มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
คณะบัญชี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
AC421 การบัญชีชนสู
ั้ ง 2
Advanced Accounting 2
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บัญชีบณ
ั ฑิต และเป็ นวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวฒ
ั น์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษา ภาคปลาย ปี การศึกษา 2559 ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisites) (ถ้ ามี)
AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
มกราคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถบันทึกบัญชีฝากขาย ทังด้
้ านผู้ฝากขาย และผู้รับ
ฝากขาย
3. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถบันทึกบัญชีขายผ่อนชาระ
4. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และบันทึกรายการสัญญาเช่า
5. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และบันทึกรายการเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
6. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และบันทึกรายการเกี่ยวกับสานักงานใหญ่และสาขา
7. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และบันทึกรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและการแปลง
ค่างบการเงิน
8. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถบันทึกรายการของกิจการที่มิได้ แสวงหากาไร
9. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และจัดทางบการเงินจากรายการที่บนั ทึกบัญชีไม่สมบูรณ์
10. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถจัดจัดทางบการเงินระหว่างกาลได้
11. เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถบันทึกรายการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ทางด้ านบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชาระ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสานักงาน
ใหญ่และสาขาทังในและต่
้
างประเทศ การบัญชีสาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ การแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดทางการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี งบการเงินระหว่างกาล การจัดทางบการเงิน
จากรายการที่บนั ทึกไว้ ไม่สมบูรณ์ การบัญชีสาหรับกิจการที่ไม่หวังผลกาไร การบัญชีสาหรับสัญญาเช่า
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อ
บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อ
5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
* นักศึกษาจะต้ องเข้ าเรียนไม่ ต่ากว่ า 80% ของเวลาเรียนทัง้ ภาคการศึกษา(นับถึง 31 มี.ค.2560)
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- ประกาศเวลาให้ พบปรึกษาหน้ าห้ องพักจานวน 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้ อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิ ดเผยข้ อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา มีความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบตั งิ าน โดยมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี ้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สจุ ริ ต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม ความสามารถในการทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไขข้ อ
ขัดแย้ งและลาดับความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
- มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในการเข้ าชันเรี
้ ยน การทางานและการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่
ให้ และความตรงเวลา
- มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นามาทารายงานอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์รายงาน โดยพิจารณาจากเนื ้อหา และเงื่อนไขตามที่ได้ กาหนด
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชาระ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทังในและต่
้
างประเทศ การบัญชีสาหรับรายการที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ การแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี งบการเงิน
ระหว่างกาล การจัดทางบการเงินจากรายการที่บนั ทึกไว้ ไม่สมบูรณ์ การบัญชีสาหรับกิจการที่ไม่หวังผลกาไร
การบัญชีสาหรับสัญญาเช่า
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึ กทาแบบฝึ กหัด และมอบหมายให้ ทางานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบระหว่างเรี ยน ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- ประเมินจากการทางานกลุม่
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการอธิบายและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชาระ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทังในและต่
้
างประเทศ การบัญชีสาหรับรายการที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ การแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี งบการเงิน
ระหว่างกาล การจัดทางบการเงินจากรายการที่บนั ทึกไว้ ไม่สมบูรณ์ การบัญชีสาหรับกิจการที่ไม่หวังผลกาไร
การบัญชีสาหรับสัญญาเช่า
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั แิ ละยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปเนื ้อหา
3.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบระหว่างเรี ยน ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
- วัดผลจากการทางานกลุม่
- สังเกตพฤติกรรมในการเข้ าชันเรี
้ ยน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
- พัฒนาทักษะความเป็ นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการเรี ยน และทาแบบฝึ กหัด
- แข่งขันการตอบคาถามรายกลุม่ และรายบุคคล หรื อร่วมแสดงความเห็นของคนในกลุม่ ทาให้
ได้ คะแนนกลุม่
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทางานกลุม่
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฝึ กหัด
- พัฒนาทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
- ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การใช้ iPad ในการทางานตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
- มอบหมายให้ ทางานกลุม่
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทดสอบย่อย
- ประเมินจากงานกลุม่ ที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Week
(Topics)
Number)
บทที่ 1 การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย (10 คะแนน)*
1-2
- ความหมายและลักษณะของการฝากขาย
- ความแตกต่างระหว่างการขายโดยปกติและการฝากขาย
- ประโยชน์ของการฝากขาย
- สิทธิและหน้ าที่ของผู้ฝากขายและผู้รับฝากขาย
- การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย ด้ านผู้รับฝากขาย
- การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย ด้ านผู้ฝากขาย
- การับคืนสินค้ าฝากขายและเงินรับล่วงหน้ าจากผู้รับฝากขาย
บทที่ 2 การบัญชีสาหรับการขายผ่ อนชาระ (8 คะแนน)
3-4
- ความหมายและลักษณะของการขายผ่ อนชาระ
- ความแตกต่างระหว่างการขายเชื่อและการขายผ่อนชาระ
- การบัญชีสาหรับการขายผ่อนชาระ
- สินค้ ารับแลกเปลีย่ น
- การผิดสัญญาและการยึดสินทรัพย์คืน
- การคานวณดอกเบี ้ยของสัญญาขายผ่อนชาระ
บทที่ 3 การบัญชีสาหรับกิจการที่มิได้ แสวงหากาไร
5-6
(8 คะแนน) ทดสอบย่ อย
- ความหมาย
- วัตถุประสงค์หลักของกิจการทีม่ ิได้ แสวงหากาไร
- ประเภทของกิจการทีม่ ิได้ แสวงหากาไร
- ระบบบัญชีของกิจการที่มิได้ แสวงหากาไร
- บัญชีกองทุนของกิจการทีม่ ิได้ แสวงหากาไร

จานวน กิจกรรม/สื่อการสอน
ชั่วโมง
(Activities/Use of
Educational Media)
- บรรยาย
8
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปเนื ้อหา
- ทดสอบระหว่างเรี ยน
6

6

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปเนื ้อหา
- ทดสอบระหว่างเรี ยน
- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปเนื ้อหา

8

สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Week
(Topics)
Number)
บทที่ 4 การจัดทางบการเงินจากรายการที่บนั ทึกไม่ สมบูรณ์
6-7
(9 คะแนน) ทดสอบย่ อย
- ความหมาย
- วัตถุประสงค์ของการจัดทางบการเงิน
- การจัดทางบการเงินที่บนั ทึกบัญชีไว้ ไม่สมบูรณ์
- การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
- การเปลีย่ นแปลงจากระบบบัญชีเดีย่ วเป็ นระบบบัญชีคู่
8
สอบกลางภาค 18 คะแนน

กิจกรรม/สื่อการสอน
จานวน
(Activities/Use of
ชั่วโมง Educational Media)
6
- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปเนื ้อหา

9 - 11

บทที่ 5 การบัญชีสานักงานใหญ่ และสาขา (15 คะแนน)
- ความหมายของนายหน้ า ตัวแทนและสาขา
- วิธีการบัญชีสาหรับสานักงานใหญ่และสาขา

8

11-12

บทที่ 6 การบัญชีสาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศและการ
แปลงค่ างบการเงิน (8 คะแนน)
- ความหมาย
- อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
- การแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
- การบัญชีสาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
- การแปลงค่างบการเงิน

6

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปเนื ้อหา
- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปเนื ้อหา

9

สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อบรรยาย/ปฏิบัติการ
(Week
(Topics)
Number)
12-14 บทที่ 7 การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ า (10 คะแนน)
- ความหมายและลักษณะของสัญญาเช่ า
- ประโยชน์ของการเช่า
- ประเภทของสัญญาเช่า
- การบัญชีสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน
- การบัญชีสาหรับสัญญาเช่าการเงิน
- สัญญาเช่าด้ านผู้เช่า และด้ านผู้ให้ เช่า
- การขายและเช่ากลับคืน
- ความแตกต่างระหว่างการเช่า การเช่าซื ้อ การเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
14 - 15 บทที่ 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และ
ข้ อผิดพลาด (10 คะแนน)
- ความหมาย
- การเปลีย่ นแปลงทางบัญชี
- การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
- การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
- ข้ อผิดพลาด
- การใช้ กระดาษทาการเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาด
บทที่ 9 งบการเงินระหว่ างกาล (ทดสอบย่ อย 5 คะแนน)
15

16

17

บทที่ 10 การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (7 คะแนน)

สอบปลายภาค 50 คะแนน ตามตารางสอบ

กิจกรรม/สื่อการสอน
จานวน
(Activities/Use of
ชั่วโมง Educational Media)
8
- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปเนื ้อหา

6

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปเนื ้อหา
- ทดสอบระหว่างเรี ยน

2

บรรยายสรุปและให้
นักศึกษาถามเพื่อ
เตรี ยมทดสอบย่อย
- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ผู้สอนและผู้เรี ยน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปเนื ้อหา

4

10

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม ผลการ
ที่
เรี ยนรู้
1
2.1-2.3,
3.1,3.2
2
3

4.1-4.5,
5.1-5.5
1.1,1.2,
4.3

วิธีการประเมิน
- ทดสอบย่อยบทที่ 3 ,4 และ 9
- สอบกลางภาค บทที่ 1 - 4
- สอบปลายภาค บทที่ 5 6 7 8 และ10
- ผลการทางานกลุม่
- การเข้ าชันเรี
้ ยนอย่างสม่าเสมอ
- ผลการทาแบบฝึ กปฏิบตั ิ ระหว่างเรี ยน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

17
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
22%
18%
50%

10%

11

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีชนสู
ั ้ ง 2 (Advanced Accounting 2)
โดยผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวฒ
ั น์ และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิยะดา
วิเศษบริ สทุ ธิ์
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง มีดงั นี ้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง รายได้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
การตีความมาตรฐานการบัญชี ได้ แก่
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เ(ปรับปรุง 2558) รื่ อง การประเมิน
ว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงานสิ่งจูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญา
สาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาลและการด้ อยค่า
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
สภาวิชาชีพบัญชีฯ www.fap.or.th/
งบการเงินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://capital.sec.or.th
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแต่ละคน
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชันเรี
้ ยน
1.3 การสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ้ สู อน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 สรุปผลการเข้ าเรี ยนของนักศึกษา
2.2 พิจารณาผลการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และการทดสอบย่อย
2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันระหว่างทีมสอน
2.4 พิจารณาข้ อสอบ และผลสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยทีมสอน
1. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได้ จากการพิจารณาผลการทดสอบย่อย การสอบกลาง
ภาค การสอบปลายภาค และการทดสอบย่อย โดยตังคณะกรรมการก
้
ากับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ตรวจสอบ
ความถูกต้ องการประเมินผลในการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา การสอบทานการตรงประเด็นของข้ อสอบ ความ
เหมาะสมของการให้ คะแนน และการประเมินผลการสอบ

