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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควชิา  คณะบัญชี 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
  AC432 สัมมนาบัญชีการเงิน  
        (Seminar in Financial Accounting)  
2. จํานวนหนวยกิต 
      3 หนวยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
4.   อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 ผูชวยศาสตราจารยเยาวรักษ สุขวิบูลย 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/ ช้ันปท่ี 4 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  

 AC110 การบญัชีช้ันกลาง 1  และ   AC211 การบัญชีช้ันกลาง 2  
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

 ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน  

 คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
        15 สิงหาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1.1 เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีการเงิน 
 1.2 เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาแนวความคิดใหมๆ จากบทความทางการบัญชีท้ังไทยและตางประเทศ 
 1.3 เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงการปรับปรุง และการพัฒนามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ(สากล) และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
 1.4 เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
       1.5 เพื่อใหนักศึกษาสามารถระบุปญหาท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีการเงิน และรวมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในปญหาดังกลาว 
       1.6 เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอรางมาตรฐานการบัญชีและรางมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยใหมๆ 
 1.7 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกรณีศึกษาไดตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อใหนักศึกษามีความรูกาวทันกับการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทยและตางประเทศ เพื่อไปปรับใชกับการปฎิบัติงานในองคกรและสถาบันตางๆ 
ตลอดจนใชประโยชนในการศึกษาระดับปริญญาโทตอไป 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใชในการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินสําหรับองคกรประเภท
ตางๆ โดยใชกรณีศึกษา บทความ เอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ ประเด็นท่ี
นาสนใจ ตลอดจนปญหาดานการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 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. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบัิตงิาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมงตอสัปดาห) 

45 - - 7 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
...............................................................................7............................................................................ 

 
หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง   มีดังตอไปนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
  1.1.1 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
  1.1.2 มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถาบันและ
สังคม 
  1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
  1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม 
 1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1 สอนมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ตลอดจนการ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชี โดยการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมเขา
ไปในตัวอยาง หรือกรณีศึกษาท่ีใชประกอบ 
  1.2.2 นักศึกษาทุกคนตองอานเอกสารประกอบการสอนแตละหัวขอลวงหนา กอนเขาเรียนแต
ละสัปดาห เพื่อจะไดสามารถแสดงความคิดเห็น ซักถามปญหา และตอบคําถามเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆใน
ช้ันเรียนได โดยฝกใหนักศึกษาใชภาษาสุภาพในการแสดงความเห็นขัดแยงหรือไมเห็นดวย และการให
เกียรติผูอ่ืน 

1.2.3 นักศึกษาทุกคนตองรวมกันวิเคราะหกรณีศึกษาในช้ันเรียน และเสนอความคิดเห็น ดวย 

ความสุภาพและมีมารยาท 

1.2.4 ใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ 3-5 คน แตละกลุมตองรับผิดชอบทํางาน และรูจักกฎกติกา ขอ    
กําหนด และระเบียบในการทํางานเพ่ือสวนรวม ดังนี้ 
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- ตองชวยกันสรุปขาวหรือบทความเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง ภาษี 
ฯลฯ ท่ีเปนประเด็นปจจุบันซ่ึงมีผลกระทบตอการบัญชีทุกๆสัปดาห  โดยเขียน 
หรือพิมพสงงานท่ีสรุปพรอมท้ังระบุแหลงท่ีมา เอกสารอางอิง ช่ือหนังสือพิมพ 
หรือวารสาร   ช่ือWeb Site    และวัน เดือน ป ใหชัดเจน ซ่ึงควรเปนเร่ืองท่ี
ทันสมัย ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4  พรอมท้ังนําเสนอหนาช้ันโดยสง
ตัวแทนสลับกันในแตละสัปดาห กลุมละ 2-3 นาที ตอนตนช่ัวโมง 

- ตองชวยกันแปล และสรุปบทความทางการบัญชี(ภาษาอังกฤษ) ท่ีแจกให  และ
พิมพสงงานท่ีสรุปขนาดความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 โดยสงและนําเสนอ
หนาช้ันเรียนใน 2 สัปดาหสุดทายกอนปดภาคเรียน 

1.2.5 มีการทดสอบยอยเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียน 2 - 3สัปดาห / คร้ัง ตอนตนหรือทายช่ัวโมงเพ่ือให 
มีความต้ังใจ และรับผิดชอบในการเรียน 

1.2.6 นักศึกษาแตละคนจัดทํารายงานเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไทย โดยอาศัยขอมูลของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  /หรือทํา
รายงานเก่ียวกับหัวขอทางบัญชีการเงิน โดยรวบรวมขอมูลจากหลายๆแหลงมาวิเคราะห โดยใชทฤษฎี 
หรือหลักการบัญชีท่ีศึกษา และมาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยท่ีเกี่ยวของมา
ทําการสรุปและแสดงความคิดเห็น ใหสงรายงานและนําเสนอหนาช้ันเรียนกอนปดภาคเรียน 2 สัปดาห 
ถาสงชาจะถูกหักคะแนนวันละ 1 คะแนน เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในตัวเอง 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียน ความสม่ําเสมอและความรวมมือในการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
  1.3.2 การทํางาน และการสงงาน เปนไปตามท่ีมอบหมายและตรงตามกําหนดสง 
  1.3.3 การกลาแสดงออก การแสดงความคิดเห็นเปนไปอยางสุภาพ สรางสรรค และอภิปราย
อยางมีเหตุมีผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 
2. ความรู 
 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
  2.1.1 มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
  2.1.2 มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนท่ีสัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี 
โดยสามารถบูรณาการ และนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
  2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก
ประสบการณ 
  2.1.4 สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
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 2.2 วิธีการสอน 
 บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ทดสอบยอย แสดงความคิดเห็น การนําเสนอหนาช้ัน ทํารายงาน  

แปลบทความตางประเทศ วิเคราะหขาวเหตุการณปจจุบันโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 คะแนนเก็บจากการเขาหองเรียน การนําเสนอ รายงาน การใหความรวมมือ การแสดง 
ความคิดเห็น การทํางานกลุม การแปลบทความตางประเทศ ความรับผิดชอบในการทํางาน 

2.3.2 ทดสอบยอย และสอบปลายภาค 
3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
  3.1.1 สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบุและ
วิเคราะหปญหาท่ีมีความซับซอนไดดวยตนเอง 
  3.1.2 สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชี และดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน ใชทักษะ
ทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแกไขปญหา รวมท้ังเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
  3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน  
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1 ศึกษามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และตางประเทศ
รวมท้ังการตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
  3.2.2 วิเคราะหขาวหรือบทความท้ังไทย และตางประเทศ 

 3.2.3 การแสดงความคิดเห็น อภิปราย 
 3.2.4 ทดสอบยอย ทํากรณีศึกษา 
 3.2.5 ทํารายงานและนําเสนอหนาช้ันเรียน 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 ทดสอบยอย และสอบปลายภาค 
  3.3.2 ผลงานกลุมและผลงานเด่ียวจากรายงาน 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา 
  4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และปรับตัวใหเขากับสถานการณ  
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
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  4.1.3 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการ
แกไขปญหาในสถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน 
  4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเนื่อง  
 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1 จัดกลุมใหแบงความรับผิดชอบในการนําเสนอและวิเคราะหขาวธุรกิจในแตละสัปดาห 
  4.2.2 จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษาแตละเร่ืองโดยระดมความคิดเห็นจากทุกคนในกลุม 
  4.2.3 จัดกลุมใหแปลบทความตางประเทศแตละเร่ือง โดยแตละคนจะไดรับการแบงงานท่ี
แตกตางกัน 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ใหนักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม 
  4.3.2 ผลงานของกลุมเทียบกับกลุมอ่ืนๆ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
  5.1.1 มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา หรือขอโตแยง 
  5.1.2 สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด และการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมกับปญหา และกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 
  5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 
 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1 ใหนักศึกษาใชอินเทอรเน็ท ในการสืบคนขอมูลจากเว็บไซตตางๆท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ
บัญชี และขาวธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯมาจัดทํารายงาน 
  5.2.2 ใหนักศึกษา Download ขอมูล หรือเอกสารประกอบการสอน และติดตามงานท่ี
มอบหมาย หรือศึกษาPPT และ VDO บน iTunes U 
  5.2.3 ใหนักศึกษานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนพรอมกับแสดงผลงานในรูปแบบ PowerPoint  
 5.3 วิธีการประเมินผล 
 5.3.1 การทดสอบยอย (e-Classroom) และการสอบปลายภาค 
 5.3.2 ความรับผิดชอบในการศึกษาเอกสารประกอบการสอนท่ีใหDownload ลวงหนากอนเขา
เรียน และงานท่ีมอบหมายบน iTunes U 
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 5.3.3 ผลงานจากการสืบคนขอมูลในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเสนอผลงานใน
รูปแบบ PowerPoint 
  

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 -แนะนําเคาโครงการสอน/แผนการศึกษา 
-ข้ันตอนการจดัทํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
-มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ท่ี
ใชในปจจุบัน และรางมาตรฐานฯ 
(ปรับปรุง2559) 
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับท่ี 12/2552 , 49/2553 
เร่ือง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการ
บัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศ และประกาศ
เพิ่มเติม 
-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะ (NPAEs) 
-รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม
(TFRS for SMEs) 

3 -บรรยาย/ บทความ / 
TFRS /  TAS / TFRIC / 
TSIC รางการตีความ/ 
PPT 
www.fap.or.th 
www.dbd.go.th 
-ประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชี ฉบับท่ี 12/2552 , 
49/2553 
-ถาม ตอบ อภปิราย 
-ทดสอบยอย 
-กรณีศึกษา 
- iTunes U 
 

ผศ.เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

2 -การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
-จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
-กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงิน (ปรับปรุง 2558) 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 

3 
 
 
 
 

 

-ขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับท่ี 12, 19และ
21) 
-ประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีท่ี 35/2557 

ผศ.เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลคา
ยุติธรรม 

- TAS 1, TFRS 13 
-บทความ /PPT/ 
-FRUpdate@SET 
Vol.3/2014 
กรณีศึกษา 
www.fap.or.th 
-ถาม ตอบ อภปิราย 
-ทดสอบยอย 
- iTunes U 

3-4 (ทบทวน)มาตรฐานการรายงายทาง
การเงิน ฉบับปรับปรุง 2558และรางฯ
ปรับปรุง 2559 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง สัญญากอสราง 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง สัญญาเชา 

6 -ประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีและอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของ 
-TAS2,7,8,10,11,16, 
17,18,21,23,27,28,29,33
,34,36,37,38  
-TSIC 32 
-บทความ /PPT/
กรณีศึกษา  
--เอกสารอบรมสัมมนา 
www.fap.or.th 
-ถาม ตอบ อภปิราย 
-ทดสอบยอย 
- iTunes U 
หมายเหตุ: บางฉบับมีผล
บังคับใชตามวนัท่ี
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และบางฉบับ
อยูระหวางรอลงในราช
กิจจานเุบกษา 

ผศ.เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง รายได 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมละ
การรวมคา 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกจิท่ีเงินเฟอรุนแรง 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง กําไรตอหุน 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ี
อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
-การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมมี
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

ตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
 

5-6 -มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน  
-การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือ การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน 
-การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวย
สัญญาเชาหรือไม 
-การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเชา
ดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

6 -ประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชี และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของ 
-TAS 40 
-TFRIC 1 
-TFRIC 4 
-TSIC 15 
-เอกสารอบรมสัมมนา 
--www.fap.or.th 
-ถาม ตอบ อภปิราย 
-ทดสอบยอย 
-กรณีศึกษา 
- iTunes U 
 

ผศ.เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

7-8 -มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไม
หมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษเีงินได 
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง 
เกษตรกรรม 

3 ประกาศสภาฯ และอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวของ 
-TFRS 5, TAS 12, 41 
--เอกสารอบรมสัมมนา 
www.fap.or.th 
-ถาม ตอบ อภปิราย 
-ทดสอบยอย 
-กรณีศึกษา 
- iTunes U 

ผศ.เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

 สอบกลางภาค  ไมมีสอบกลางภาค  
9 -การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
3 ประกาศสภาฯ และอ่ืนๆ

ท่ีเกี่ยวของ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

สัญญาสําหรับการกอสราง
อสังหาริมทรัพย 
-การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ท่ี 
31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได-รายการ
แลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 
-การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับ ท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

TFRIC 15, 
TSIC31,TFRIC 13 
--เอกสารอบรมสัมมนา 
www.fap.or.th 
-ถาม ตอบ อภปิราย 
-กรณีศึกษา 
-ทดสอบยอย 
- iTunes U 
 

10 -มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
-การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความชวยเหลือ
จากรัฐบาล-กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนนิงาน 

3 -ประกาศสภาฯ และอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวของ 
-TAS 20, TSIC 10 
--เอกสารอบรมสัมมนา 
www.fap.or.th 
-ถาม ตอบ อภปิราย 
- กรณีศึกษา 
-ทดสอบยอย 
- iTunes U 

ผศ.เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

11 -รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 104 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสําหรับ
การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 
-รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในตรา
สารหนี้และตราสารทุน 
-รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการ
และการเปดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน 

6 -TAS 104 , 105, 107 
--เอกสารอบรมสัมมนา 
www.fap.or.th 
-ถาม ตอบ อภปิราย 
- กรณีศึกษา 
-ทดสอบยอย 
- iTunes U 
 

ผศ.เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

12-13 -มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสํารวจและ

6 - IFRS 6,8,15 
--เอกสารอบรมสัมมนา 

- 



 12

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

ประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สวนงานดําเนิน 
งาน 
--รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับ
ลูกคา 

www.fap.or.th 
-ถาม ตอบ อภปิราย 
-กรณีศึกษา 
-ทดสอบยอย 
- iTunes U 
 

14-15 -การนําเสนอรายงาน และงานแปล 
-สรุปประเด็นสําคัญท่ีศึกษาท้ังหมด 

6 PPT ผศ.เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

16 สอบปลายภาค  สอบอัตนัย  

 รวม  45 - - 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1,2,3,4,5 
-ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมระหวางเรียน 
การใหความรวมมือ การทํางาน และมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน 

-ทุกสัปดาห 15 

1,2,3,4,5 
-ผลงานขาว และวิเคราะหกรณีศึกษา  
 -แปลบทความ 
-การทํารายงาน การนําเสนอหนาช้ันเรียน 

-ทุกสัปดาห 
-15-16 
-15-16 

5 
5 
15 

1,2,3,5 
-การทดสอบยอย  
Hybrid e-Learning ทดสอบผานระบบe–Learning 
-การสอบปลายภาค 

-2-3สัปดาห/ครั้ง 
 
-17 

5 
5 
50 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เขาถึงไดจาก www.fap.or.th 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา, พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543.  กรุงเทพมหานคร: 2543 
__________. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา.  เขาถึงไดจาก: http://www.dbd.go.th  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, รายงานประจําป.  เขาถึงไดจาก: http://www.set.or.th 
 
__________.วารสาร FRUpdate@SET,  เขาถึงไดจาก:     

          http://www.set.or.th/th/regulations/supervision/listed_download_p5.html 
บทความบัญชี.  เขาถึงไดจาก: http://www.accountancymagazine.com 
วิชาชีพบัญชี, สภา.  พระราชบัญญัติวิชาชพีบัญชี พ.ศ.2547.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท พ.ีเอ.ลีฟวิ่ง  
                     จํากัด, 2547. 
__________.  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชพีบัญช,ี เขาถึงไดจาก: http://www.fap.or.th 
__________.  ขอบังคับสภาวิชาชพีบัญช.ี  เขาถึงไดจาก: http://www.fap.or.th 
__________.  ประกาศสภาวิชาชพีบัญช.ี  เขาถึงไดจาก: http://www.fap.or.th 
__________. มาตรฐานการบัญชี, รางมาตรฐานการบัญช,ี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน,  การ  
                      ตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัตทิางการบัญชี. เขาถึงไดจาก  
                      www.fap.or.th  www.ifrs.org และ http://www.iasplus.com/standard/standard.htm 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
3.1 วารสารวิชาชีพบัญชี  วารสารจุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศนและวารสารของสถาบันท่ีเกี่ยวของกับ 

วิชาชีพบัญชี เชน กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 
3.2 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เขาถึงไดจาก www.dbd.go.th 
3.3 บทความบัญชี เขาถึงไดจาก www.accountancymagazine.com 
3.4 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย: รายงานประจําปและวารสาร FRUpdate@SET  เขาถึงไดจาก  

http://www.set.or.th 
      
                       หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาแตละคน 
 1.2 การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการเขาเรียน และระหวางเรียน 
 1.3 การใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
 1.4 การส่ือสารระหวางอาจารยกับนกัศึกษาผานทาง e-mail, webboard, Facebook, LINE 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

2.1 ผลการทดสอบยอย และผลการสอบปลายภาค 
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2.2 การตอบคําถาม การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
2.3 ผลการทํางานท่ีไดมอบหมายไป 

3. การปรับปรุงการสอน  
3.1 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดการประเมินผลการเรียนรู เชนทําขอตกลงในกิจกรรมการ 

เรียนการสอน และกําหนดคะแนนในแตละกิจกรรม 
3.2 อาจารยเสนอทางเลือกในการประเมินผลการเรียนรู หรือใหนักศึกษาแตละคนไดมีโอกาสแสดง 

ความคิดเห็น และอภิปรายหาขอสรุปกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู
รวมกันกับอาจารย 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา การสอบถามนักศึกษา การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบ 
ปลายภาค โดยอาจารยในกลุมสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 5.1 ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหทันตอเหตุการณและเปนปจจุบันเสมอ และผลการทดสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

5.2 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูใหม 


