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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35223013522301 การบญัชเีพื�อการจัดการการบญัชเีพื�อการจัดการ
Managerial Managerial AccountingAccounting

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

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

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)



อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 59/73 อาจารย ์ชยัวฒัน ์ฟ้าเฟื�องวทิยากลุกลุม่ 59/73 อาจารย ์ชยัวฒัน ์ฟ้าเฟื�องวทิยากลุ

กลุม่ 59/74 อาจารย ์ชยัวฒัน ์ฟ้าเฟื�องวทิยากลุกลุม่ 59/74 อาจารย ์ชยัวฒัน ์ฟ้าเฟื�องวทิยากลุ

กลุม่ 59/75 ดร. ปารชิาต ิขําเรอืงกลุม่ 59/75 ดร. ปารชิาต ิขําเรอืง

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

ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที� 2561ปีการศกึษาที� 2561

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

3521102 หลกัการบญัชชีั �นตน้ 2 3521102 หลกัการบญัชชีั �นตน้ 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 จังหวดั มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวดั มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม



9.9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

4 สงิหาคม 25614 สงิหาคม 2561

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และอธบิายหนา้ที�และบทบาทของฝ่ายบรหิารจัดการ ขอ้มลูทางการบญัช ีลกัษณะที�สําคญัของขอ้มลู
บญัชเีพื�อการจัดการ  ความแตกตา่งระหวา่งบญัชกีารเงนิกบับญัชเีพื�อการจัดการ  คณุสมบตัแิละจรรยาบรรณของนักบญัชเีพื�อการ
จัดการได ้

2. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และอธบิายความหมายของงบการเงนิ  ความสมัพันธข์องงบการเงนิ
3. รปูแบบและองคป์ระกอบของงบการเงนิ การวดัคา่รายการในงบการเงนิ วธิทีางการบญัชทีี�มผีลตอ่ งบการเงนิได ้
4. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ อธบิายขอบเขตการวเิคราะหง์บการเงนิ ขอ้มลูที�ใชแ้ละเทคนคิการวเิคราะหง์บการเงนิไดแ้ก ่ การ
วเิคราะหโ์ดยการเปรยีบเทยีบ การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ และสามารถการปรับระดบัราคาในงบการเงนิดว้ยเลขดชันไีด ้

5. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ อธบิายความจํากดัความของเงนิทนุ ประโยชนข์องการทํางบแสดงการเปลี�ยนแปลงฐานะการเงนิ การ
เปลี�ยนแปลงของรายการในงบการเงนิที�กระทบตอ่ทนุหมนุเวยีนสทุธ ิสามารถจัดทํางบการเปลี�ยนแปลงฐานะการเงนิได ้

6. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และอธบิายความหมายงบกระแสเงนิสด วตัถปุระสงคใ์นการจัดทํางบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสด  จําแนกกระแสเงนิสดของกจิการ ประโยชนข์องงบกระแสเงนิสด สามารถจัดทํางบกระแสเงนิสด คํานวณกระแส
เงนิสดสทุธจิากการดําเนนิงานได ้

7. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยว และอธบิายแนวคดิพื�นฐานของตน้ทนุ พฤตกิรรมตน้ทนุ การใชต้น้ทนุเพื�อการวางแผนตดัสนิใจ
และควบคมุ สามารถคํานวณตน้ทนุสนิคา้ที�ผลติโดยใชว้ธิตีน้ทนุแบบตน้ทนุรวม และตน้ทนุผันแปร และเปรยีบเทยีบผลกระทบที�
มตีอ่กําไรจากการใชว้ธิกีารคํานวณตน้ทนุที�แตกตา่งกนัได ้

8. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัเทคนคิในการวเิคราะหต์น้ทนุ การวางแผนกําไร อธบิายความหมายจดุคุม้ทนุ สว่นเกนิที�
ปลอดภยั คํานวณหาจดุคุม้ทนุ และวเิคราะหต์น้ทนุ ปรมิาณ กําไรเมื�อผลกระทบจากปัจจัยตา่งๆ เปลี�ยนแปลง และวเิคราะหข์อ้มลู
ตน้ทนุเพื�อการตดัสนิใจในระยะสั �นได ้        



9. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและอธบิายความหมายการลงทนุ การวเิคราะหก์ารลงทนุ  ขั �นตอนการวเิคราะหก์ารลงทนุ ปัจจัยสําคญั
ในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการลงทนุ เทคนคิที�ใชใ้นการวเิคราะหเ์พื�อการตดัสนิใจลงทนุ และจัดลําดบัโครงการลงทนุได ้

10. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และอธบิายความหมายของงบประมาณ และการประมาณระยะเวลาของงบประมาณ  ประเภทของการ
งบประมาณ ขั �นตอนในการจัดทํางบประมาณ และ ความสมัพันธข์องงบประมาณได ้

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. มุง่พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในคณุคา่แหง่วชิาชพี มทีศันคตทิี�ดตีอ่วชิาชพีบญัช ีตะหนักถงึความสําคญั และเล็งเห็น
ความจําเป็นและประโยชนข์องความรูด้า้นการบญัชี

2. มุง่พัฒนาผูเ้รยีนมวีนัิย ตรงตอ่เวลา มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ มคีวามรับผดิชอบตอ่ตนเอง วชิาชพีและสงัคม
3. มุง่พัฒนาผูเ้รยีนใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และวธิปีฏบิตัทิางการบญัชใีนฐานะของผูม้หีนา้ที�จัดทํา
บญัชี

4. มุง่พัฒนาใหผู้เ้รยีนมคีวามรอบรูแ้ละสามารถตดิตามองคค์วามรูท้างดา้นอื�นที�สมัพันธก์บัธรุกจิ  โดยสามารถบรูณาการนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาในสถานการณต์า่งๆ อยา่งสรา้งสรรค์

5. สามารถใชท้กัษะทางบญัช ีและสามารถใชด้ลุยพนิจิในการคดิและตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบสรา้งสรรค ์โดยยดึแนวทางปฏบิตั ิ
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และคํานงึผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นจากการตดัสนิใจ

6. มุง่พัฒนาใหผู้เ้รยีนสามารถสบืคน้ ประมวลและประเมนิขอ้มลู หลกัฐาน แนวคดิตา่งๆที�เกี�ยวกบัการบญัช ีและสามารถประเมนิ
ขอ้มลูสารสนเทศเพื�อใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคโ์ดยการระบแุละวเิคราะหร์ายการบญัชไีดด้ว้ยตนเอง

7. มุง่พัฒนาใหผู้เ้รยีนมมีนุษยสมัพันธท์ี�ด ีสามารถทํางานรว่มกนักบัผูอ้ื�น ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์วฒันธรรมองคก์ร และ
ประเพณีไทยอนังดงามไดเ้ป็นอยา่งด ีมคีวามจงรักภกัดตีอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ์

8. มุง่พัฒนาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะความสามคัคใีนกลุม่ สามารถบรหิารจัดการความขดัแยง้ที�อาจเกดิขึ�นไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจน
สามารถปฏบิตังิานและรับผดิชอบในงานที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

9. มุง่พัฒนาใหผูเ้รยีนมทีกัษะในการประยกุตใ์ชว้ธิกีารทางคณติศาสตรแ์ละสถติ ิในการดําเนนิชวีติและปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

  

หมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการหมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา



          รายวชิาที�ตอ้งสอบผา่นมากอ่น           รายวชิาที�ตอ้งสอบผา่นมากอ่น : 3521102 : 3521102 หลกัการบญัชชีั �นตน้ 2 หลกัการบญัชชีั �นตน้ 2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูทางการบญัชเีพื�อการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูทางการบญัชเีพื�อ
นําไปใชป้ระโยชนใ์นการตดัสนิใจดา้นการวางแผนงานและการควบคมุของฝ่ายบรหิาร ตลอดจนขอ้จํากดัของการใชข้อ้มลูทางบญัชีนําไปใชป้ระโยชนใ์นการตดัสนิใจดา้นการวางแผนงานและการควบคมุของฝ่ายบรหิาร ตลอดจนขอ้จํากดัของการใชข้อ้มลูทางบญัชี
เพื�อการบรหิาร โดยเนน้ใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจเกี�ยวกบัการจัดทํางบแสดงการเปลี�ยนแปลงทางการเงนิ และงบกระแสเงนิสดเพื�อการบรหิาร โดยเนน้ใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจเกี�ยวกบัการจัดทํางบแสดงการเปลี�ยนแปลงทางการเงนิ และงบกระแสเงนิสด
การนําผลการวเิคราะหง์บการเงนิไปใชเ้พื�อวางแผนและตดัสนิใจ การปรับระดบัราคาในงบการเงนิดว้ยเลขดชัน ีแนวความคดิเกี�ยวกบัการนําผลการวเิคราะหง์บการเงนิไปใชเ้พื�อวางแผนและตดัสนิใจ การปรับระดบัราคาในงบการเงนิดว้ยเลขดชัน ีแนวความคดิเกี�ยวกบั
ตน้ทนุ วธิกีารบญัชตีน้ทนุรวม และวธิกีารบญัชตีน้ทนุผันแปร การวเิคราะหค์วามสมัพันธข์องตน้ทนุ-ปรมิาณ-กําไร และการจัดทํางบตน้ทนุ วธิกีารบญัชตีน้ทนุรวม และวธิกีารบญัชตีน้ทนุผันแปร การวเิคราะหค์วามสมัพันธข์องตน้ทนุ-ปรมิาณ-กําไร และการจัดทํางบ
ประมาณเพื�อการวางแผนและการควบคมุประมาณเพื�อการวางแผนและการควบคมุ
                    

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

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานภาคสนาม/การฝึกปฏบิตั/ิงานภาคสนาม/
การฝึกงานการฝึกงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

45 ชั�วโมง 45 ชั�วโมง ไมม่ ีไมม่ ี 90 ชั�วโมง 90 ชั�วโมง ตามความตอ้งการของนักศกึษา ตามความตอ้งการของนักศกึษา 

3.3. จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคลจาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคล

            11      ชั�วโมง/สปัดาห ์(ในวนัที�อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รยีนมวีนัวา่งตรงกนั เวลา 13.00 น.- 16.00 น. หากมนัีกศกึษาแจง้ความประสงค)์ชั�วโมง/สปัดาห ์(ในวนัที�อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รยีนมวีนัวา่งตรงกนั เวลา 13.00 น.- 16.00 น. หากมนัีกศกึษาแจง้ความประสงค)์

  

หมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม



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

1.ตระหนักในคณุคา่และ1.ตระหนักในคณุคา่และ
คณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื�อสตัย์คณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื�อสตัย์
สจุรติ สจุรติ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  3. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ3. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ
ผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมายผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม

  3. การประเมนิการบา้น3. การประเมนิการบา้น
  4. การประเมนิรายงาน/โครงงาน4. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  5. การนําเสนอปากเปลา่5. การนําเสนอปากเปลา่
  6. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม6. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม

  7. การสอบกลางภาค7. การสอบกลางภาค
  8. การสอบปลายภาค8. การสอบปลายภาค  

2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบ2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบ
ตอ่ตนเองและสงัคม ตอ่ตนเองและสงัคม 

1. กจิกรรม1. กจิกรรม  1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การประเมนิจากกการสะทอ้นผลการ3. การประเมนิจากกการสะทอ้นผลการ
ทํางานรว่มกนัทํางานรว่มกนั

  4. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม4. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม  

3.มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถ3.มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถ
ทํางานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทํางานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
และลําดบัความสําคญั และลําดบัความสําคญั 

    

4.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผู ้4.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผู ้
อื�น รวมทั �งเคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรขีองอื�น รวมทั �งเคารพในคณุคา่และศกัดิ�ศรขีอง
ความเป็นมนุษย ์ความเป็นมนุษย ์

    

5.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั5.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั
ตา่ง  ๆ ขององคก์รและสงัคม ตา่ง  ๆ ขององคก์รและสงัคม 

    

6.สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใช ้6.สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใช ้
คอมพวิเตอรต์อ่บคุคลองคก์รและสงัคม คอมพวิเตอรต์อ่บคุคลองคก์รและสงัคม 

    



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

7.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 7.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี     

2.2. ความรู ้ความรู ้

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

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการ1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการ
และทฤษฎทีี�สําคญัในเนื�อหาที�ศกึษา และทฤษฎทีี�สําคญัในเนื�อหาที�ศกึษา 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  3. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ3. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ
ผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมายผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning5. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning

to Question)to Question)
  6. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to6. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to

Search)Search)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม

  3. การประเมนิการบา้น3. การประเมนิการบา้น
  4. การประเมนิรายงาน/โครงงาน4. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  5. การนําเสนอปากเปลา่5. การนําเสนอปากเปลา่
  6. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม6. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม

  7. การสอบกลางภาค7. การสอบกลางภาค
  8. การสอบปลายภาค8. การสอบปลายภาค  

2.สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและ2.สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและ
อธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร ์รวมอธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร ์รวม
ทั �งประยกุตค์วามรู ้ ทั �งประยกุตค์วามรู ้ 

    

3.สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ตดิ3.สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ตดิ
ตั �ง ปรับปรงุระบบคอมพวิเตอรใ์หต้รงตามตั �ง ปรับปรงุระบบคอมพวิเตอรใ์หต้รงตาม
ขอ้กําหนด ขอ้กําหนด 

    

4.สามารถตดิตามความกา้วหนา้ทาง4.สามารถตดิตามความกา้วหนา้ทาง
วชิาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร ์วชิาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร ์

    



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

5.รู ้เขา้ใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความ5.รู ้เขา้ใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความ
ชาํนาญทางคอมพวิเตอรอ์ยา่งตอ่เนื�อง ชาํนาญทางคอมพวิเตอรอ์ยา่งตอ่เนื�อง 

    

6.มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาที�6.มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาที�
ศกึษาเพื�อใหเ้ล็งเห็นการเปลี�ยนแปลง และศกึษาเพื�อใหเ้ล็งเห็นการเปลี�ยนแปลง และ
เขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม ่ๆ เขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม ่ๆ 

    

7.มปีระสบการณใ์นการพัฒนาและหรอืการ7.มปีระสบการณใ์นการพัฒนาและหรอืการ
ประยกุตซ์อฟตแ์วรท์ี�ใชง้านไดจ้รงิ ประยกุตซ์อฟตแ์วรท์ี�ใชง้านไดจ้รงิ 

    

8.สามารถบรูณาการความรูใ้นที�ศกึษากบั8.สามารถบรูณาการความรูใ้นที�ศกึษากบั
ความรูใ้นศาสตรอ์ื�น  ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ความรูใ้นศาสตรอ์ื�น  ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

    

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

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

1.คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็น1.คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็น
ระบบ ระบบ 

1. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)1. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)
  2. กจิกรรม2. กจิกรรม

  3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning
to Question)to Question)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การประเมนิรายงาน/โครงงาน3. การประเมนิรายงาน/โครงงาน
  4. การสอบกลางภาค4. การสอบกลางภาค

  5. การสอบปลายภาค5. การสอบปลายภาค  

2.สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิ2.สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิ
สารสนเทศ เพื�อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาสารสนเทศ เพื�อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์อยา่งสรา้งสรรค ์

    



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

3.สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และ3.สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และ
สรปุประเด็นปัญหาและความตอ้งการ สรปุประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

    

4.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการ4.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการ
แกไ้ขปัญหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งแกไ้ขปัญหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม เหมาะสม 

    

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

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

1.สามารถสื�อสารกบักลุม่คนหลากหลาย1.สามารถสื�อสารกบักลุม่คนหลากหลาย
และสามารถสนทนาทั �งภาษาไทยและและสามารถสนทนาทั �งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ ภาษาตา่งประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ2. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ

ผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมายผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมาย
  3. กจิกรรม3. กจิกรรม  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การนําเสนอปากเปลา่3. การนําเสนอปากเปลา่
  4. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม4. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม  

2.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและอํานวย2.สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและอํานวย
ความสะดวกแกก่ารแกปั้ญหาสถานการณ์ความสะดวกแกก่ารแกปั้ญหาสถานการณ์
ตา่ง  ๆ ในกลุม่ทั �งในบทบาทของผูนํ้า หรอืตา่ง  ๆ ในกลุม่ทั �งในบทบาทของผูนํ้า หรอื
ในบทบาทของผูร้ว่มทมีทํางาน ในบทบาทของผูร้ว่มทมีทํางาน 

1. กจิกรรม1. กจิกรรม
  2. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning2. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning

to Question)to Question)
  3. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to3. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to

Search)Search)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การประเมนิรายงาน/โครงงาน3. การประเมนิรายงาน/โครงงาน
  4. การนําเสนอปากเปลา่4. การนําเสนอปากเปลา่

  5. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม5. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม
  6. การสอบกลางภาค6. การสอบกลางภาค

  7. การสอบปลายภาค7. การสอบปลายภาค  



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

3.สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชี�นําสงัคม3.สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชี�นําสงัคม
ในประเด็นที�เหมาะสม ในประเด็นที�เหมาะสม 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ2. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ

ผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมายผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมาย
  3. กจิกรรม3. กจิกรรม

  4. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning4. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning
to Question)to Question)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผล2. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผล

งานงาน
  3. การสอบกลางภาค3. การสอบกลางภาค

  4. การสอบปลายภาค4. การสอบปลายภาค  

4.มคีวามรับผดิชอบในการกระทําของ4.มคีวามรับผดิชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุม่ ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุม่ 

    

5.สามารถเป็นผูร้เิร ิ�มแสดงประเด็นในการ5.สามารถเป็นผูร้เิร ิ�มแสดงประเด็นในการ
แกไ้ขสถานการณท์ั �งสว่นตวัและสว่นแกไ้ขสถานการณท์ั �งสว่นตวัและสว่น
รวม พรอ้มทั �งแสดง รวม พรอ้มทั �งแสดง 

    

6.มคีวามรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรู ้6.มคีวามรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรู ้
ทั �งของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งตอ่ทั �งของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งตอ่
เนื�อง เนื�อง 

    

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

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

1.มทีกัษะในการใชเ้ครื�องมอืที�จําเป็นที�มี1.มทีกัษะในการใชเ้ครื�องมอืที�จําเป็นที�มี
อยูใ่นปัจจบุนัตอ่การทํางานที�เกี�ยวกบัอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การทํางานที�เกี�ยวกบั
คอมพวิเตอร ์คอมพวิเตอร ์

    



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

2.สามารถแนะนําประเด็นการแกไ้ขปัญหา2.สามารถแนะนําประเด็นการแกไ้ขปัญหา
โดยใชส้ารสนเทศทางคณติศาสตรห์รอืการโดยใชส้ารสนเทศทางคณติศาสตรห์รอืการ
แสดงสถติ ิแสดงสถติ ิ

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning3. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning
to Question)to Question)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การนําเสนอปากเปลา่3. การนําเสนอปากเปลา่
  4. การสอบกลางภาค4. การสอบกลางภาค

  5. การสอบปลายภาค5. การสอบปลายภาค  

3.สามารถสื�อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทั �ง3.สามารถสื�อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทั �ง
ปากเปลา่และการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบปากเปลา่และการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบ
ของสื�อการนําเสนอ ของสื�อการนําเสนอ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ2. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอ

ผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมายผลของการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบหมาย
  3. กจิกรรม3. กจิกรรม

  4. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning4. การเรยีนรูด้ว้ยการตั �งคําถาม (Learning
to Question)to Question)

  5. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to5. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to
Search)Search)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การประเมนิรายงาน/โครงงาน3. การประเมนิรายงาน/โครงงาน
  4. การสอบกลางภาค4. การสอบกลางภาค

  5. การสอบปลายภาค5. การสอบปลายภาค  

4.สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี4.สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี
สื�อสารอยา่งเหมาะสม สื�อสารอยา่งเหมาะสม 

1. กจิกรรม1. กจิกรรม
  2. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to2. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to

Search)Search)  

1. การประเมนิการบา้น1. การประเมนิการบา้น
  2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  3. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผล3. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผล
งานงาน  

  

หมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผลหมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน

สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้



ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิสปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 บทนํา บทนํา 
  บทที� 1บทที� 1
  ขอ้มลูทางการบญัชีขอ้มลูทางการบญัชี

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บรหิาร บรหิาร 

  - หนา้ที�และ- หนา้ที�และ
บทบาทของฝ่ายบทบาทของฝ่าย
บรหิารจัดการบรหิารจัดการ

  - ขอ้มลูทางการ- ขอ้มลูทางการ
บญัชแีละลกัษณะที�บญัชแีละลกัษณะที�
สําคญัของขอ้มลูสําคญัของขอ้มลู
บญัชเีพื�อการบญัชเีพื�อการ
จัดการ จัดการ 

  - ความแตกตา่ง- ความแตกตา่ง
ระหวา่งบญัชกีารระหวา่งบญัชกีาร
เงนิและบญัชเีพื�อเงนิและบญัชเีพื�อ
การจัดการการจัดการ

  - คณุสมบตัขิองนัก- คณุสมบตัขิองนัก
บญัชเีพื�อการบญัชเีพื�อการ
จัดการจัดการ

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

กจิกรรมการกจิกรรมการ
เรยีนการเรยีนการ
สอนสอน

  - อาจารยผ์ู ้- อาจารยผ์ู ้
สอนแนะนําสอนแนะนํา
ตวัตวั

  - แจกแนว- แจกแนว
การสอยการสอย

  - อธบิาย- อธบิาย
แนวการแนวการ
สอนสอน

  จดุมุง่จดุมุง่
หมาย วตัถุหมาย วตัถุ
ประสงค์ประสงค์

  เกณฑก์ารเกณฑก์าร
วดัและวดัและ
ประเมนิผลประเมนิผล

  - แนะนํา- แนะนํา
หนังสอื แหหนังสอื แห
ลง่คน้ควา้ลง่คน้ควา้
อา้งองิจากอา้งองิจาก
เว็บไซด์เว็บไซด์
ตา่งๆตา่งๆ

  - กําหนดขอ้- กําหนดขอ้
ตกลงรว่มตกลงรว่ม
กนัระหวา่งกนัระหวา่ง
ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนกบั
อาจารยผ์ู ้อาจารยผ์ู ้
สอนสอน

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. Power2. Power
PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล
ดงันี� :-ดงันี� :-

  - ใหส้รปุ- ใหส้รปุ
เนื�อหา พ.ร.เนื�อหา พ.ร.
บ. 2543 บ. 2543 

  - ให ้- ให ้
นักศกึษานักศกึษา
สรปุความสรปุความ
สําคญัของสําคญัของ
การบญัชีการบญัชี
เพื�อการเพื�อการ
จัดการ จรจัดการ จร
รณยาบรรณรณยาบรรณ
ของนักของนัก
บญัชเีพื�อบญัชเีพื�อ
การจัดการการจัดการ

  - มอบหมาย- มอบหมาย
งานให ้งานให ้
ทบทวนทบทวน
เนื�อหาของเนื�อหาของ
หลกัการหลกัการ
บญัชเีบื�องบญัชเีบื�อง
ตน้ เชน่ กรตน้ เชน่ กร
อบอบ
แนวคดิ กฎแนวคดิ กฎ
หมายการหมายการ
บญัช ีและบญัช ีและ

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

- แนะนํา- แนะนํา
มารยาทมารยาท
ไทย วฒันธไทย วฒันธ
รรมรรม
ไทย เชน่ กไทย เชน่ ก
ารไหว ้ ให ้ารไหว ้ ให ้
กบักบั
นักศกึษา นักศกึษา 

  -บรรยาย-บรรยาย
บทนํา และบทนํา และ
บรรยายบรรยาย
เรื�อง ขอ้มลูเรื�อง ขอ้มลู
ทางการทางการ
บญัชทีี�บญัชทีี�
เกี�ยวขอ้งเกี�ยวขอ้ง
กบัการกบัการ
บรหิารบรหิาร

  - ตั �งขอ้ซกั- ตั �งขอ้ซกั
ถามถาม

  -เปิดโอกาส-เปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนใหผู้เ้รยีน
ซกัถามขอ้ซกัถามขอ้
สงสยัสงสยั

  -จัด-จัด
กลุม่ มอบกลุม่ มอบ
หมายหมาย
งาน ไดแ้ก ่งาน ไดแ้ก ่
การสรปุการสรปุ
เนื�อหาบทเนื�อหาบท
เรยีน และเรยีน และ
การนําเสนอการนําเสนอ
หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีน เรยีน 

วงจรการวงจรการ
บญัช ีวธิีบญัช ีวธิี
ปฏบิตัทิางปฏบิตัทิาง
บญัช ีเพื�อบญัช ีเพื�อ
ใหส้ามารถใหส้ามารถ
ตอ่ยอดตอ่ยอด
ความรู ้และความรู ้และ
เกดิความเกดิความ
เขา้ใจความเขา้ใจความ
แตกตา่งแตกตา่ง
ระหวา่งระหวา่ง
บญัชกีารบญัชกีาร
เงนิกบัการเงนิกบัการ
บญัชเีพื�อบญัชเีพื�อ
การจัดการ การจัดการ 

  และมอบและมอบ
หมายงานหมายงาน
รายราย
บคุคล โดยบคุคล โดย
ใหผู้เ้รยีนใหผู้เ้รยีน
สรปุเนื�อหาสรปุเนื�อหา
ของบทของบท
เรยีนถดัไปเรยีนถดัไป

  มอบหมายมอบหมาย
งานกลุม่งานกลุม่

  1 ใหเ้ตรยีม1 ใหเ้ตรยีม
นําเสนอนําเสนอ
เนื�อหาบทเนื�อหาบท
เรยีนที�ได ้เรยีนที�ได ้

การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

รับมอบรับมอบ
หมายหนา้หมายหนา้
ชั �นเรยีนชั �นเรยีน

    
  
  
  

2 2 บทที� 2บทที� 2
  งบการเงนิงบการเงนิ

  - ความหมายงบ- ความหมายงบ
การเงนิการเงนิ

  - ความสมัพันธข์อง- ความสมัพันธข์อง
งบการเงนิงบการเงนิ

  - รปูแบบและองค์- รปูแบบและองค์
ประกอบประกอบ

    ของงบการเงนิ  ของงบการเงนิ
  -การวดัคา่รายการ-การวดัคา่รายการ

ในงบการเงนิในงบการเงนิ
  - วธิทีางการบญัชทีี�- วธิทีางการบญัชทีี�

มผีลตอ่งบการเงนิมผีลตอ่งบการเงนิ
    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ

- บรรยายเร่ื�- บรรยายเร่ื�
องงบการองงบการ
เงนิเงนิ

  -ทบทวน-ทบทวน
ความรูห้ลกัความรูห้ลกั
การบญัชีการบญัชี
เบื�องเบื�อง
ตน้ และนําตน้ และนํา
ผลงานที�ผลงานที�
เป็นพระเป็นพระ
อจัฉรยิภาพอจัฉรยิภาพ
ของของ
พระบาทพระบาท
สมเด็จสมเด็จ
พระเจา้อยู่พระเจา้อยู่
หวั ร.9 เชน่หวั ร.9 เชน่
 การ การ
ประดษิฐ์ประดษิฐ์
กงัหนัชยักงัหนัชยั
พัฒนา มาพัฒนา มา
ประกอบประกอบ
การการ

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

    
  
  

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

ทําความทําความ
เขา้ใจ และเขา้ใจ และ
เพื�อการเพื�อการ
อธบิายอธบิาย
ศพัท์ศพัท์
ทางการทางการ
บญัช ีไดแ้ก่บญัช ีไดแ้ก่
 ประเภท ประเภท
ของของ
สนิทรัพยท์ี�สนิทรัพยท์ี�
ไมม่ตีวัตนไมม่ตีวัตน
ใหก้บัผู ้ใหก้บัผู ้
เรยีนเรยีน

  - ฝึกปฏบิตั ิ- ฝึกปฏบิตั ิ
  - นําเสนอ- นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  - ทดสอบ- ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  - สรปุ- สรปุ
เนื�อหาบทเนื�อหาบท
เรยีน เรยีน 

การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

3 3 บทที� 3 บทที� 3 
  งบการเปลี�ยนแปลงงบการเปลี�ยนแปลง

ฐานะการเงนิฐานะการเงนิ
   - ความจํากดัความ - ความจํากดัความ

ของเงนิทนุของเงนิทนุ
   - ประโยชนข์อง - ประโยชนข์อง

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�อง งบการเรื�อง งบการ
เปลี�ยนแปลเปลี�ยนแปล
งฐานะการงฐานะการ
เงนิเงนิ

  

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

การทํางบแสดงการการทํางบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงฐานะเปลี�ยนแปลงฐานะ
การเงนิการเงนิ

  - การเปลี�ยนแปลง- การเปลี�ยนแปลง
ของรายการในงบของรายการในงบ
การเงนิที�กระทบตอ่การเงนิที�กระทบตอ่
ทนุหมนุเวยีนสทุธิทนุหมนุเวยีนสทุธิ

  - การจัดทํางบ- การจัดทํางบ
แสดงการแสดงการ
เปลี�ยนแปลงฐานะเปลี�ยนแปลงฐานะ
การเงนิการเงนิ

    

ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

-ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั 

3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

4 4 บทที� 4  งบกระแสบทที� 4  งบกระแส
เงนิสดเงนิสด

  - ความหมายของ- ความหมายของ
งบกระแสเงนิสดงบกระแสเงนิสด

  - วตัถปุระสงคใ์น- วตัถปุระสงคใ์น
การจัดทํางบกระแสการจัดทํางบกระแส
เงนิสดเงนิสด

  - ความหมายของ- ความหมายของ
เงนิสดและรายการเงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดเทยีบเทา่เงนิสด

  - การจําแนกกระแส- การจําแนกกระแส
เงนิสดเงนิสด

  ของกจิการของกจิการ
  - ประโยชนข์องงบ- ประโยชนข์องงบ

กระแสเงนิสดกระแสเงนิสด
  - การคํานวณ- การคํานวณ

กระแสเงนิสดสทุธิกระแสเงนิสดสทุธิ
จากการดําเนนิงานจากการดําเนนิงาน

  วธิทีางตรงวธิทีางตรง
    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�อง งบเรื�อง งบ
กระแสกระแส
เงนิสดเงนิสด

  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั 

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

เปลา่เปลา่
  8. การเขา้8. การเขา้

ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

5 5 บทที� 4   (ตอ่)บทที� 4   (ตอ่)
  งบกระแสเงนิสดงบกระแสเงนิสด

  - การคํานวณ- การคํานวณ
กระแสเงนิสดสทุธิกระแสเงนิสดสทุธิ
จากการดําเนนิงานจากการดําเนนิงาน
วธิทีางออ้มวธิทีางออ้ม

  - การจัดทํางบ- การจัดทํางบ
กระแสเงนิสดกระแสเงนิสด

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning

บรรยายบรรยาย
เนื�อหา งบเนื�อหา งบ
กระสกระส
เงนิสด (ตอ่เงนิสด (ตอ่
))
  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั 

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

6 6 บทที� 5บทที� 5
  แนวความคดิเกี�ยวแนวความคดิเกี�ยว

กบัตน้ทนุกบัตน้ทนุ
  -แนวคดิพื�นฐาน-แนวคดิพื�นฐาน

ของตน้ทนุของตน้ทนุ
  - พฤตกิรรมตน้ทนุ- พฤตกิรรมตน้ทนุ

  - การใชต้น้ทนุเพื�อ- การใชต้น้ทนุเพื�อ
การวางแผน ตดัสนิการวางแผน ตดัสนิ
ใจ และควบคมุ ใจ และควบคมุ 

  -การคํานวณตน้ทนุ-การคํานวณตน้ทนุ

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเรอืงเนื�อหาเรอืง

  แนวความแนวความ
คดิเกี�ยวกบัคดิเกี�ยวกบั
ตน้ทนุตน้ทนุ

  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

�

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

สนิคา้ที�ผลติสนิคา้ที�ผลติ
  -วธิกีารคํานวณ-วธิกีารคํานวณ

ตน้ทนุแบบตน้ทนุตน้ทนุแบบตน้ทนุ
รวม ตน้ทนุผันแปรรวม ตน้ทนุผันแปร

    

สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั 

ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

7 7 บทที� 5 (ตอ่)บทที� 5 (ตอ่)
  แนวความคดิเกี�ยวแนวความคดิเกี�ยว

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

กบัตน้ทนุกบัตน้ทนุ
  -การคํานวณตน้ทนุ-การคํานวณตน้ทนุ

สนิคา้ที�ผลติสนิคา้ที�ผลติ
  -วธิกีารคํานวณ-วธิกีารคํานวณ

ตน้ทนุแบบตน้ทนุตน้ทนุแบบตน้ทนุ
รวม ตน้ทนุผันแปรรวม ตน้ทนุผันแปร

  - การเปรยีบเทยีบ- การเปรยีบเทยีบ
ผลกระทบที�มตีอ่ผลกระทบที�มตีอ่
กําไรจากการใชว้ธิีกําไรจากการใชว้ธิี
การคํานวณตน้ทนุการคํานวณตน้ทนุ
ที�แตกตา่งกนัที�แตกตา่งกนั

    

2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

เรื�อง แนวเรื�อง แนว
ความคดิความคดิ
เกี�ยวกบัเกี�ยวกบั
ตน้ทนุ (ตอ่)ตน้ทนุ (ตอ่)

  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

การสอนการสอน
  2. หนังสอื2. หนังสอื

  3. Power3. Power
PointPoint  

บคุคลบคุคล
  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น

หนังสอืหนังสอื
  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น

และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไป3.ใหทํ้าไป3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

    สอบยอ่ยสอบยอ่ย
  2. การ2. การ

สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

 



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

8 8 สอบกลางภาค สอบกลางภาค 3 3 0 0         1. การสอบ1. การสอบ
กลางภาคกลางภาค  

9 9 บทที� 6บทที� 6
  การวเิคราะหง์บการการวเิคราะหง์บการ

เงนิเงนิ
  -ขอบเขตการ-ขอบเขตการ

วเิคราะหง์บการเงนิวเิคราะหง์บการเงนิ
  - ขอ้มลูที�ใชใ้นการ- ขอ้มลูที�ใชใ้นการ

วเิคราะหง์บการเงนิวเิคราะหง์บการเงนิ
  - เทคนคิการ- เทคนคิการ

วเิคราะหง์บการเงนิวเิคราะหง์บการเงนิ
โดยการเปรยีบโดยการเปรยีบ
เทยีบเทยีบ

  - การวเิคราะห์- การวเิคราะห์
อตัราสว่นทางการอตัราสว่นทางการ
เงนิเงนิ

  - แนวคดิเกี�ยวกบั- แนวคดิเกี�ยวกบั
การปรับระดบัราคาการปรับระดบัราคา
ดว้ยเลขดชันีดว้ยเลขดชันี

  - การปรับระดบั- การปรับระดบั
ราคาในงบการเงนิราคาในงบการเงนิ

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�อง การเรื�อง การ
วเิคราะหง์บวเิคราะหง์บ
การเงนิการเงนิ

  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไป3.ใหทํ้าไป3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

    

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การเขา้7. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  8. การสอบ8. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  9. การสอบ9. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค  

10 10 บทที� 7บทที� 7
  การวเิคราะหค์วามการวเิคราะหค์วาม

สมัพันธข์องสมัพันธข์อง
ตน้ทนุ ปรมิาณ กําไตน้ทนุ ปรมิาณ กําไ
รร
  - เทคนคิในการ- เทคนคิในการ
วเิคราะหต์น้ทนุวเิคราะหต์น้ทนุ

  - การวางแผนกําไร- การวางแผนกําไร
  - ความหมายจดุคุม้- ความหมายจดุคุม้

ทนุทนุ
  - การคํานวณหาจดุ- การคํานวณหาจดุ

คุม้ทนุโดยการคุม้ทนุโดยการ
คํานวณ และใช ้คํานวณ และใช ้
กราฟแสดงกราฟแสดง

  - การวเิคราะห์- การวเิคราะห์
ตน้ทนุ ปรมิาณ กําไตน้ทนุ ปรมิาณ กําไ

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�อง การเรื�อง การ
วเิคราะห์วเิคราะห์
ความความ
สมัพันธข์องสมัพันธข์อง
ตน้ทนุ ปรมิตน้ทนุ ปรมิ
าณ กําไราณ กําไร

  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

    

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

รเมื�อผลกระทบจากรเมื�อผลกระทบจาก
ปัจจัยปัจจัย
ตา่งๆ เปลี�ยนแปลงตา่งๆ เปลี�ยนแปลง

  - สว่นเกนิที�- สว่นเกนิที�
ปลอดภยัปลอดภยั

    

คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

ยอ่ยยอ่ย
  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา

บทเรยีน บทเรยีน 

การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

11 11 บทที� 7 (ตอ่)บทที� 7 (ตอ่)
  การวเิคราะหค์วามการวเิคราะหค์วาม

สมัพันธข์องสมัพันธข์อง
ตน้ทนุ ปรมิาณ กําไตน้ทนุ ปรมิาณ กําไ
รร
  - การหาจดุคุม้ทนุ- การหาจดุคุม้ทนุ
เมื�อขายสนิคา้เมื�อขายสนิคา้
หลายชนดิหลายชนดิ

  

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�อง การเรื�อง การ
วเิคราะห์วเิคราะห์
ความความ
สมัพันธข์องสมัพันธข์อง
ตน้ทนุ ปรมิตน้ทนุ ปรมิ
าณ กําไร (าณ กําไร (

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

- จดุคุม้ทนุกบั- จดุคุม้ทนุกบั
นโยบายราคานโยบายราคา

  - การวเิคราะห์- การวเิคราะห์
ขอ้มลูตน้ทนุเพื�อขอ้มลูตน้ทนุเพื�อ
การตดัสนิใจในการตดัสนิใจใน
ระยะสั �นระยะสั �น

    

การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

ตอ่)ตอ่)
  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ

โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

    

การบา้นการบา้น
  4. การ4. การ

ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

12 12 บทที� 8บทที� 8
  การวเิคราะหก์ารการวเิคราะหก์าร

ลงทนุ ลงทนุ 
  - ความหมายการ- ความหมายการ

ลงทนุ และการลงทนุ และการ
วเิคราะหก์ารลงทนุวเิคราะหก์ารลงทนุ

  -  ขั �นตอนการ-  ขั �นตอนการ
วเิคราะหก์ารลงทนุวเิคราะหก์ารลงทนุ

  - ปัจจัยสําคญัใน- ปัจจัยสําคญัใน
การตดัสนิใจเกี�ยวการตดัสนิใจเกี�ยว
กบัการลงทนุกบัการลงทนุ

  - เทคนคิที�ใชใ้น- เทคนคิที�ใชใ้น
การวเิคราะหเ์พื�อการวเิคราะหเ์พื�อ
การตดัสนิใจลงทนุการตดัสนิใจลงทนุ

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�อง การเรื�อง การ
วเิคราะห์วเิคราะห์
การลงทนุการลงทนุ

  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

    

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

13 13 บทที� 8 (ตอ่)บทที� 8 (ตอ่)
  การวเิคราะหก์ารการวเิคราะหก์าร

ลงทนุ ลงทนุ 
  - เทคนคิที�ใชใ้น- เทคนคิที�ใชใ้น

การวเิคราะหเ์พื�อการวเิคราะหเ์พื�อ
การตดัสนิใจการตดัสนิใจ
ลงทนุ (ตอ่)ลงทนุ (ตอ่)

  -การจัดลําดบั-การจัดลําดบั
โครงการลงทนุโครงการลงทนุ

    

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�อง การเรื�อง การ
วเิคราะห์วเิคราะห์
การลงการลง
ทนุ่ (ตอ่)ทนุ่ (ตอ่)

  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั 

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

14 14 บทที� 9บทที� 9
  งบประมาณงบประมาณ

  - ความหมายของ- ความหมายของ
งบประมาณ และงบประมาณ และ
การประมาณการประมาณ

  - ระยะเวลาของงบ- ระยะเวลาของงบ
ประมาณประมาณ

  - ประเภทของการ- ประเภทของการ
งบประมาณงบประมาณ

  - ขั �นตอนในการจัด- ขั �นตอนในการจัด
ทํางบประมาณทํางบประมาณ

  - ความสมัพันธข์อง- ความสมัพันธข์อง

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�อง งบเรื�อง งบ
ประมาณประมาณ

  -ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  3. Power3. Power

PointPoint  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

    

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

งบประมาณงบประมาณ
    

4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

-สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ
สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

15 15 งบประมาณ (ตอ่)งบประมาณ (ตอ่)
  - ขั �นตอนในการจัด- ขั �นตอนในการจัด

ทํางบประมาณทํางบประมาณ
  - ความสมัพันธข์อง- ความสมัพันธข์อง

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การฝึก2. การฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

  

บรรยายบรรยาย
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�อง งบเรื�อง งบ
ประมาณ (ต่ประมาณ (ต่
อ)อ)

  

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2. หนังสอื2. หนังสอื
  

มอบหมายมอบหมาย
งานรายงานราย
บคุคลบคุคล

  1ใหอ้า่น1ใหอ้า่น
หนังสอืหนังสอื

  

1. การสอบ1. การสอบ
ขอ้เขยีน/ขอ้เขยีน/
สอบยอ่ยสอบยอ่ย

  2. การ2. การ
สงัเกตสงัเกต



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

งบประมาณงบประมาณ
    

3. การสรปุ3. การสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคญั หรอืสําคญั หรอื
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลของการผลของการ
สบืคน้ที�ได ้สบืคน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

  4. กจิกรรม4. กจิกรรม
  5. การเรยีน5. การเรยีน

รูด้ว้ยการตั �งรูด้ว้ยการตั �ง
คําถามคําถาม
(Learning(Learning
toto
Question)Question)

  6. การเรยีน6. การเรยีน
รูด้ว้ยการรูด้ว้ยการ
สบืคน้สบืคน้
(Learning(Learning
toto
Search)Search)  

-ฝึกปฏบิตั ิ-ฝึกปฏบิตั ิ
โดยการทําโดยการทํา
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

  -ตั �งคําถาม-ตั �งคําถาม
  -นําเสนอ-นําเสนอ

หนา้ชั �นหนา้ชั �น
เรยีนเรยีน

  -ทดสอบ-ทดสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  -สรปุเนื�อหา-สรปุเนื�อหา
บทเรยีน บทเรยีน 

3. Power3. Power
PointPoint  

2 ใหอ้า่น2 ใหอ้า่น
และสรปุและสรปุ
เนื�อหาของเนื�อหาของ
บทเรยีนถดับทเรยีนถดั
ไปไป

  3.ใหทํ้า3.ใหทํ้า
แบบฝึกหดัแบบฝึกหดั

    

พฤตกิรรมพฤตกิรรม
  3. การ3. การ

ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงงานโครงงาน

  5. การ5. การ
ประเมนิการประเมนิการ
วพิากษ์/วพิากษ์/
การนําเสนอการนําเสนอ
ผลงานผลงาน

  6. การ6. การ
ประเมนิจาประเมนิจา
กกการกกการ
สะทอ้นผลสะทอ้นผล
การทํางานการทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  7. การนํา7. การนํา
เสนอปากเสนอปาก
เปลา่เปลา่

  8. การเขา้8. การเขา้
ชั �นเรยีน/ชั �นเรยีน/
การเขา้รว่มการเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  9. การสอบ9. การสอบ
กลางภาคกลางภาค

  10. การ10. การ



สปัสปั
ดาดา
หท์ี�หท์ ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรมกจิกรรม
การเรยีน การเรยีน 

  การสอนการสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่การแหลง่การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระงานภาระงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค  

16 16 สอบปลายภาค สอบปลายภาค 3 3 0 0         1. การสอบ1. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค  

รวมรวม 48.0048.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�ประเมนิสปัดาหท์ี�ประเมนิ คะแนนคะแนน สดัสว่นการประเมนิสดัสว่นการประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 1-7,9-15 1-7,9-15 70.00 70.00 70.00 70.00 

2 2 การสอบปากเปลา่ การสอบปากเปลา่   0.00 0.00 0.00 0.00 

3 3 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม   0.00 0.00 0.00 0.00 

4 4 การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทในการการประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทในการ
ทํากจิกรรม ทํากจิกรรม 

  0.00 0.00 0.00 0.00 

5 5 การประเมนิการบา้น การประเมนิการบา้น 1-7,9-15 1-7,9-15 5.00 5.00 5.00 5.00 

6 6 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน 1-7,9-15 1-7,9-15 10.00 10.00 10.00 10.00 



กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�ประเมนิสปัดาหท์ี�ประเมนิ คะแนนคะแนน สดัสว่นการประเมนิสดัสว่นการประเมนิ

7 7 การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00 

8 8 การนําเสนอปากเปลา่ การนําเสนอปากเปลา่ 1-7,9-15 1-7,9-15 5.00 5.00 5.00 5.00 

9 9 การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม 1-7,9-15 1-7,9-15 10.00 10.00 10.00 10.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

  

หมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

1. ปารชิาต ิขําเรอืง. การบญัชเีพื�อการจดัการ. นครปฐม : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม.

          

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

1. ไพบลูย ์ ผจงวงศ.์ การบญัชเีพื�อการจดัการ. กรงุเทพมหานคร : แสงดาว, 2549.
2. รัตนา  วงศรั์ศมเีดอืน. บญัชเีพื�อการจดัการ. กรงุเทพมหานคร : สํานักพมิพเ์สมาธรรม, 2550.
3. ศศวิมิล  มอํีาพล. การบญัชเีพื�อการจดัการ. กรงุเทพมหานคร : อนิโพไมนิ�ง, 2550.
4. ศรสีดุา  ธรีะกาญจน.์ การบญัชเีพื�อการจดัการ. กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2550.



5. สมนกึ  เอื�อจริะพงษ์พันธ.์ การบญัชเีพื�อการจดัการและการบรหิารตน้ทนุ. กรงุเทพมหานคร : บรษัิท ธรรมนติเิพรส จํากดั,
2549.

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

1. http://www.nukbunchee.com เว็บไซดนั์กบญัชดีอทคอม
2. http://www.fap.or.th เว็บไซดส์ภาวชิาชพีบญัชี
3. http://www.set.or.th เว็บไซดต์ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
4. http://www.dbd.go.th เว็บไซดก์รมพัฒนาธรุกจิการคา้
5. http://www.account.acc.chula.ac.th เว็บไซดภ์าควชิาการบญัชจีฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
6. http://www.rd.go.th เว็บไซดก์รมสรรพากร

  

หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1. และแบบประเมนิผลสมัฤทธร์ายวชิาโดยนักศกึษา

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ผลการประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษาผลการประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา

http://www.nukbunchee.com/
http://www.fap.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.account.acc.chula.ac.th/
http://www.rd.go.th/


3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

1. ใหนั้กศกึษาแสดงขอ้คดิเห็น เพื�อนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาปรับปรงุ และวางแผนการสอน

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

1. การสอบ/ทดสอบซํ�า1. การสอบ/ทดสอบซํ�า  

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนนําขอ้มลูจากผลการทดสอบของนักศกึษาอาจารยผ์ูส้อนนําขอ้มลูจากผลการทดสอบของนักศกึษา  
มาวางแผนเพื�อปรับปรงุคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน และเนื�อหารายวชิา ตลอดจนกลยทุธก์ารสอนที�ใชใ้หม้คีวามเหมาะสมตอ่ไปมาวางแผนเพื�อปรับปรงุคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน และเนื�อหารายวชิา ตลอดจนกลยทุธก์ารสอนที�ใชใ้หม้คีวามเหมาะสมตอ่ไป  

6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยัแผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยั



1. ตดิตาม คน้ควา้ความรูส้ ื�อเกี�ยวกบัเนื�อหารายวชิาการบญัชเีพื�อการจัดการ จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ หอ้งสมดุ ศนูยห์นังสอื  สื�อออนไลน์1. ตดิตาม คน้ควา้ความรูส้ ื�อเกี�ยวกบัเนื�อหารายวชิาการบญัชเีพื�อการจัดการ จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ หอ้งสมดุ ศนูยห์นังสอื  สื�อออนไลน์

อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อนํามาปรับปรงุรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อนํามาปรับปรงุรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยั


