน
-ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน
-วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
-ประโยชน์ของการรายงานการ
-วิเคราะห์งบการเงิน
-วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์สัดส่วนจานวนเต็ม
หรือการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง
- การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือการ
วิเคราะห์ตามแนวนอน- การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน
- อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์
- อัตราส่วนแสดงสภาพเสี่ยง

วิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
- ใช้สื่อ PowerPoint อาจารย์หลักสูตรบัญชี
ประกอบการบรรยาย บัณฑิต
- ตั้งคาถามที่เกี่ยวกับ
งบกระแสเงินสดพร้อม
แสดงตัวอย่างรายงาน
การเงินในส่วนของงบ
กระแสเงินสด
- ถามตอบคาศัพท์ทาง
บัญชี
-แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน

3

- ใช้สื่อ PowerPoint อาจารย์หลักสูตรบัญชี
ประกอบการบรรยาย บัณฑิต
-นักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายกรณีศึกษา
-ซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
- ถามตอบคาศัพท์ทาง
บัญชี
-แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
-ให้นักศึกษาจัดทา
รายงานกลุ่มเรื่อง การ
วิเคราะห์งบการเงิน

หน้า 12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

รายละเอียด

14

15

บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน
-ประเภทของรายจ่ายในกิจการ
-งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
-โครงการลงทุน
-ขั้นตอนในการจัดทาโครงการลงทุน
-เครื่องมือในการประเมินโครงการ
-วิธีหาระยะเวลาคืนทุน
-วิธีอัตราผลตอบแทนทางบัญชี
-วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
-วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด
-วิธีดัชนีกาไร
ทบทวน และการรายงานหน้าชั้นเรียน

16

สอบปลายภาค

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ผู้สอน
ที่ใช้
ชั่วโมง
อาจารย์หลักสูตร
3
- ใช้สื่อ PowerPoint
บัญชีบัณฑิต
ประกอบการบรรยาย
-นักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายกรณีศึกษาที่
อาจารย์นามาเป็นตัวอย่าง
-ซักถามในชั้นเรียน
- มอบหมายแบบฝึกหัดให้หัด
ทาด้วยตนเอง
- ทดสอบย่อย
-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3
2

อาจารย์หลักสูตร
ทบทวนก่อนสอบปลาย
ภาคส่งรายงานและ/หรือนา บัญชีบัณฑิต
เสนรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
แบบทดสอบวัดความรู้
(ปรนัย) 30 คะแนน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

2
3
4

ผลการเรียนรู้
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3.1, 3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1,5.2,5.3,5.4
1.1, 1.3
2.1,2.2, 2.3, 2.4
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
4.1, 4.2, 4.3
1.1, 1.3
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
3.2, 3.3
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วิธีการประเมิน
- การทาแบบฝึกหัด
- รายงานรายบุคคล
- รูปเล่มรายงาน และ/หรือการ
นาเสนองานกลุ่ม
สอบกลางภาค
- การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ประเมิน
1 – 14

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

15

10%

8 และ 11

40%

1-14

10%

16

30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
รัตนา วงศ์รัศมีเดือน. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพ ฯ : เสมาธรรม, 2558 (พิมพ์ครั้งที่ 11)
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สาคัญ
กาญจนา ศรีพงษ์. การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แม็คเน็ทพริ้นติ้งเนเตอร์, 2546
ไพบูลย์ ผจงวงศ์. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2549
ศศิวิมล มีอาพล. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อินโฟไมนิ่ง, 2550
ศรีสุดา ธีระกาญจน์. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. หลักการบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล
(ประเทศไทย), 2551
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. เอกสารและข้อมูลแนะนา
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
[Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)
[Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม)
[Online]. Available:http://www.set.or.th (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์)
[Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
[Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาโดยตรงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลจากการฝึกปฏิบัติ ผลการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาค
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2.2 รายงาน การสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าต่างๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย การนาเสนอรายงาน
การอภิปราย การซักถามในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และอาจารย์ในสาขาวิชาอื่น
นาผลจากการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้เพื่อการดาเนินการ
3.2 จัดประชุมผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ที่ เ รี ย นจบไปประกอบอาชี พ
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของ
หลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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