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ค าน า 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาสัมมนาวิชาชีพบัญชี ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผน
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน แผนที่
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มีการก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือและเอกสารอ้างอิง
ที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการ
ปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3822106 ชื่อรายวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 
                                          Intermediate Accounting II 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์   ตอนเรียน A1  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    สอบได้ วิชา 3821106 การบัญชีขั้นต้น (Introduction to Accounting) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    20 กรกฎาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 อธิบายหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
          1.2 จ าแนกประเภท วัดมูลค่า รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลหนี้สิน และส่วนของเจ้าในงบการเงินได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เป็นรายวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ส าหรับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยมีความ
รอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเป็นผู้น ามีโลก
ทัศน์กว้างไกล ความคิดในทางสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ในทางธุรกิจมา
ประยุกต์กับการด ารงชีพเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม พัฒนาเพ่ือให้เนื้อหาวิชามีความทั นสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการและวิธีการทางบัญชีส าหรับรายการหนี้สิน  ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและ

เจ้าหนี้อื่น เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานค้างจ่าย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่
หมุนเวียน การจ าแนกประเภท การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลหนี้สินในงบการเงิน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การบัญชีเกี่ยวกับห้าง
หุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด การจัดท างบกระแสเงินสด และงบการเงินระหว่างกาล 

Principles and procedures of accounting for liabilities comprising of trade 
accounts payable and other accounts payables, accrued salaries and wages, interest-bearing 
liabilities, current liabilities and non-current liabilities; classification, recognition and 
measurement of liabilities; presentation and disclosure of liabilities in financial statements; 
provisions, contingent liabilities and contingent assets; deferred taxes; employee benefits; 
share-based payments; accounting for partnerships, private companies and public companies; 
preparation of statement of cash flows; and interim financial reporting 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ชั่วโมง ไมมี ไม่มี 5 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ วันพุธ เวลา 8.00-15.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน 

และสังคม 
1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 

 1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
อย่างมีคุณธรรม 
   1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 สร้างจิตส านึกให้ผู้ เรียน ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่ เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และสอนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  

1.2.2 ก าหนดให้กับผู้ เรียนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายให้ 
ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา และยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น  
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
     2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้ เรี ยนมีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้สาขาต่าง ๆ ในวิชาชีพบัญชี 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การสอบกลางภาค 
2.3.2 การสอบปลายภาค  
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
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3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม 
3.2.2 การสอนโดยใช้ข่าวสารที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพบัญชีที่มกีารสืบค้นจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 การสอบกลางภาค  
3.3.2 การสอบปลายภาค 
3.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
3.3.4 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
    4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
    4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 ก าหนดให้มีกิจกรรมทีผู่้เรียนท างานเป็นกลุ่ม 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 รายงานกลุ่มและการรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

     5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

     5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ เช่น การสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางด้านวิชาชีพบัญชี สถานการณ์ใน
ปัจจุบันที่เกิดข้ึน หรือบทความต่าง ๆ  

5.2.2 รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

1 - หัวข้อการสอน 
หนี้สินหมุนเวียน 
1.หนีส้ิน 
2.การรับรูร้ายการ การวัดมูลค่า และ
การจัดประเภทของหนี้สิน 
3.หนี้สินหมุนเวยีน  
4.การจัดประเภทหนี้สินหมุนเวียน  
5.การรับรู้ประมาณการหนีส้ิน  
6.หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และการรับรู้
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประ เด็ นของมาตรฐานการบั ญ ชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สิน และหนี้สิน
หมุนเวียน พร้อมทั้งสามารถจัดประเภท
ของรายการหนี้สินหมุนเวียนได้ 
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่

4 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ใน
เรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา    
2.ผู้สอนแนะน าตัว และอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะน าแหล่งข้อมูล
ค้นคว้า website เพิ่มเติม 
3.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
หนี้สิน และหนี้สินหมุนเวียน 
4.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายการหนี้สินที่เกิดขึ้นใน
กิจการ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าของหนี้สิน 
รวมทั้งหนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน 
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการน าเสนอใน
งบการเงิน โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึงความแตกต่าง
ในประเด็นหนี้สินที่ผู้สอนได้น าเสนอ 
5.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของหนี้สิน และหนี้สินหมุนเวียน เพื่อ

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง หนี้สิน
หมุนเวียน ประมาณการ
หนี้ สิน  และหนี้ สินที่ อาจ
เกิดขึ้น 
4 .ตั วอย่ า งข้ อมู ลขอ งงบ
การเงินในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในประเด็น
ขอ งห นี้ สิ น  แ ล ะ ห นี้ สิ น
หมุนเวียน 
5.Kahoot.it เก ม ส์ ห นี้ สิ น
หมุนเวียน 
 

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ ท า ง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อระหว่าง
ผู้เรียน และสนุกสนานกับการเรียน 
 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมในการร่วมมือ
กันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายแบบฝึกหัด และค้นหารายการหนี้สิน
หมุนเวียนที่มีนอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน 
ให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแล
และการแนะน าจากผู้สอนหรือเพื่อนของผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
6.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภ ายหลั งจากการเรี ยน ในส่ วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนเสร็จสิ้น เป็นการฝึกทักษะการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิค 

2-3 - หัวข้อการสอน 
หนี้สินไม่หมนุเวียน 
1.หนี้สินไมห่มุนเวียน 
2.ประเด็นส าคญัของการก่อหนี้สิน   
ไม่หมุนเวียน 
3.การจัดประเภทของหนี้สิน          
ไม่หมุนเวียน 
4.ประมาณการหนี้สินระยะยาว  

8 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ใน
เรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา    
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
หนี้สินไม่หมุนเวียน  
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายการหนี้สินไม่หมุนเวียน

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2.Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง หนี้สินไม่
หมุน เวียน ประมาณการ
หนี้สินระยะยาว และหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น 
4 .ตั วอย่ า งข้ อมู ลขอ งงบ

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

5.หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประ เด็ นของมาตรฐานการบั ญ ชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สินไม่หมุนเวียน 
พร้อมทั้ งสามารถจัดประเภทของ
รายการหนี้สินไม่หมุนเวียนได้ 
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ พร้อม
ทั้งกล้าแสดงออกในการแสดงความ
คิดเห็น 
5.ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ ท า ง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อระหว่าง
ผู้เรียน และสนุกสนานกับการเรียน 

ที่เกิดขึ้นในกิจการ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า 
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนการน าเสนอในงบการเงิน โดยให้ผู้เรียน
สังเกตถึงความแตกต่างในประเด็นหนี้สินไม่
หมุนเวียนที่ผู้สอนได้น าเสนอ 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของหนี้สินไม่หมุนเวียน เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม 
5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายแบบฝึกหัด และค้าหารายการหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนที่มีนอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน 
ให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแล
และการแนะน าจากผู้สอนหรือเพื่อนของผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
6.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภ ายหลั งจากการเรี ยน ในส่ วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนเสร็จสิ้น เป็นการฝึกทักษะการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิค 

การเงินในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในประเด็น
ของหนี้สิน และหนี้สินไม่
หมุนเวียน 
5.กรณีตัวอย่างของการจัด
ป ระ เภ ท ระห ว่ า งห นี้ สิ น
ห มุ น เวี ย น กั บ ห นี้ สิ น ไม่
หมุนเวียน 
6.Kahoot.it เกมส์หนี้สินไม่
หมุนเวียน 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

7.ใช้วิธีการสอนโดยการยกตัวอย่าง และให้
ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นความ
แตกต่างระหว่างหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่
หมุนเวียน 

4 - หัวข้อการสอน 
กิจการเจ้าของคนเดียวและกิจการ  
ห้างหุ้นส่วน 
1.กิจการเจ้าของคนเดียว 
2.การบันทึกบัญ ชีเกี่ยวกับกิจการ
เจ้าของคนเดียว 
3.กิจการของห้างหุ้นส่วน 
4.ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน 
5.วิ ธีการบั นทึ กบัญ ชีของกิ จการ     
ห้างหุ้นส่วน 
6.การเปรียบเทียบรูปแบบการบันทึก
บัญชีของห้างหุ้นส่วน 
7.การแบ่งผลก าไรขาดทุนของผู้เป็น
หุ้นส่วนส าหรับกิจการห้างหุ้นส่วน 
8.งบแบ่งก าไรขาดทุนผู้เป็นหุ้นส่วน 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประเด็นของมาตรฐานการบัญ ชีที่
เกี่ยวข้องกับกิจการไม่มีส่วนได้ เสีย
ส า ธ า ร ณ ะ  (Non-Publicly 

4 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ใน
เรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา    
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ
ที่ ไม่ มี ส่ วนได้ เสียสาธารณ ะ (Non-Publicly 
Accountable Entities : NPAEs) ที่เกี่ยวข้อง  
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายการกิจการเจ้าของคน
เดียว และกิจการห้างหุ้นส่วนที่เกิดขึ้น การรับรู้
รายการ การวัดมูลค่า ตลอดจนการน าเสนอใน
งบการเงิน โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นความ
แตกต่างระหว่างกิจการเจ้าของคนเดียวกับ
กิจการห้างหุ้นส่วน 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการเจ้าของคนเดียว และกิจการห้างหุ้นส่วน 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมในการ
ร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึก
การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง กิจการ
เจ้าของคนเดียวและกิจการ
ห้างหุ้นส่วน 
4 .ตั วอย่ า งข้ อมู ลขอ งงบ
การเงินของห้างหุ้นส่วน  
5.Kahoot.it เกมส์ กิ จการ
เจ้าของคนเดียวและกิจการ
ห้างหุ้นส่วน 
 

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

Accountable Entities : NPAEs) 
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ ท า ง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อระหว่าง
ผู้เรียน และสนุกสนานกับการเรียน 

5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายแบบฝึกหัด และรายการห้างหุ้นส่วนที่
มีนอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน ให้กับผู้เรียน
ไปค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและการแนะน า
จากผู้สอนหรือเพื่อนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
เพิ่มขึ้น  
6.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของกิจการเจ้าของ
คนเดียวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

5-6 - หัวข้อการสอน 
การเปลี่ยนแปลงในกจิการห้าง
หุ้นส่วน 
1.การเปลีย่นแปลงในกิจการห้าง
หุ้นส่วน 
2.การรับหุ้นส่วนใหม่เข้ามาร่วมเปน็
หุ้นส่วนของกิจการ 
3.การเปลีย่นแปลงในห้างหุ้นส่วนเกิด
จากการลาออกของหุ้นส่วนเดิม 
4.การเปลีย่นแปลงจากการเสียชีวิต
ของผู้เป็นหุ้นส่วน 
- Learning Outcome 

8 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้ สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายการเปลี่ยนแปลงใน
กิจการห้างหุ้นส่วน ประเด็นส าคัญของกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในกิจการห้างหุ้นส่วน โดยให้
ผู้ เรี ยนสั งเกตถึ งประเด็นที่ ส าคัญ ของการ
เปลี่ยนแปลงในกิจการห้างหุ้นส่วนที่ผู้สอนได้
น าเสนอ 
3.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของการเปลี่ยนแปลงในกิจการห้าง

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2.Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหั ด  เรื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลงในห้างหุ้นส่วน 
4.ตัวอย่างข้อมูลของงบ
การเงินของห้างหุ้นส่วน 
5.Kahoot.it เ ก ม ส์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในกิจการห้าง
หุ้นส่วน 
 

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประเด็นของมาตรฐานการบัญ ชีที่
เกี่ยวข้องกับกิจการไม่มีส่วนได้ เสีย
ส า ธ า ร ณ ะ  (Non-Publicly 
Accountable Entities : NPAEs) 
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ ท า ง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อระหว่าง
ผู้เรียน และสนุกสนานกับการเรียน 

หุ้นส่วน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม
ในการร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 4.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัด และรายการห้าง
หุ้นส่วนที่มีนอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน 
ให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแล
และการแนะน าจากผู้สอนหรือเพื่อนของผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
5.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภ าย ห ลั งจ าก ก า ร เรี ย น ใน ส่ วน ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงในกิจการห้างหุ้นส่วนเสร็จสิ้น เป็น
การฝึกทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิค 

7 - หัวข้อการสอน 
การเลิกห้างหุ้นส่วน 
1.การเลิกหา้งหุ้นส่วน 
2.การช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
3.ขั้นตอนในการช าระบัญชี 
4.วิธีการช าระบัญชีและจ่ายเงินสดคืน
ทุนของห้างหุ้นส่วน 
5.จ่ายเงินสดคืนทุนแบบครั้งเดยีว 

4 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้ สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายการเลิกห้างหุ้นส่ว 
ประเด็นส าคัญของกิจการการเปลี่ยนแปลงใน
กิจการห้างหุ้นส่วน โดยให้ผู้ เรียนสังเกตถึง
ประเด็นที่ส าคัญของการเลิกห้างหุ้นส่วนที่ผู้สอน
ได้น าเสนอ 

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2.Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง การเลิก
ห้างหุ้นส่วน 
4.ตัวอย่างข้อมูลของงบ
การเงินของห้างหุ้นส่วน 
5.Kahoot.it เกมส์การเลิก

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

6.จ่ายเงินสดคืนทุนแบบเป็นงวด 
7.การจัดท าแผนผังจ่ายเงินสดคืนทุน
ให้กับผู้เป็นส่วนเป็นงวด ๆ ตลอด
ระยะเวลาการช าระบญัชีของห้าง
หุ้นส่วน 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประเด็นของมาตรฐานการบัญ ชีที่
เกี่ยวข้องกับกิจการไม่มีส่วนได้ เสีย
ส า ธ า ร ณ ะ  (Non-Publicly 
Accountable Entities : NPAEs) 
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้เรียนสามารถใช้สื่อทาง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการตดิต่อสื่อระหวา่ง
ผู้เรยีน และสนุกสนานกับการเรียน 

3.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของการเลิกห้างหุ้นส่วน เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม 
 4.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัด และสาเหตุของการ
ห้างหุ้นส่วนที่มีนอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน 
ให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแล
และการแนะน าจากผู้สอนหรือเพื่อนของผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
5.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของการเลิกห้าง
หุ้นส่วนเป็นการฝึกทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิค 

ห้างหุ้นส่วน 
 

8 - หัวข้อการสอน 
ส่วนของผู้ถือหุน้บริษัทจ ากัด 

4 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2.Power point 

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

1.ประเภทของบริษัทจ ากัด 
2.รูปแบบการจดัตั้งบริษัทจ ากัดและ
บริษัทมหาชน 
3.องค์ประกอบส่วนทุนของบริษัท
จ ากัดและบริษัทมหาชน 
4.ชนิดของหุ้นในบริษัทจ ากัด 
5.การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ
จ าหน่ายหุ้น 
6.ลูกหนี้จองซื้อหุ้นผิดนดัช าระค่าหุ้น 
7.การเปลีย่นสถานะจากห้างหุ้นสว่น
เป็นบริษัทจ ากัด 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประเด็นของมาตรฐานการบัญ ชีที่
เกี่ยวข้องกับกิจการไม่มีส่วนได้ เสีย
ส า ธ า ร ณ ะ  (Non-Publicly 
Accountable Entities : NPAEs) 
ส าหรับกิจการประเภทบริษัทจ ากัด 
และมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับ
กิจการประเภทบริษัทจ ากัดมหาชน 
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่

2.ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้ สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของบริษัทจ ากัด ประเด็นส าคัญ
ของบริษัทจ ากัด โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็น
ที่ ส าคัญของการจัดบริษัทจ ากัดที่ ผู้ สอนได้
น าเสนอ 
3.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของการส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจ ากัด 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมในการ
ร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึก
การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 4.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัด และส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัทจ ากัด ที่มีนอกเหนือจากเนื้อหาใน
บทเรียน ให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลาเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าจากผู้สอนหรือเพื่อน
ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าพร้อมทั้ง
แก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
5.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
จ ากัดเป็นการฝึกทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิค  
6.ใช้วิธีการสอนโดยการยกตัวอย่าง และให้

ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทจ ากัด 
4.ตัวอย่างข้อมูลของงบ
การเงินของบริษัทจ ากัด 
5.Kahoot.it เก ม ส์ บ ริ ษั ท
จ ากัด 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึง่กันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้เรียนสามารถใช้สื่อทาง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการตดิต่อสื่อระหวา่ง
ผู้เรยีน และสนุกสนานกับการเรียน 
5.ผู้เรียนสามารถคิดวเิคราะห์ พรอ้ม
ทั้งกล้าแสดงออกในการแสดงความ
คิดเห็น 

ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นความ
แตกต่างระหว่างกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัด 

9-10 - หัวข้อการสอน 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้
บริษัท 
1.การแบ่งแยกหุ้นและการรวมหุ้น 
2.หุ้นสามัญไดร้ับคืน 
3.สิทธิในการซื้อหุ้น 
4.การไถ่คืนและการแปลงสภาพหุน้
บุริมสิทธิ 
5.การปรับปรุงทุนของบริษัท 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประเด็นของมาตรฐานการบัญ ชีที่
เกี่ยวข้องกับกิจการไม่มีส่วนได้ เสีย

8 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้ สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของบริษัทจ ากัด ประเด็นส าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท โดย
ให้ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญของการการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทที่ผู้สอนได้
น าเสนอ 
3.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของการส่วนของการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่ง

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2.Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง ส่วนของ
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้นบริษัท 
4.ตัวอย่างข้อมูลของงบ
การเงินของบริษัทจ ากัด 
5.Kahoot.it เ ก ม ส์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัท 
 

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ส า ธ า ร ณ ะ  (Non-Publicly 
Accountable Entities : NPAEs) 
ของบริษัทจ ากัด  
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้เรียนสามารถใช้สื่อทาง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการตดิต่อสื่อระหวา่ง
ผู้เรยีน และสนุกสนานกับการเรียน 

กันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 4.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดย
ผู้ ส อ น ม อ บ ห ม าย แ บ บ ฝึ ก หั ด  แ ล ะ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ ถื อหุ้ นบ ริษั ท  ที่ มี
นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน ให้กับผู้เรียนไป
ค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและการแนะน า
จากผู้สอนหรือเพื่อนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
เพิ่มขึ้น  
5.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภ าย ห ลั งจ าก ก า ร เรี ย น ใน ส่ วน ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท เป็นการฝึก
ทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิค 

11 - หัวข้อการสอน 
ก าไรสะสม เงินปันผล และงบ
การเงินของบริษัท 
1.ก าไรสะสม 
2.การจัดสรรก าไรสะสม 
3.การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจัดสรร
เงินปันผล 
4.การไถ่คืนและการแปลงสภาพหุน้
บุริมสิทธิ 

4 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้ สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของก าไรสะสม เงินปันผล และ
งบการเงินของบริษัท ประเด็นส าคัญของก าไร
สะสม เงินปันผล และงบการเงินของบริษัท โดย
ให้ผู้ เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญของก าไร
สะสม เงินปันผล และงบการเงินของบริษัทที่
ผู้สอนได้น าเสนอ 

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2.Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง ก าไร
สะสม เงินปันผล และงบ
การเงินของบริษัท           
4.ตัวอย่างข้อมูลของงบ
การเงินของบริษัทจ ากัด 
5.Kahoot.it เกมส์ของก าไร

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

5.การปรับปรุงทุนของบริษัท 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประเด็นของมาตรฐานการบัญ ชีที่
เกี่ยวข้องกับกิจการไม่มีส่วนได้ เสีย
ส า ธ า ร ณ ะ  (Non-Publicly 
Accountable Entities : NPAEs) 
ของบริษัทจ ากัด  
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้เรียนสามารถใช้สื่อทาง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการตดิต่อสื่อระหวา่ง
ผู้เรยีน และสนุกสนานกับการเรียน 

3.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของก าไรสะสม เงินปันผล และงบ
การเงินของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 4.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัด และของก าไรสะสม 
เงินปั นผล  และงบการเงินของบริษั ท  ที่ มี
นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน ให้กับผู้เรียนไป
ค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและการแนะน า
จากผู้สอนหรือเพื่อนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
เพิ่มขึ้น  
5.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของการของก าไร
สะสม เงินปันผล และงบการเงินของบริษัท เป็น
การฝึกทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิค 

สะสม เงินปันผล และงบ
การเงินของบริษัท  

12-13 - หัวข้อการสอน 
การค านวณมูลค่าหุ้นและการเลิก
บริษัทจ ากัด 
1.การค านวณราคาตามบัญชีของหุ้น 

8 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของการค านวณมลูค่าหุ้นและ

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2.Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง การ

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

2.การค านวณก าไรต่อหุ้นของบริษทั 
3.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ
ค านวณก าไรต่อหุ้นแบบปรับลด 
4.การแสดงรายการก าไรต่อหุ้น 
5.การปรับปรุงทุนของบริษัท 
6.การเลิกบริษัท 
7.การบันทึกรายการช าระบญัชีของ
บริษัท 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประเด็นของมาตรฐานการบัญ ชีที่
เกี่ยวข้องกับกิจการไม่มีส่วนได้ เสีย
ส า ธ า ร ณ ะ  (Non-Publicly 
Accountable Entities : NPAEs) 
ของบริษัทจ ากัด  
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้เรียนสามารถใช้สื่อทาง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้

การเลิกบริษัทจ ากัด ประเด็นส าคญัของการ
ค านวณมลูค่าหุ้นและการเลิกบริษทัจ ากัด โดยให้
ผู้เรยีนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคญัการค านวณ
มูลค่าหุ้นและการเลิกบริษัทจ ากัด ที่ผู้สอนได้
น าเสนอ 
3.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการค านวณมูลค่าหุ้นและการเลิกบริษัท
จ ากัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมใน
การร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 4.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมอบหมายการค านวณมูลค่าหุ้นและการ
เลิกบริษัทจ ากัด ที่มีนอกเหนือจากเนื้อหาใน
บทเรียน ให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลาเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าจากผู้สอนหรือเพื่อน
ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าพร้อมทั้ง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
5.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของการค านวณ
มูลค่าหุ้นและการเลิกบริษัทจ ากัด เป็นการฝึก
ทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิค 

ค านวณมลูค่าหุ้นและการ
เลิกบริษทัจ ากัด              
4.ตัวอย่างข้อมูลของงบ
การเงินของบริษัทจ ากัด 
5.Kahoot.it เกมส์การ
ค านวณมลูค่าหุ้นและการ
เลิกบริษัทจ ากดั               
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

อย่างรวดเร็ว มีการตดิต่อสื่อระหวา่ง
ผู้เรยีน และสนุกสนานกับการเรียน 

14-15 - หัวข้อการสอน 
งบกระแสเงินสด 
1.นิยามศัพท์เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด 
2.วัตถุประสงค์ ของการจัดท า งบ
กระแสเงินสด 
3.รูปแบบการจัดท างบกระแสเงินสด 
4.ข้อมูลส าหรับการจัดท างบกระแส
เงินสด 
5.เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท างบกระแส
เงินสด 
6.ล าดับขั้นการจัดท างบกระแสเงินสด 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประ เด็ นของมาตรฐานการบั ญ ชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับงบกระแสเงินสด  พร้อมทั้ง
สามารถจัดประเภทของรายการที่
ปรากฏในงบกระแสเงินสดได ้
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง
งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่
ก าหนด 

8 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้ สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างงบกระแสเงินสด ประเด็นส าคัญ
ของงบกระแสเงินสด โดยให้ผู้ เรียนสังเกตถึง
ประเด็นที่ส าคัญของงบกระแสเงินสดที่ผู้สอนได้
น าเสนอ 
3.ใช้วิธีการสอนแบบจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานพร้อมทั้งน าเสนอ
รายการหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 งบกระแสเงิน
สด (ปรับปรุง 2560) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ทั กษะทางสั งคม ในการร่ วมมื อกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม และการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 4.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดย
ผู้ ส อ น ม อ บ ห ม า ย งบ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ที่ มี
นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน ให้กับผู้เรียนไป
ค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและการแนะน า
จากผู้สอนหรือเพื่อนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

1.ต าราการบัญชีขั้นกลาง 2  
2.Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง งบ
กระแสเงินสด 
4.ตัวอย่างข้อมูลของงบ
กระแสเงินสดของบริษัท
จ ากัดมหาชนท่ีอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
5.Kahoot.it เกมส์งบ
กระแสเงินสด               

1.1 และ 1.2 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ ท า ง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อระหว่าง
ผู้เรียน และสนุกสนานกับการเรียน 
5.ผู้ เรี ย น มี ค วาม ส ามารถ ใน การ
แสดงออกในเรื่องของการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน ฝึกทักษะเรื่องของการใช้
สื่ออิ เล็กทรอนิค การใช้ภาษาพู ด 
ภาษาเขียน การท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม 

เพิ่มขึ้น  
5.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนงบกระแสเงินสด เป็นการ
ฝึกทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. จิตพิสัย 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4 

การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน  

ทุกสัปดาห์ 10% 
 

2 การสืบค้นข้อมูล การ
จัดท ารายงานกลุ่ม และ
การน าเสนอข้อมูล 

2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 
4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.1.4, 
5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3 

รายงานและน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 

2-9, 12-15 20% 
 

3. มอบหมายงานค้นคว้า 2.1.3, 2.1.4, 
4.1.1, 5.1.3 

งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ 10% 

4.การทดสอบวัดผล
ความรู้ 

1.1.2, 2.1.1, 
2.1.2, 3.1.2 

การทดสอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
8 
16 

 
30% 
30%  

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
    สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์. (2560). การบัญชีขั้นกลาง 2. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 Powerpoint ในแต่ละบท 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2560). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน.  สืบค้นจาก 
http://www.fap.or.th/TFRS.html. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2560). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการที่ไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ. สืบค้นจาก http://www.fap.or.th/TFRS.html. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2560). ข้อมูลงบการเงินของบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วน
จ ากัด. สืบค้นจาก http://www.dbd.go.th/main.php?filename=index. 

ข้อมูลงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีขั้นกลาง 2 
 
 

http://www.fap.or.th/TFRS.html
http://www.fap.or.th/TFRS.html
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 

 


