
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบญัชี 
 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 วชิา AC101  การบญัชีเบ้ืองตน้ (กลุ่มทุนรัตนมงคล)  
                            (Principle of Accounting)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
     หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติมา อคัรนุพงศ ์
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/ชั้นปีท่ี 1 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
        -  
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
        กนัยายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
      เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัและวธีิการบนัทึกบญัชี  
ตลอดจนการจดัท างบการเงินเพื่อวดัผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน  ทั้งธุรกิจบริการ 
ธุรกิจซ้ือมาขายไปและธุรกิจผลิต รวมทั้ง  การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
         
เพื่อใหเ้น้ือหารายวชิามีการปรับปรุงสอดคลอ้งกบัการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินขอ
งไทย 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

ความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของการขอ้มูลทางการบญัชี แม่บทการบญัชี 
หลกัการและวธีิการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี การจดัท างบทดลอง 
กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการใหบ้ริการ กิจการซ้ือขายสินคา้ และกิจการอุตสาหกรรม 
บญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวนัเฉพาะ ระบบใบส าคญั และระบบเงินสดยอ่ย 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

45 0 45 0 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
6  ชัว่โมง  
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หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวชิาชีพ 
เพื่อใหก้ารด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค ์และท าประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม 
เนน้การพฒันาดา้นคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปน้ี 
1) มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ  มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม 
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม 
4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมีคุณธรรม  
 1.2 วธีิการสอน  

ในการเรียนการสอน มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในส่วนของบทท่ี 1  
 1.3 วธีิการประเมินผล  
1) ใชแ้บบประเมินผลท่ีพฒันาข้ึน โดยใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ระเมินนกัศึกษา เช่น อาจารยผ์ูส้อน  
เพื่อนร่วมชั้นเรียน เป็นตน้ 
2)    สังเกตจากพฤติกรรมของนกัศึกษา เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา  
ความพร้อมเพรียงในการเขา้ร่วมกิจกรรม  และความรับผดิชอบท่ีมากข้ึน เป็นตน้ 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้ดา้นการบญัชีการเงิน การจดัท างบการเงินและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
ดา้นองคก์ารและธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) มีความรู้และความเขา้ใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวธีิการทางการบญัชี  
2) มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการบญัชี 
โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 2.2 วธีิการสอน  
1) การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยในหมวดวชิาเฉพาะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจใน 
แนวคิด ทฤษฎี และวธีิการทางบญัชี  
และสามารถบูรณาการความรู้ดา้นอ่ืนและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
2) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งงบการเงินของบริษทัจริงประกอบ 
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3) ฝึกท าแบบฝึกหดัในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3 วธีิการประเมินผล  
1) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 
2) การแปลศพัทบ์ญัชี 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาจะตอ้งสามารถพฒันาสติปัญญาของตนเอง 
โดยผูส้อนตอ้งมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาใชค้วามเขา้ใจมากกวา่การจ า มีหลกัการและเหตุผลในการคิด 
มีวธีิการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัตนเอง และสามารถตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้เพื่อใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ต่อไปน้ี 
1)สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล หลกัฐาน แนวคิดต่างๆ 
ในการระบุและวเิคราะห์ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง 
2)สามารถประยกุตแ์ละบูรณาการความรู้ทางการบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั 
ใชท้กัษะทางวชิาชีพและดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ 
ในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งสร้างสรรค ์โดยค านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
 3.2 วธีิการสอน  
1) การสอนโดยมีการยกตวัอยา่งงบการเงินจริง เพื่อใหน้กัศึกษาคิดวเิคราะห์ 
 3.3 วธีิการประเมินผล  
1) การสอบโดยใชโ้จทยข์อ้เขียนท่ีมีกรณีศึกษาใหว้เิคราะห์  
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
การพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบใหก้บันกัศึกษา 
โดยสอดแทรกเขา้ไปในการสอนรายวชิา 
มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างกนั 
ผูส้อนจะตอ้งมีวธีิท่ีจะพฒันาคุณลกัษณะในดา้นน้ี 
หรืออาจแนะน าใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาดา้นสังคมศาสตร์ เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณสมบติัต่อไปน้ี 
1) สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2)  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3)  มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์
สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมงาน 
4) มีความรับผดิชอบการพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพบญัชีของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
      4.2 วธีิการสอน  
1) มอบหมายการจดัท ารายงานเป็นกลุ่ม 
 4.3 วธีิการประเมินผล  
1) สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในระหวา่งท่ีท างานกลุ่ม 
2) การประเมินคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
หนา้ท่ีงานทางการบญัชีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ตวัเลขการและส่ือสารใหเ้ขา้ใจ 
การออกแบบและวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ 
การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ รวมทั้งการเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันั้น 
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งฝึกทกัษะดา้นน้ีเพื่อใหน้กัศึกษามีคุณสมบติัเหล่าน้ีเม่ือส าเร็จการศึกษา 
1)มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปลความหมาย 
และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 
2)สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบ 
การน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั 
3)สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 
 5.2 วธีิการสอน  
1)มอบหมายงานในรายวชิาต่างๆเพื่อใหน้กัศึกษาพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.3 วธีิการประเมินผล  
1) การประเมินทกัษะดา้นการส่ือสาร ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบายความ 
รวมทั้งการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโ

มง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชี/ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกั
บการบญัชี 
 

4 - บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

2 หลกัการบนัทึกบญัชี 
 

4 - บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

3 หลกัการบนัทึกบญัชี 
 

4 - บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

4 รายการปรับปรุงและปิดบญัชี 4 - บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

5 รายการปรับปรุงและปิดบญัชี 4 -บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

6 งบการเงิน 4 -บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

7 สมุดรายวนัเฉพาะ 4 -บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชั้นเรียน 

-ทดสอบยอ่ย 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

8 สอบกลางภาค    

9 การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้ 4 -บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโ

มง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

- ท าแบบฝึกหดั อคัรนุพงศ ์

10 การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้ 
 
 

4 -บรรยายบทเรียน 
-ถามตอบในชั้นเรียน 
- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

11 การบญัชีส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 4 - บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชั้นเรี
ยน 

- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

12 การบญัชีส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 4 - บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชั้นเรี
ยน 

- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

13 การบญัชีส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 4 - บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชั้นเรี
ยน 

- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

14 การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 4 - บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชั้นเรี
ยน 

- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

15 การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

4 - บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชั้นเรี
ยน 

- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

16 ระบบใบส าคญั 4 - บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชั้นเรี
ยน 

- ทดสอบยอ่ย 

ผศ.ดร.กิตติ
มา 
อคัรนุพงศ ์

 สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 

2.1,2.2,3.1,3.2 สอบกลางภาค 8 30 
2.1,2.2,3.1,3.2 สอบปลายภาค 16 50 
2.1,2.2,3.1,3.2, 
4.1-4.4, 5.1-5.3 

ทดสอบยอ่ย 
ทดสอบศพัทบ์ญัชี 

7, 15 
ตลอดภาคการศึกษา 

20 

 
 

 

 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
 การบญัชีเบ้ืองตน้  โดยผูช่้วยศาสตราจารยว์สิัน คล่องชุติโสภณ 
Wild, J.J, Kwok, W. Venkatesh, S. Fundamental Accounting Principles (IFRS). 2nd ed. McGraw Hill,  
          2016. 
Weygandt, J. Kimmel, P., and Kieso, D. Financial Accounting IFRS Edition. John Wiley & Son, Inc. 
            2011. 
Williams, J., Haka, S., Bettner, M.,, Carcello, J., Lam, N., and Lau,P. Financial Accounting including 
           International Financial Reporting Standards (IFRS). Mc-GrawHill, 2011.  

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
ชชัรัช  ศิริทองถาวร. 2549. หลกัการบัญชี 1.กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส. 
เชาวลีย ์ พงศผ์าติโรจน์ . 2549. หลกัการบัญชีขั้นต้น 1.กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2543. 
ฐิติพร  สงวนพนัธ์ุ. 2553.หลกัการบัญชี 1(เล่ม 1). กรุงเทพมหานคร: บริษทั ธนาเพรส จ ากดั 
ดวงสมร  อรพินทแ์ละคณะ. 2546.การบัญชีการเงิน.กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ ์จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั. 
ธารี  หิรัญรัสมีและคณะ. 2547. หลกัการบัญชีขั้นต้น.กรุงเทพมหานคร: จูนพบัลิชช่ิง. 
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นิตยา  งามแดน.2548.การบัญชีการเงิน.กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ปิยาพร  รัฐพร. 2553.หลกัการบัญชี 1 (เล่ม 2). กรุงเทพมหานคร: บริษทั ธนาเพรส จ ากดั.  
สภาวชิาชีพบญัชี. 2538. ศัพท์บัญชี. กรุงเทพมหานคร: บริษทั  พี.เอ. ลีฟวิง่ จ  ากดั. 
สุกญัญา  ต่ออภิชาตตระกูล. 2546.หลกัการบัญชี 1 .กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส แอนด ์กราฟฟิค. 
สุริย ุ เมืองขนุรอง. 2542.หลกัการบัญชี 1.กรุงเทพมหานคร: ทีพีเอน็ เพรส. 
ภาษาองักฤษ 
Wild, J.J, Kwok, W. Venkatesh, S. Fundamental Accounting Principles (IFRS). 2 nd ed. McGraw 
Hill, 2016. 
Weygandt, J. Kimel, P., and Keiso,D. Financial Accounting IFRS Edition. John Wiley & Son, 2011. 
Willaims, J., Haka, S., Bettner, M.,, Carcello, J., Lam, N., and Lau,P. Financial Accounting including 
           International Financial Reporting Standards (IFRS). Mc-GrawHill, 2011.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ipthailand.org 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.dbd.go.th 
กรมสรรพากร [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก:http://www.rd.go.th 
คณะกรรมมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.ifrs.org 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก  
        http://www.sec.or.th 
สภาวชิาชีพบญัชี [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก:http://www.fap.or.th 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก:http://www.theiiat.or.th 
 
 

  
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
        มีการสอบความคิดเห็นของนกัศึกษาในส่วนของเน้ือหารายวชิาและวธีิการเรียนการสอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

พิจารณาจากผลการประเมินการสอนซ่ึงจดัท าโดยส านกัทะเบียนและประมวลผล  
 
3. การปรับปรุงการสอน  

http://www.rd.go.th/
http://www.ifrs.org/


 10 

      คณะมีการจดัท าวจิยัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือนายจา้ง  
และมีการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม  
เพื่อก าหนดกลไกและวธีิการในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ทวนจากคะแนนสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากการประเมินผลในขอ้ 1 และขอ้ 2 จะใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงเน้ือหา วธีิการเรียนการสอน 


