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54155415  0303  PP  25602560  11  35231073523107        359763360359763360

  

หมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไปหมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35231073523107 การบญัชชีั �นสงู 2การบญัชชีั �นสงู 2
Advanced Accounting 2Advanced Accounting 2

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(3-0-6) 3(3-0-6) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี(วชิาเฉพาะดา้น)บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี(วชิาเฉพาะดา้น)

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 58/72 อาจารย ์สทุศิากลุม่ 58/72 อาจารย ์สทุศิา
ไพบลูยว์ฒันกจิไพบลูยว์ฒันกจิ

กลุม่ 58/73 อาจารย ์สทุศิากลุม่ 58/73 อาจารย ์สทุศิา
ไพบลูยว์ฒันกจิไพบลูยว์ฒันกจิ

กลุม่ 58/74 อาจารย ์สทุศิากลุม่ 58/74 อาจารย ์สทุศิา
ไพบลูยว์ฒันกจิไพบลูยว์ฒันกจิ

5.5. ภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีน

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)
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ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที� 2560ปีการศกึษาที� 2560

6.6. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

3521104 การบญัชชีั �นกลาง 1 3521104 การบญัชชีั �นกลาง 1 จํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5), 3522105 การบญัชชีั �นกลาง 2จํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5), 3522105 การบญัชชีั �นกลาง 2
จํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5)จํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5)

7.7. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

9.9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

พื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจที�เกี�ยวกบัการรวมกจิการของบรษัิทใหญแ่ละบรษัิทยอ่ยพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจที�เกี�ยวกบัการรวมกจิการของบรษัิทใหญแ่ละบรษัิทยอ่ย

เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ และแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�นเพื�อใหนั้กศกึษาสามารถคํานวณ วเิคราะหร์ายการ และแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ที�เกดิขึ�น

  เพื�อใหนั้กศกึษาทราบลกัษณะ ขอ้แตกตา่ง และ การตดัรายการระหวา่งกนัของบรษัิทใหญแ่ละบรษัิทเพื�อใหนั้กศกึษาทราบลกัษณะ ขอ้แตกตา่ง และ การตดัรายการระหวา่งกนัของบรษัิทใหญแ่ละบรษัิท
ยอ่ยในการจัดทํางบการเงนิรวม เกี�ยวกบัการซื�อสนิคา้ การซื�ออสงัหารมิทรัพย ์ การซื�อหุน้กู ้ หุน้สามญัยอ่ยในการจัดทํางบการเงนิรวม เกี�ยวกบัการซื�อสนิคา้ การซื�ออสงัหารมิทรัพย ์ การซื�อหุน้กู ้ หุน้สามญั
หุน้บรุมิสทิธิ� รายการเบ็ดเตล็ด ฯลฯหุน้บรุมิสทิธิ� รายการเบ็ดเตล็ด ฯลฯ

เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิในการทํางาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพื�อใหนั้กศกึษาสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิในการทํางาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เปลี�ยนแปลงเนื�อหาการเรยีนการสอนใหเ้ป็นปัจจบุนั และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชขีองไทยและการบญัชนีานาชาติ

2. ใหนั้กศกึษาสรา้งกรณีศกึษาจรงิเขา้มาใหนั้กศกึษาวเิคราะหแ์ละสรปุประเมนิผลใน
แตล่ะสปัดาห์
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หมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการหมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

          บญัชสํีาหรับการรวมกจิการ การลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม การบญัชี          บญัชสํีาหรับการรวมกจิการ การลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม การบญัชี
สําหรับกจิการรว่มคา้ การจัดทํางบการเงนิรวม งบกระแสเงนิสดรวม การจัดทํางบการสําหรับกจิการรว่มคา้ การจัดทํางบการเงนิรวม งบกระแสเงนิสดรวม การจัดทํางบการ
เงนิจากรายการที�บนัทกึไวไ้มส่มบรูณ ์กองทนุและกจิการไมห่วงัผลกําไรเงนิจากรายการที�บนัทกึไวไ้มส่มบรูณ ์กองทนุและกจิการไมห่วงัผลกําไร
                    

2.2. จาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีน --

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานการฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การภาคสนาม/การ

ฝึกงานฝึกงาน

การศกึษาดว้ยการศกึษาดว้ย
ตนเองตนเอง

สอนเสรมิสอนเสรมิ

45 ชั�วโมง 45 ชั�วโมง ไมม่ ีไมม่ ี 90 ชั�วโมง 90 ชั�วโมง ตามความตอ้งการตามความตอ้งการ
ของนักศกึษา ของนักศกึษา 

3.3. จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาจาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษา
เป็นรายบคุคลเป็นรายบคุคล

  

หมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
คณุคา่แหง่วชิาชพี  จรรยาคณุคา่แหง่วชิาชพี  จรรยา
บรรณวชิาชพี  มทีศันคตทิี�ดีบรรณวชิาชพี  มทีศันคตทิี�ดี
ตอ่ ตอ่ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน
(Learning Center)(Learning Center)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสอบทกัษะ2. การสอบทกัษะ
  3. การประเมนิกระบวนการ3. การประเมนิกระบวนการ

ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  4. การประเมนิการบา้น4. การประเมนิการบา้น
  5. การประเมนิรายงาน/โครง5. การประเมนิรายงาน/โครง

งานงาน
  6. การประเมนิการวพิากษ์/6. การประเมนิการวพิากษ์/

การนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงาน  

2.มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ  ตรง2.มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ  ตรง
ตอ่เวลา มวีนัิย เคารพและตอ่เวลา มวีนัิย เคารพและ
สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของสถาบนัและสงัคม ของสถาบนัและสงัคม 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน3. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน

(Learning Center)(Learning Center)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสอบทกัษะ2. การสอบทกัษะ
  3. การสงัเกตพฤตกิรรม3. การสงัเกตพฤตกิรรม

  4. การประเมนิกระบวนการ4. การประเมนิกระบวนการ
ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  5. การประเมนิการวพิากษ์/5. การประเมนิการวพิากษ์/
การนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงาน  

3.เคารพสทิธแิละรับฟังความ3.เคารพสทิธแิละรับฟังความ
คดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั �งคดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั �ง
เคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรีเคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ของความเป็นมนุษย ์

    

4.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ4.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ
พฤตกิรรมที�คํานงึถงึพฤตกิรรมที�คํานงึถงึ
ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่
ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมีประโยชนส์ว่นตนอยา่งมี
คณุธรรม คณุธรรม 

    

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ1.มจีติสํานกึ เสยีสละ และ
พฤตกิรรมที�คํานงึถงึพฤตกิรรมที�คํานงึถงึ
ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่
ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมีประโยชนส์ว่นตนอยา่งมี
คณุธรรม คณุธรรม 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน3. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน

(Learning Center)(Learning Center)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสอบทกัษะ2. การสอบทกัษะ
  3. การสงัเกตพฤตกิรรม3. การสงัเกตพฤตกิรรม

  4. การประเมนิการวพิากษ์/4. การประเมนิการวพิากษ์/
การนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงาน  



24/10/2561 TQF

http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=5415&tqftype=03&documenttitle=3&avs1023088209=25… 5/14

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
องคค์วามรูท้างดา้นอื�นที�องคค์วามรูท้างดา้นอื�นที�
สมัพันธก์บัองคค์วามรูด้า้นสมัพันธก์บัองคค์วามรูด้า้น
การบญัชโีดยสามารถบรูณาการบญัชโีดยสามารถบรูณา
การและนํามาประยกุตใ์ชไ้ด ้การและนํามาประยกุตใ์ชไ้ด ้
อยา่งเหมาะสม อยา่งเหมาะสม 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน
(Learning Center)(Learning Center)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสอบทกัษะ2. การสอบทกัษะ
  3. การประเมนิการบา้น3. การประเมนิการบา้น

  4. การประเมนิการวพิากษ์/4. การประเมนิการวพิากษ์/
การนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงาน  

3.มคีวามรูเ้กี�ยวกบัเทคนคิการ3.มคีวามรูเ้กี�ยวกบัเทคนคิการ
ปฏบิตังิานดา้นการบญัชแีละปฏบิตังิานดา้นการบญัชแีละ
อื�น ๆ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรู ้อื�น ๆ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรู ้

    

4.สามารถตดิตามการ4.สามารถตดิตามการ
เปลี�ยนแปลงทางวชิาการและเปลี�ยนแปลงทางวชิาการและ
วชิาชพี  ทั �งภาคทฤษฎแีละวชิาชพี  ทั �งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตั ิภาคปฏบิตั ิ

    

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.สามารถสบืคน้  ประมวล1.สามารถสบืคน้  ประมวล
ขอ้มลู  หลกัฐาน  แนวคดิขอ้มลู  หลกัฐาน  แนวคดิ
ตา่ง ๆ ในการระบแุละตา่ง ๆ ในการระบแุละ
วเิคราะหปั์ญหาไดด้ว้ยวเิคราะหปั์ญหาไดด้ว้ย
ตนเอง ตนเอง 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน
(Learning Center)(Learning Center)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสอบปากเปลา่2. การสอบปากเปลา่
  3. การสงัเกตพฤตกิรรม3. การสงัเกตพฤตกิรรม

  4. การประเมนิการบา้น4. การประเมนิการบา้น
  5. การประเมนิการวพิากษ์/5. การประเมนิการวพิากษ์/

การนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงาน  

2.สามารถประยกุตค์วามรู ้2.สามารถประยกุตค์วามรู ้
ทางการบญัชแีละดา้นอื�นที�ทางการบญัชแีละดา้นอื�นที�
สมัพันธก์นั  ใชท้กัษะทางสมัพันธก์นั  ใชท้กัษะทาง
วชิาชพีและดลุยพนิจิในการวชิาชพีและดลุยพนิจิในการ
แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์
ตา่ง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ โดยตา่ง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ โดย
คํานงึผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นคํานงึผลกระทบที�อาจเกดิขึ�น
จากการตดัสนิใจ จากการตดัสนิใจ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน
(Learning Center)(Learning Center)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสอบปากเปลา่2. การสอบปากเปลา่
  3. การสงัเกตพฤตกิรรม3. การสงัเกตพฤตกิรรม

  4. การประเมนิการบา้น4. การประเมนิการบา้น
  5. การประเมนิการวพิากษ์/5. การประเมนิการวพิากษ์/

การนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงาน
  6. การสอบปลายภาค6. การสอบปลายภาค  

3.สามารถตดิตาม  ประเมนิ3.สามารถตดิตาม  ประเมนิ
ผล  และรายงานผลไดอ้ยา่งผล  และรายงานผลไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  ครบถว้น ถกูตอ้ง  ครบถว้น 

    

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลสถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ
ชอบงานที�ไดรั้บมอบหมายชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน4. การสอนแบบศนูยก์ารเรยีน
(Learning Center)(Learning Center)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ1. การสอบขอ้เขยีน/สอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การสอบปากเปลา่2. การสอบปากเปลา่
  3. การสงัเกตพฤตกิรรม3. การสงัเกตพฤตกิรรม

  4. การประเมนิการวพิากษ์/4. การประเมนิการวพิากษ์/
การนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงาน  

2.มมีนุษยสมัพันธท์ี�2.มมีนุษยสมัพันธท์ี�
ด ี สามารถทํางานรว่มกบัผู ้ด ี สามารถทํางานรว่มกบัผู ้
อื�น  และปรับตวัใหเ้ขา้กบัอื�น  และปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานการณแ์ละ สถานการณแ์ละ 

    

3.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื3.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื
และอํานวยความสะดวกในและอํานวยความสะดวกใน
การแกไ้ขปัญหาในการแกไ้ขปัญหาใน
สถานการณ ์  สถานการณ ์  

    

4.มคีวามรับผดิชอบการ4.มคีวามรับผดิชอบการ
พัฒนาความรูค้วามสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ทางวชิาชพีบญัชขีองตนเองทางวชิาชพีบญัชขีองตนเอง
อยา่ง อยา่ง 

    

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะห์1.มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะห์
เชงิปรมิาณเพื�อการตดัสนิใจเชงิปรมิาณเพื�อการตดัสนิใจ
อยา่งสรา้งสรรคใ์นการแปล อยา่งสรา้งสรรคใ์นการแปล 

    

2.สามารถสื�อสารอยา่งมี2.สามารถสื�อสารอยา่งมี
ประสทิธภิาพทั �งการพดูและประสทิธภิาพทั �งการพดูและ
การเขยีน  รูจั้กเลอืกและใช ้การเขยีน  รูจั้กเลอืกและใช ้
รปูแบบ รปูแบบ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การประเมนิการวพิากษ์/3. การประเมนิการวพิากษ์/
การนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงาน  

3.สามารถเลอืกใช ้3.สามารถเลอืกใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศและ
เทคนคิการสื�อสารที�เหมาะเทคนคิการสื�อสารที�เหมาะ
สมในการเกบ็ สมในการเกบ็ 

    

4.สามารถตดิตามความ4.สามารถตดิตามความ
กา้วหนา้ทางกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ีนวตักรรม และเทคโนโลย ีนวตักรรม และ
สถานการณโ์ลกปัจจบุนั สถานการณโ์ลกปัจจบุนั 
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หมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผลหมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน

ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 บทที� 1 การบทที� 1 การ
รวมธรุกจิ รวมธรุกจิ 

  ความความ
หมาย เหตุหมาย เหตุ
ของการรวมของการรวม
ธรุกจิ ประเภธรุกจิ ประเภ
ทของการทของการ
รวมธรุกจิรวมธรุกจิ

  วดัวดั
มลูคา่  การมลูคา่  การ
คํานวณคา่คํานวณคา่
ความนยิม ความนยิม 

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
อภปิราอภปิรา
ยย  

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอประกอ
บการบการ
สอนสอน

  2.2.
หนังสอืหนังสอื

  3.3.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

2 2 บทที� 2  การบทที� 2  การ
ลงทนุซื�อลงทนุซื�อ
หุน้-การหุน้-การ
บญัชแีละบญัชแีละ
การรายงานการรายงาน
ของผูล้งทนุ ของผูล้งทนุ 

  การลงทนุการลงทนุ
ซื�อซื�อ
หุน้ ปัจจัยในหุน้ ปัจจัยใน
การพจิารณาการพจิารณา
การซื�อการซื�อ
หุน้ การนําหุน้ การนํา
เสนองบการเสนองบการ
เงนิเงนิ

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย

  2. การ2. การ
อภปิราอภปิรา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

3 3 บทที� 3  งบบทที� 3  งบ
การเงนิรวม การเงนิรวม 

  ความความ
สมัพันธ์สมัพันธ์
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิทใหญ่บรษัิทใหญ่
และบรษัิทและบรษัิท
ยอ่ย ขอบเขยอ่ย ขอบเข
ตการจัดทําตการจัดทํา
งบการเงนิงบการเงนิ
รวม รวม 

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

4 4 บทที� 3 งบบทที� 3 งบ
การเงนิการเงนิ
รวม (ตอ่)รวม (ตอ่)

  การจัดทํางบการจัดทํางบ
การเงนิการเงนิ
รวม ณ วนัรวม ณ วนั
ซื�อหุน้ หลงัซื�อหุน้ หลงั
วนัซื�อวนัซื�อ
หุน้ การทําหุน้ การทํา
งบกําไรงบกําไร
ขาดทนุรวม ขาดทนุรวม 

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

5 5 บทบท
ที� 4 เทคนคิที� 4 เทคนคิ
และแนวทางและแนวทาง
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
สําหรับการสําหรับการ
จัดทํางบการจัดทํางบการ
เงนิรวมเงนิรวม

  การจัดทํางบการจัดทํางบ
การเงนิรวมการเงนิรวม
ตามวธิสีว่นตามวธิสีว่น
ไดเ้สยี การไดเ้สยี การ
ตรวจสอบหาตรวจสอบหา
ขอ้ผดิขอ้ผดิ
พลาด การกพลาด การก
ระจายสว่นระจายสว่น
เกนิ งบเกนิ งบ
กระแสกระแส
เงนิสดรวมเงนิสดรวม

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

6 6 สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนนกลางคะแนนกลาง
ภาค บทภาค บท
ที� 1 - 4ที� 1 - 4

    
    

3 3 0 0 1. การ1. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)
  

  ขอ้สอบขอ้สอบ
  

1. การ1. การ
สอบขอ้สอบขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

7 7 บทบท
ที� 5 กําไรที� 5 กําไร
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิทในบรษัิทใน
สนิคา้คงสนิคา้คง
เหลอืเหลอื

  รายการรายการ
สนิคา้คงสนิคา้คง
เหลอืเหลอื
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิท การบรษัิท การ
ตดัรายการตดัรายการ
ซื�อและซื�อและ
ขาย การซื�อขาย การซื�อ
ขายขาย
แบบ Downแบบ Down
stream และstream และ
 Upstream Upstream

  การตดักําไรการตดักําไร
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิทบรษัิท

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

8 8 บทบท
ที� 6 กําไรที� 6 กําไร
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิทในบรษัิทใน
สนิทรัพย์สนิทรัพย์
ถาวรถาวร

  กําไรระหวา่งกําไรระหวา่ง
บรษัิทในบรษัิทใน
สนิทรัพย์สนิทรัพย์
ถาวรที�ไมม่ีถาวรที�ไมม่ี
คา่เสื�อมคา่เสื�อม
ราคา ที�มคีา่ราคา ที�มคีา่
เสื�อมเสื�อม
ราคา การราคา การ
ขายขาย
สนิทรัพย์สนิทรัพย์
ถาวรในราคาถาวรในราคา
ที�ตา่งไปจากที�ตา่งไปจาก
มลูคา่มลูคา่
ยตุธิรรมยตุธิรรม

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

9 9 บทบท
ที� 7  กําไรที� 7  กําไร
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิทในหุน้บรษัิทในหุน้
กู ้กู ้

  รายการหุน้กู ้รายการหุน้กู ้
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิท บรษัิบรษัิท บรษัิ
ทยอ่ยซื�อหุน้ทยอ่ยซื�อหุน้
กูข้องบรษัิทกูข้องบรษัิท
ใหญ ่บรษัิทใหญ ่บรษัิท
ยอ่ย ยอ่ย 

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

11
0 0 

บทบท
ที� 7  กําไรที� 7  กําไร
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิทในหุน้บรษัิทในหุน้
กู ้(ตอ่)กู ้(ตอ่)

  งบการเงนิงบการเงนิ
รวมในปีถดัรวมในปีถดั
จากปีที�ซื�อจากปีที�ซื�อ
หุน้กูต้ามวธิีหุน้กูต้ามวธิี
สว่นไดเ้สยีสว่นไดเ้สยี
และวธิรีาคาและวธิรีาคา
ทนุทนุ

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

11
1 1 

สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนนกลางคะแนนกลาง
ภาค บทภาค บท
ที� 5 - 7ที� 5 - 7

    
    

3 3 0 0     ขอ้สอบขอ้สอบ
  

1. การ1. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

11
2 2 

บทที� 8 การบทที� 8 การ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
ในสว่นได ้ในสว่นได ้
เสยีของเสยีของ
บรษัิทใหญ่บรษัิทใหญ่

  การซื�อหุน้การซื�อหุน้
ระหวา่งงวดระหวา่งงวด
บญัช ีการบญัช ีการ
ลงทนุซื�อหุน้ลงทนุซื�อหุน้
หลายหลาย
ครั�ง การขายครั�ง การขาย
เงนิลงทนุในเงนิลงทนุใน
หุน้ของหุน้ของ
บรษัิทบรษัิท
ยอ่ย การยอ่ย การ
เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
สว่นไดเ้สยีสว่นไดเ้สยี
จากรายการจากรายการ
หุน้ของหุน้ของ
บรษัิทยอ่ยบรษัิทยอ่ย

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

11
3 3 

บทที� 9 การบทที� 9 การ
ลงทนุทางลงทนุทาง
ออ้ม และออ้ม และ
การถอืหุน้การถอืหุน้
ระหวา่งระหวา่ง
บรษัิทในบรษัิทใน
กลุม่กจิการกลุม่กจิการ

  โครงสรา้งโครงสรา้ง
    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  

11
4 4 

บทที� 10 งบบทที� 10 งบ
การเงนิการเงนิ
รวม รายการรวม รายการ
เบ็ดเตล็ด  ตั�เบ็ดเตล็ด  ตั�
วเงนิรับขายวเงนิรับขาย
ลด บรษัิทลด บรษัิท
ยอ่ยมหีุน้บุยอ่ยมหีุน้บุ
รมิรมิ
สทิธิ� บรษัิทสทิธิ� บรษัิท
ใหญแ่ละใหญแ่ละ
กําไรตอ่หุน้ กําไรตอ่หุน้ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยาบรรยา
ยย  

1.1.
หนังสอืหนังสอื
  

การบา้การบา้
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้การบา้
นน  
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นชิ�น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมิประเมิ
นน

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

11
5 5 

นําเสนอนําเสนอ
รายงานรายงาน
กลุม่ กลุม่ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
สอนสอน
แบบแบบ
ศนูย์ศนูย์
การการ
เรยีนเรยีน
(Learn(Learn
inging
CenterCenter
))  

1.1.
PowerPower
PointPoint  

รายงารายงา
น น 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรพฤตกิร
รมรม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
กระบวกระบว
นการนการ
ทํางาน/ทํางาน/
บทบาบทบา
ทในทใน
การทําการทํา
กจิกรรกจิกรร
มม  

รวมรวม 45.0045.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 6, 11 6, 11 50.00 50.00 50.00 50.00 

2 2 การสอบปากเปลา่ การสอบปากเปลา่   0.00 0.00 0.00 0.00 

3 3 การสอบทกัษะ การสอบทกัษะ   0.00 0.00 0.00 0.00 

4 4 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

5 5 การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํากจิกรรม บทบาทในการทํากจิกรรม 

ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

6 6 การประเมนิการบา้น การประเมนิการบา้น ทกุสปัดาห ์ทกุสปัดาห ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

7 7 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน 15 15 10.00 10.00 10.00 10.00 

8 8 การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงาน เสนอผลงาน 

  0.00 0.00 0.00 0.00 

9 9 การทดสอบหลงัเรยีน การทดสอบหลงัเรยีน   0.00 0.00 0.00 0.00 

10 10 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค 16 16 25.00 25.00 25.00 25.00 
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กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

  

หมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

รศ.ดร. ธารนิีรศ.ดร. ธารนิ ี   พงศส์พัุฒน์พงศส์พัุฒน ์. การบญัชขี ั�นสงู 2. . การบญัชขี ั�นสงู 2.    พมิพค์รั �งที� 7. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์พมิพค์รั �งที� 7. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์

                                                        สงิหาคม, 25สงิหาคม, 255959..

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

         ผศ.อมัพร         ผศ.อมัพร    เที�ยงตระกลู และ อาจารยป์ระดนัินท์เที�ยงตระกลู และ อาจารยป์ระดนัินท ์   ประดบัศลิป์. ประดบัศลิป์. การบญัชชี ั�นสงู 2.การบญัชชี ั�นสงู 2. พมิพค์รั �งที� 3. พมิพค์รั �งที� 3.

                                                        มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ, 2546.มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ, 2546.

                    มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. การบญัชชีั �นสงู. พมิพค์รั �งที� มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. การบญัชชีั �นสงู. พมิพค์รั �งที� 2 : 2 : สํานักพมิพ์สํานักพมิพ์

                                                        มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช,,  2543.2543.

                    ศาสตราจารยพ์ะยอมศาสตราจารยพ์ะยอม    สงิหเ์สน่.สงิหเ์สน่.    การบญัชชีั �นสงู. กรงุเทพฯ. ตลุาคม การบญัชชีั �นสงู. กรงุเทพฯ. ตลุาคม 25422542

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

มาตรฐานรายงานทางการเงนิ มาตรฐานรายงานทางการเงนิ       มาตรฐานการสอบบญัชีมาตรฐานการสอบบญัชี

                      www.far.ac.thwww.far.ac.th

  

หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

ขอ้สอบทดสอบหลงัเรยีนขอ้สอบทดสอบหลงัเรยีน

การสอบถามความเขา้ใจการสอบถามความเขา้ใจ      และทําแบบฝึกหดัในชั �นเรยีนและทําแบบฝึกหดัในชั �นเรยีน

การสนทนากลุม่ระหวา่งการสอนกบัผูเ้รยีนการสนทนากลุม่ระหวา่งการสอนกบัผูเ้รยีน

http://www.far.ac.th/
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2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

การนําคะแนนหลงัการเรยีนมาแจง้นักศกึษา และอธบิายขอ้สอบใหท้ราบการนําคะแนนหลงัการเรยีนมาแจง้นักศกึษา และอธบิายขอ้สอบใหท้ราบ

ใหนั้กศกึษารายงานหนา้ชั �นเรยีน และรว่มอภปิรายกบันักศกึษาใหนั้กศกึษารายงานหนา้ชั �นเรยีน และรว่มอภปิรายกบันักศกึษา

การสงัเกตการณส์อนในระหวา่งการสอนของนักศกึษาการสงัเกตการณส์อนในระหวา่งการสอนของนักศกึษา

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

นําผลการประเมนิมาศกึษาและปรับปรงุวธิกีารสอนนําผลการประเมนิมาศกึษาและปรับปรงุวธิกีารสอน

นําแบบประเมนิการสอนใหนั้กศกึษาประเมนิผลการสอน และนํามาปรับปรงุนําแบบประเมนิการสอนใหนั้กศกึษาประเมนิผลการสอน และนํามาปรับปรงุ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม  
ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ 
ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญาดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา  
ดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ  
ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

  

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

ปรับปรงุประมวลรายวชิาทกุปี เพื�อใหท้นักบัมาตรฐานการบญัชสีากลและมาตรฐานการบญัชขีองไทยที�ปรับปรงุประมวลรายวชิาทกุปี เพื�อใหท้นักบัมาตรฐานการบญัชสีากลและมาตรฐานการบญัชขีองไทยที�
มกีารเปลี�ยนแปลงตลอดเวลามกีารเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา


