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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบญัชี 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  

  AC432 สัมมนาบญัชีการเงิน  

        (Seminar in Financial Accounting)  

2. จํานวนหน่วยกติ 

      3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

      บญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี 

4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวรักษ ์สุขวบิูลย ์

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/ ชั้นปีท่ี 4 

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 AC110 การบญัชีชั้นกลาง 1  และ   AC211 การบญัชีชั้นกลาง 2  

7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  

 ไม่มี 

8.  สถานทีเ่รียน  

 คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   

9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

        17 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีการเงิน 

 1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาแนวความคิดใหม่ๆ จากบทความทางการบญัชีทั้งไทยและต่างประเทศ 

 1.3 เพื่อให้นกัศึกษาทราบถึงการปรับปรุง และการพฒันามาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทย      ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ(สากล) และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 

 1.4 เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

       1.5 เพื่อให้นกัศึกษาสามารถระบุปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีการเงิน  และร่วมกนัอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นในปัญหาดงักล่าว 

       1.6 เพื่อให้นกัศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการบญัชีและร่างมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทยใหม่ๆ 

 1.7 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาได้ตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทย  

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้กา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทยและต่างประเทศ เพื่อไปปรับใช้กับการปฎิบติังานในองค์กรและสถาบนัต่างๆ 

ตลอดจนใชป้ระโยชน์ในการศึกษาระดบัปริญญาโทต่อไป 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา  

 อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงินสําหรับองคก์รประเภท

ต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องทั้ งในและต่างประเทศ ประเด็นท่ี

น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชีการเงินและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 This subject covers the discussion and analysis on the implementation of the accounting 

framework and accounting standards (financial reporting standards) for various types of 

organizations. The class discussions use case studies, articles and other documents relating to 

current issues in accounting. In addition, this class also concentrates on financial accounting 

problems and code of ethics of accounting profession.  
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2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 

(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 

(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

45 - - 7 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

...............................................................................7............................................................................ 

 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

  1.1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ ในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

  1.1.2 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั เคารพ และสามารถปฏิบติัตามกฏระเบียบของสถาบนัและ

สังคม 

  1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม 

  1.1.4 มีจิตสาํนึก และพฤติกรรมท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมี

คุณธรรม 

 1.2 วธีิการสอน 

  1.2.1 สอนมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ตลอดจนการ

ตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี โดยการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมเขา้

ไปในตวัอยา่ง หรือกรณีศึกษาท่ีใชป้ระกอบ 

  1.2.2 นกัศึกษาทุกคนตอ้งอ่านเอกสารประกอบการสอนแต่ละหวัขอ้ล่วงหนา้ ก่อนเขา้เรียนแต่

ละสัปดาห์ เพื่อจะไดส้ามารถแสดงความคิดเห็น  ซกัถามปัญหา และตอบคาํถามเก่ียวกบัหวัขอ้นั้นๆใน

ชั้นเรียนได ้โดยฝึกใหน้กัศึกษาใชภ้าษาสุภาพในการแสดงความเห็นขดัแยง้หรือไม่เห็นดว้ย และการให้

เกียรติผูอ่ื้น 

1.2.3 นกัศึกษาทุกคนตอ้งร่วมกนัวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน และเสนอความคิดเห็น ดว้ย 

ความสุภาพและมีมารยาท 

1.2.4 ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มตอ้งรับผดิชอบทาํงาน และรู้จกักฎกติกา ขอ้    

กาํหนด และระเบียบในการทาํงานเพื่อส่วนรวม ดงัน้ี 
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- ตอ้งช่วยกนัสรุปข่าวหรือบทความเก่ียวกบัสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง ภาษี 

ฯลฯ ท่ีเป็นประเด็นปัจจุบนัซ่ึงมีผลกระทบต่อการบญัชีทุกๆสัปดาห์  โดยเขียน 

หรือพิมพส่์งงานท่ีสรุปพร้อมทั้งระบุแหล่งท่ีมา เอกสารอา้งอิง ช่ือหนงัสือพิมพ ์

หรือวารสาร   ช่ือWeb Site    และวนั เดือน ปี ให้ชดัเจน ซ่ึงควรเป็นเร่ืองท่ี

ทนัสมยั ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4  พร้อมทั้งนาํเสนอหนา้ชั้นโดยส่ง

ตวัแทนสลบักนัในแต่ละสัปดาห์ กลุ่มละ 2-3 นาที ตอนตน้ชัว่โมง 

- ตอ้งช่วยกนัแปล และสรุปบทความทางการบญัชี(ภาษาองักฤษ) ท่ีแจกให้  และ

พิมพส่์งงานท่ีสรุปขนาดความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A4 โดยส่งและนาํเสนอ

หนา้ชั้นเรียนใน 2 สัปดาห์สุดทา้ยก่อนปิดภาคเรียน 

1.2.5 มีการทดสอบยอ่ยเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 2 - 3สัปดาห์ / คร้ัง ตอนตน้หรือทา้ยชัว่โมงเพื่อให ้

มีความตั้งใจ และรับผดิชอบในการเรียน 

1.2.6 นกัศึกษาแต่ละคนจดัทาํรายงานเก่ียวกบัมาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินไทย โดยอาศยัขอ้มูลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  /หรือทํา

รายงานเกี่ยวกับหัวข้อทางบัญชีการเงิน โดยรวบรวมขอ้มูลจากหลายๆแหล่งมาวิเคราะห์ โดยใชท้ฤษฎี 

หรือหลกัการบญัชีท่ีศึกษา และมาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยท่ีเก่ียวขอ้งมา

ทาํการสรุปและแสดงความคิดเห็น ให้ส่งรายงานและนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนก่อนปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ 

ถา้ส่งชา้จะถูกหกัคะแนนวนัละ 1 คะแนน เพื่อใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบในตวัเอง 

 1.3 วธีิการประเมินผล 

  1.3.1 พฤติกรรมการเขา้เรียน ความสมํ่าเสมอและความร่วมมือในการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  1.3.2 การทาํงาน และการส่งงาน เป็นไปตามท่ีมอบหมายและตรงตามกาํหนดส่ง 

  1.3.3 การกลา้แสดงออก การแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างสุภาพ สร้างสรรค ์และอภิปราย

อยา่งมีเหตุมีผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพบญัชี 

2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

  2.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวธีิการทางการบญัชี 

  2.1.2 มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการบญัชี 

โดยสามารถบูรณาการ และนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.1.3 มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ 

  2.1.4 สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ การวิจยั และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
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 2.2 วธีิการสอน 

 บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ทดสอบยอ่ย แสดงความคิดเห็น การนาํเสนอหนา้ชั้น ทาํรายงาน  

แปลบทความต่างประเทศ วเิคราะห์ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนัโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 2.3 วธีิการประเมินผล 

2.3.1 คะแนนเก็บจากการเขา้หอ้งเรียน การนาํเสนอ รายงาน การใหค้วามร่วมมือ การแสดง 

ความคิดเห็น การทาํงานกลุ่ม การแปลบทความต่างประเทศ ความรับผดิชอบในการทาํงาน 

2.3.2 ทดสอบยอ่ย และสอบปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

  3.1.1 สามารถสืบคน้ขอ้มูล ประมวลขอ้มูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนาํมาใช้ในการระบุและ

วเิคราะห์ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง 

  3.1.2 สามารถประยุกตแ์ละบูรณาการความรู้ทางการบญัชี และดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะ

ทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆอยา่ง

สร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 

  3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  

 3.2 วธีิการสอน 

  3.2.1 ศึกษามาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และต่างประเทศ

รวมทั้งการตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

  3.2.2 วเิคราะห์ข่าวหรือบทความทั้งไทย และต่างประเทศ 

 3.2.3 การแสดงความคิดเห็น อภิปราย 

 3.2.4 ทดสอบยอ่ย ทาํกรณีศึกษา 

 3.2.5 ทาํรายงานและนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 3.3 วธีิการประเมินผล 

  3.3.1 ทดสอบยอ่ย และสอบปลายภาค 

  3.3.2 ผลงานกลุ่มและผลงานเด่ียวจากรายงาน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

  4.1.1 สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4.1.2 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์  

และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  4.1.3 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอาํนวยความสะดวกในการ

แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้าํ หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 

  4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญัชีของตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง  

 4.2 วธีิการสอน 

  4.2.1 จดักลุ่มใหแ้บ่งความรับผดิชอบในการนาํเสนอและวเิคราะห์ข่าวธุรกิจในแต่ละสัปดาห์ 

  4.2.2 จดักลุ่มวเิคราะห์กรณีศึกษาแต่ละเร่ืองโดยระดมความคิดเห็นจากทุกคนในกลุ่ม 

  4.2.3 จดักลุ่มให้แปลบทความต่างประเทศแต่ละเร่ือง โดยแต่ละคนจะได้รับการแบ่งงานท่ี

แตกต่างกนั 

 4.3 วธีิการประเมินผล 

  4.3.1 ใหน้กัศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

  4.3.2 ผลงานของกลุ่มเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

  5.1.1 มีทกัษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล

ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรือขอ้โตแ้ยง้ 

  5.1.2 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดู และการเขียน รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการ

นาํเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหา และกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั 

  5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 

 5.2 วธีิการสอน 

  5.2.1 ให้นกัศึกษาใช้อินเทอร์เน็ท ในการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ

บญัชี และข่าวธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์มาจดัทาํรายงาน 

  5.2.2 ให้นักศึกษา Download ข้อมูล หรือเอกสารประกอบการสอน และติดตามงานท่ี

มอบหมาย หรือศึกษาPPT และ VDO บน iTunes U 

  5.2.3 ใหน้กัศึกษานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนพร้อมกบัแสดงผลงานในรูปแบบ PowerPoint  

 5.3 วธีิการประเมินผล 

 5.3.1 การทดสอบยอ่ย (eClassroom) และการสอบปลายภาค 

 5.3.2 ความรับผิดชอบในการศึกษาเอกสารประกอบการสอนท่ีให้Download ล่วงหนา้ก่อนเขา้

เรียน และงานท่ีมอบหมายบน iTunes U 
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 5.3.3 ผลงานจากการสืบคน้ขอ้มูลในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการนาํเสนอผลงานใน

รูปแบบ PowerPoint 

  

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1 -แนะนาํเคา้โครงการสอน/แผนการ

ศึกษา 

-มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ท่ี

ใชใ้นปัจจุบนั 

-ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี 

ฉบบัท่ี 12/2552 , 46/2553,49/2553 

เร่ือง การจดัเลขระบุฉบบัมาตรฐานการ

บญัชีของไทยใหต้รงตามมาตรฐานการ

บญัชีระหวา่งประเทศ และประกาศ

เพิ่มเติม 

-ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 

20/2554 เร่ือง มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย

สาธารณะ 

(NPAEs) 

3 -บรรยาย/ บทความ / 

TFRS /IFRS / IAS / 

IFRIC / ร่างการตีความ/ 

PPT 

www.fap.or.th 

www.dbd.go.th 

-ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี 

ฉบบัท่ี 12/2552, 

46,49/2553,20/2554,และ

13,14,29/2555 

-ถาม ตอบ อภิปราย 

-ทดสอบยอ่ย 

-กรณีศึกษา 

- iTunes U 

- eClassroom 

ผศ.เยาวรักษ ์

สุขวบูิลย ์

2 -การพิจารณาเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 

-จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพ

บญัชี 

-กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทาง

การเงิน (ปรับปรุง 2557) 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 

3 

 

 

 

 

 

-ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพ

บญัชี (ฉบบัท่ี 12, 19และ

21) 

-ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี

ท่ี 35/2557 

- TAS 1, TFRS 13 

-บทความ /PPT/ 

 

ผศ.เยาวรักษ ์

สุขวบูิลย ์

http://www.fap.or.th/
http://www.dbd.go.th/
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

-FRUpdate@SET 

Vol.3/2014 

กรณีศึกษา www.fap.or.th 

-ถาม ตอบ อภิปราย 

3-4 (ทบทวน)มาตรฐานการรายงายทาง

การเงิน ฉบบัปรับปรุง 2557 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผดิพลาด 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

6 -ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี

ท่ี 41,42,47-54 และ 

65-66/2557 

-TAS2,7,8,10,11,16, 

17,18,21,23,27,28,29,33,

34,36,37,38 และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

-บทความ /PPT/

กรณีศึกษา  

--เอกสารอบรมสัมมนา 

www.fap.or.th 

-ถาม ตอบ อภิปราย 

หมายเหตุ: บางฉบบัมีผล

บงัคบัใชต้ามวนัท่ีประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา และ

บางฉบบัอยูร่ะหวา่งรอลง

ในราชกิจจานุเบกษา 

ผศ.เยาวรักษ ์

สุขวบูิลย ์

http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

เงินตราต่างประเทศ 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษทัร่วมละการร่วมคา้ 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

5-6 -มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน -การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี

เกิดข้ึนจากการร้ือ การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

-การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ 

-การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า

ดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

6 -ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี

ท่ี 59/2557 และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

-TAS 40 

-TFRIC 1 

-TFRIC 4 

-TSIC 15 

-เอกสารอบรมสัมมนา 

--www.fap.or.th 

-ถาม ตอบ อภิปราย 

ผศ.เยาวรักษ ์

สุขวบูิลย ์

7 -มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก  

-การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

3 ประกาศสภาฯฉบบัท่ี

64/2557 และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

-TFRS 5,-TSIC 32 

--เอกสารอบรมสัมมนา 

www.fap.or.th 

-ถาม ตอบ อภิปราย 

ผศ.เยาวรักษ ์

สุขวบูิลย ์

 สอบกลางภาค  ไม่มีสอบกลางภาค  

8 -การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

-การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบั ท่ี 

31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได-้รายการ

แลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

3 ประกาศสภาฯฉบบัท่ี

56,63/2557 และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

TFRIC 15, 

TSIC31,TFRIC 13 

--เอกสารอบรมสัมมนา 

www.fap.or.th 

 

http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

-การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบั ท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

-ถาม ตอบ อภิปราย 

-กรณีศึกษา 

9 -มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ข้อมู ล เ ก่ี ย วกับ ค วา ม ช่ วย เหลือจา ก

รัฐบาล 

-การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี

ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบั กิจกรรมดาํเนินงาน 

3 -ประกาศสภาฯฉบบัท่ี

58/2557 

TAS 20, TSIC 10 

--เอกสารอบรมสัมมนา 

www.fap.or.th 

-ถาม ตอบ อภิปราย 

- กรณีศึกษา 

ผศ.เยาวรักษ ์

สุขวบูิลย ์

10-11 -มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน 

-มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 

(ปรับปรุง 2557) เร่ืองการบญัชีและการ

รายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก

จากงาน 

-การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ

ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 

สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี19 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ 

ของพนกังาน  

 

 

6 -TAS 19 , 26  

-TFRIC 14 

--เอกสารอบรมสัมมนา 

www.fap.or.th 

-ถาม ตอบ อภิปราย 

- กรณีศึกษา 

ผศ.เยาวรักษ ์

สุขวบูิลย ์

http://www.fap.or.th/files/st_accounting/SIC10.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/SIC10.pdf
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

12-13 -มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสาํรวจ

และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงาน

ดาํเนินงาน 

--มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

--มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

6 - IAS 8 , 24  

- IFRS 6,8,11 

--เอกสารอบรมสัมมนา 

www.fap.or.th 

-ถาม ตอบ อภิปราย 

-กรณีศึกษา 

- 

14-15 -การนาํเสนอรายงาน และงานแปล 

-สรุปประเดน็สาํคญัท่ีศึกษาทั้งหมด 

6 PPT ผศ.เยาวรักษ ์

สุขวบูิลย ์

16 สอบปลายภาค  สอบอตันยั  

 รวม  45 - - 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

1,2,3,4,5 

-ความรับผดิชอบ และพฤติกรรมระหวา่งเรียน 

การใหค้วามร่วมมือ การทาํงาน และมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

-ทุกสปัดาห์ 15 

1,2,3,4,5 

-ผลงานข่าว และวเิคราะห์กรณีศึกษา  

 -แปลบทความ 

-การทาํรายงาน การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

-ทุกสปัดาห์ 

-15-16 

-15-16 

5 

5 

15 

1,2,3,5 

-การทดสอบยอ่ย  

Hybrid e-Learning ทดสอบผา่นระบบ –Learning 

-การสอบปลายภาค 

-2-3สปัดาห์/คร้ัง 

 

-17 

5 

5 

50 

 
 

http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS6.pdf
http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS6.pdf
http://www.fap.or.th/
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เขา้ถึงไดจ้าก www.fap.or.th 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้, พระราชบัญญติัการบัญชี พ.ศ.2543.  กรุงเทพมหานคร: 2543 

__________. ประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า.  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.dbd.go.th  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, รายงานประจําปี.  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.set.or.th 

__________.วารสาร FRUpdate@SET,  เขา้ถึงไดจ้าก:     
          http://www.set.or.th/th/regulations/supervision/listed_download_p5.html 

บทความบญัชี.  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.accountancymagazine.com 

วชิาชีพบญัชี, สภา.  พระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547.  กรุงเทพมหานคร: บริษทั พี.เอ.ลีฟวิง่  

                     จาํกดั, 2547. 

__________.  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี, เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.fap.or.th 

__________.  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี.  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.fap.or.th 

__________.  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี.  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.fap.or.th 

__________. มาตรฐานการบัญชี, ร่างมาตรฐานการบัญชี,  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน,  การ  

                      ตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชี. เขา้ถึงไดจ้าก  

                      www.fap.or.th  www.ifrs.org และ http://www.iasplus.com/standard/standard.htm 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

3.1 วารสารวชิาชีพบญัชี  วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทศัน์และวารสารของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

วชิาชีพบญัชี เช่น กรมสรรพากร กรมบญัชีกลาง และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

3.2 ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เขา้ถึงไดจ้าก www.dbd.go.th 

3.3 บทความบญัชี เขา้ถึงไดจ้าก www.accountancymagazine.com 

3.4 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: รายงานประจาํปีและวารสาร FRUpdate@SET  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.set.or.th 

      
                       หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 1.1 การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาแต่ละคน 

 1.2 การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในการเขา้เรียน และระหวา่งเรียน 

 1.3 การใหค้วามร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

http://www.fap.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.ifrs.org/
http://www.iasplus.com/standard/standard.htm
http://www.dbd.go.th/
http://www.accountancymagazine.com/
http://www.set.or.th/
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 1.4 การส่ือสารระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาผา่นทาง e-mail, webboard, Facebook, LINE 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 ผลการทดสอบยอ่ย และผลการสอบปลายภาค 

2.2 การตอบคาํถาม การซกัถาม และการแสดงความคิดเห็น 

2.3 ผลการทาํงานท่ีไดม้อบหมายไป 

3. การปรับปรุงการสอน  

3.1 ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดการประเมินผลการเรียนรู้ เช่นทาํขอ้ตกลงในกิจกรรมการ 

เรียนการสอน และกาํหนดคะแนนในแต่ละกิจกรรม 

3.2 อาจารยเ์สนอทางเลือกในการประเมินผลการเรียนรู้ หรือใหน้กัศึกษาแต่ละคนไดมี้โอกาสแสดง 

ความคิดเห็น และอภิปรายหาขอ้สรุปกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้

ร่วมกนักบัอาจารย ์

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

การสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา การสอบถามนกัศึกษา การพิจารณาผลการทดสอบยอ่ย การสอบ 

ปลายภาค โดยอาจารยใ์นกลุ่มสาขาวชิาท่ีรับผดิชอบ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 5.1 ปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบนัเสมอ และผลการทดสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 

5.2 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ใหม่ 
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