มคอ. ๓
ตัวอยาง มคอ. ๓
รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะ
ไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือ
สื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑

มคอ. ๓

ตัวอยาง รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสวิชาและชื่อวิชา
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
(Introduction to Accounting Principles)
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔
ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๒

มคอ. ๓
๘. สถานที่เรียน
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจหลักการบัญชี แมบทการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชีและวิชาชีพบัญชี
๑.๒ เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามสามารถในการจัดทําบัญชีและงบการเงินสําหรับกิจการ
ใหบริการและกิจการพาณิชยกรรม ภาษีมูลคาเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคมุ ยอดและบัญชีแยก
ประเภทยอย ระบบใบสําคัญ และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการจัดทําบัญชี การจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามขอบังคับ
ของกฎหมาย
๒.๒ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีผลการเรียนรูทคี่ าดหวังใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทํางบ
การเงินสําหรับกิจการใหบริการ และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด
และบัญชีแยกประเภทยอย การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการ
บัญชี
Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; accounting for value
added tax; financial statement preparation for servicing and merchandising firms; voucher
system; special journals; control account and subsidiary ledgers; the application of accounting
software; accounting professional ethics.
๓

มคอ. ๓
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
๔๕ ชั่วโมงตอภาค
ตามความตองการของ
การศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
และขอตกลงของกลุม
เรียน

การฝกปฏิบตั ิ
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนในชั่วโมง Home Room หรือรายกลุมตามตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนา
๑.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
๑.๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
๑.๑.๓ สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
๑.๑.๔ มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
๑.๒ วิธีการสอน
- สอนหัวขอจรรยาบรรณของนักบัญชี และความสําคัญของการรักษาจรรยาวิชาชีพ พรอม
ยกตัวอยาง
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางทีเ่ กี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ทีเ่ ปนเหตุการณที่
เกิดขึ้น และนํามาอภิปรายกันในชั้นเรียนวันละ ๑ -๒ เรื่องโดยใชเวลา ๑๕ นาทีกอ นเรียนเนื้อหาวิชา
- การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกครั้ง
- กําหนดกติกาการเขาเรียน การสงงาน และการมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศที่
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในชั้นเรียน ใหนักศึกษาไดปฏิบัติ
๔

มคอ. ๓
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาตามที่
กําหนด
- ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจาก
การอภิปราย กรณีเหตุการณจริง และกรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรูและความเขาใจหลักการ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
๒. ความรู
๒.๑ ความรูท ี่ตองการพัฒนา
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
๒.๑.๒ มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๒.๑.๓ มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรู
จากประสบการณ
๒.๑.๔ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย ทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา มอบหมายใหหาตัวอยางเอกสารทางบัญชี
เพื่อนํามาบันทึกบัญชีตามวงจรการบัญชี ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา ที่มอบหมายใหทํา
- การทดสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งการพัฒนา
๓.๑.๑ สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและวิเคราะห
ปญหาไดดวยตนเอง
๓.๑.๒ สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ
๓.๑.๓ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
๕

มคอ. ๓
๓.๒ วิธีการสอน
- ทําแบบฝกหัดโดยใชโจทยปญหาคอนขางซับซอน
- การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนําเสนอ
- มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเกีย่ วกับเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
- ผลงานกลุม
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
๔.๑.๑ สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๒ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๔.๑.๓ สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
๔.๑.๔ มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ใหนักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม
- ผลงานกลุม
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องการพัฒนา
๕.๑.๑ มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๕.๑.๒ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๕.๑.๓ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
๖

มคอ. ๓
๕.๒ วิธีการสอน
- จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา
และนําเสนอในชั้นเรียน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
- ผลงานกลุมและการนําเสนอในชั้นเรียน

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

๑

แนะนํารายวิชา ความหมายของการบัญชี
วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

๔

๒-๓

รายงานทางการเงิน สมการบัญชี การ
วิเคราะหรายการ การบันทึกขอมูลทางการ
บัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป การผานรายการ
สมุดบัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง
เฉพาะธุรกิจบริการ

๘

๗

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ สื่อที่ใช
(ถามี)
บรรยาย +กรณีศึกษา
ยกตัวอยางเหตุการณ
จริงในปจจุบัน
/แมบทการบัญชี และ
พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๓ (ฉบับจริง)
/ PPT
/www.fap.or.th
บรรยาย ถามตอบ
ฝกทําแบบฝกหัดและ
โจทยปญหา
/PPT
/www.setsmart.com

ผูสอน

ผศ.ญาดา

ผศ.ญาดา

มคอ. ๓
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาห
ที่
๔-๕ การปรับปรุงรายการและการ
จัดทํางบการเงิน

จํานวน
ชั่วโมง
๘

๖-๗

กระดาษทําการ การปดบัญชี
การโอนยอดคงเหลือบัญชีถาวร

๘

๘

การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเนื่อง
การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด

๔

๙

สอบกลางภาค

๑๐-๑๑ กระดาษทําการ รายการปดบัญชี
ธุรกิจพณิชยกรรม
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิม่ การบันทึก
รายการทางบัญชี และการจัดทํา
งบการเงิน
๑๒ สมุดรายวันเฉพาะ

๘

๔

๘

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ผศ.ญาดา
- บรรยาย
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา
- ทดสอบยอย
/PPT
/www.setsmart.com
- บรรยาย + กรณีศึกษา
ผศ.ญาดา
ตัวอยางงบการเงิน กระดาษ
ทําการ
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา
/PPT
/www.setsmart.com
ผศ.ญาดา
- บรรยาย +กรณีศึกษา
ตัวอยางเอกสาร การซื้อ-ขาย
สินคา
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา
/PPT
/www.setsmart.com
สอบ
ขอเขียน
- บรรยาย +กรณีศึกษา
ผศ.ญาดา
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา
- ทดสอบยอย
/PPT
/www.setsmart.com
ผศ.ญาดา
- บรรยาย
- ฝกหัดทําแบบฝกหัด
/PPT
/www.setsmart.com

มคอ. ๓
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาห
ที่
๑๓ ระบบใบสําคัญ

จํานวน
ชั่วโมง
๔

๑๔-๑๕ การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี

๘

๑๖

รายงานผลการศึกษา ที่
มอบหมายใหทําเปนงานกลุม
ตามหัวขอที่นกั ศึกษากําหนดเอง

๑๗

สอบปลายภาค

๔

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ผศ.ญาดา
- บรรยาย
- ฝกหัดทําแบบฝกหัด
/PPT
/www.setsmart.com
- ทดลองใช โปรแกรมGL
ผศ.ญาดา
สําหรับธุรกิจขนาดยอม
ผศ.ญาดา

- นําเสนอ
- อภิปราย
- ซักถาม

สอบขอเขียน

รวม

๖๐

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู

๑

๑,๒,๓,๕

๒

๓,๔,๕

๓

วิธีการประเมินผลการเรียนรู
การทดสอบยอย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
รายงานกลุม และ การนําเสนองาน
และแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน

การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
๑,๒,๓,๔,๕ ผลงานกลุมอภิปราย

๙

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

๕ และ ๑๐
๙
๑๗

๑๐ %
๓๕%
๓๕%

๑๖

๑๐%

ทุกสัปดาห

๑๐%

มคอ. ๓

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
- หลักการบัญชีขั้นตน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- หนังสือ Accounting Principles
- หนังสือหลักการบัญชีขั้นตนของสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิชาชีพ
๓. เอกสารและขอแนะนํา
- เว็บไซดที่เกี่ยวของกับหัวขอประมวลรายวิชา เชน สภาวิชาชีพบัญชี ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

หมวดที่ ๗ การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา มีดังนี้
- แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซึ่งเปนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดใหมีการประเมินการสอนอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
- แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซึ่งเปนแบบประเมินผลการสอนที่อาจารยผูสอนจัดทํา
ขึ้นเพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการสอนของอาจารยผูสอนในระหวางภาคการศึกษา และ
ปลายภาคการศึกษา ในรูปแบบตาง ๆ เชน การสื่อสารระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอนผานเว็บบอรด
การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับวิธีการสอนของอาจารย เปนตน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
วิธีการประเมินการสอนเพื่อใหไดขอมูลการสอน มีดังนี้
- ผลการสอบของนักศึกษา และการวิเคราะหขอสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของขอสอบ
- การสังเกตการสอนของภาควิชา โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอน
จากอาจารยในภาควิชา
- การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
ภาควิชากําหนดใหการปรับปรุงการสอนในรายวิชา ดังนี้
- การจัดทําการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และวิเคราะหผลจากรายงานเพื่อนํามา
ปรับปรุงการสอน
๑๐

มคอ. ๓
- การสัมมนาอาจารยผูสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชขอมูลที่ไดจากการประเมินการ
สอน ผลการวิจัยในชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา ไดจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา การ
สอบถามนักศึกษา การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยอาจมี
การดําเนินการดังนี้
- ตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานผลการเรียนรู หรือกรรมการจากภาควิชาตรวจสอบความถูก
ตองการประเมินผลในการเรียนรูของนักศึกษา การสอบทานความตรงประเด็นของขอสอบ การวัดและ
ประเมินผลการสอบ
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําผลการประเมินจาก ขอ ๑ ๒ และ ขอ ๔ มาทบทวน และวางแผนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา ในเรื่องเกี่ยวกับ
- อาจารยผูสอน
- การจัดตารางเรียนของนักศึกษา การสอนเสริมใหนักศึกษา
- การทบทวนและปรับปรุง ลําดับเนื้อหาการสอน วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มาตรฐานขอสอบ
- การวิจัยในชั้นเรียน

๑๑

