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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะบญัชี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
  AC320 รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์  
 (Financial Reporting and Analysis)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
  บญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ อรพิน เหล่าประเสริฐ 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี1/ ชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 AC110 การบญัชีชั้นกลาง 1 
 AC211 การบญัชีชั้นกลาง 2  

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  
 ไม่มี  

8. สถานทีเ่รียน  
 คณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
  1 มิถุนายน 2558 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1.เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในหลกัและวธีิการจดัท ารายงานทางการเงินตามแม่บทกา
รบญัชีของไทย 

2. เพื่อใหน้กัศึกษามึความรู้เก่ียวกบัการน าเสนอรายการต่างๆในงบการเงินและหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

3.เพื่อใหน้กัศึกษาทราบขอ้มูลท่ีควรเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์งบการเงินของผูใ้ชแ้ต่ละประเภท 
5. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ 
6. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบเทคนิคท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงิน 
7. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบวธีิการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้กา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงา

นทางการเงินของไทยและต่างประเทศ 
และเขา้ใจรายงานทางการเงินของธุรกิจต่างๆพร้อมทั้งอธิบายความหมายของรายการในงบการเงินไดแ้ล
ะยงัสามารถใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคต่างๆในการวเิคราะห์งบการเงินไปปรับใชก้บัการวเิคราะห์งบการเงิ
นของธุรกิจตลอดจนสามารถวเิคราะห์ปัญหา 
และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
 การรับรู้ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินตามแม่บทการบญัชี 
และมาตรฐานการบญัชี วธีิการ และเคร่ืองมือในการวเิคราะห์งบการเงิน 
ตลอดจนอธิบายความหมาย และขอ้จ ากดัของขอ้มูลในรายงานทางการเงิน เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 
และผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้รณีศึกษา หรือเหตุการณ์จริง  
 This subject covers recognition, valuation and information disclosure in financial statements, 
in accordance with the accounting framework and accounting standards. This course also focuses 
on a set of powerful analytical tools to understand the environment in which financial reporting 
choices are made, what the options are, how to interpret accounting data, what limitations are, and 
how financial data are used for various types of decisions. In addition, this subject emphasizes on 
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the effects of using different accounting policies for similar transactions by using both case study 
and real cases.   

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

45 - - 7 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
......................................................................7..................................................................................... 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
  1.1.1มีความรู้ ความเขา้ใจ ในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  
  1.1.2มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั เคารพ 
และสามารถปฏิบติัตามกฏระเบียบของสถาบนัและสังคม 
  1.1.3สามารถบริหารเวลาและปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม 
  1.1.4 
มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมีคุณธรรม  
 1.2 วธีิการสอน  
  1.2.1สอนการรายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบการเงินโดยการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมเขา้ไปในตวัอยา่ง หรือกรณีศึกษาท่ีใชป้ระกอบ 
  1.2.2นกัศึกษาทุกคนตอ้งอ่านเอกสารประกอบการสอนแต่ละหวัขอ้ล่วงหนา้ 
ก่อนเขา้เรียนแต่ละสัปดาห์ เพื่อจ ะ ไดส้ามารถแสดงความคิดเห็น  ซกัถามปัญหา  
และตอบค าถามเก่ียวกบัหวัขอ้นั้นๆในชั้นเรียนไดโ้ดยฝึกใหน้กัศึกษาใชภ้าษาสุภาพในการแสดงความเห็
นขดัแยง้หรือไม่เห็นดว้ย และการใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

1.2.3 นกัศึกษาทุกคนตอ้งท าแบบฝึกหดัและร่วมกนัวเิคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน และเสนอ 

ความคิดเห็น ดว้ยความสุภาพและมีมารยาท 

 1.2.4ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มตอ้งช่วยกนัอ่านมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงินของไทย แลว้สรุปเน้ือหาส่งภายในก าหนดเวลา เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัการท างานกลุ่ม 
รู้จกัเสียสละ ตรงต่อเวลาไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 
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 1.2.5มีการทดสอบยอ่ยเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน2 – 3สัปดาห์/คร้ัง ตอนตน้หรือทา้ยชัว่โมง 
เพื่อใหมี้ความตั้งใจ และรับผดิชอบในการเรียน 

1.2.6 นกัศึกษาแต่ละคนจดัท ารายงาน การวเิคราะห์งบการเงิน 
โดยอาศยัขอ้มูลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงนกัศึกษาทุกคนตอ้งเสน
อช่ือบริษทั ใหอ้าจารยอ์นุมติัภายใน 2 สัปดาห์หลงัเปิดภาคเรียน ผูท่ี้เสนอก่อนจะไดรั้บอนุมติัใหท้  าก่อน 
แต่ถา้เสนอพร้อมกนันกัศึกษาท่ีมีเลขทะเบียนล าดบัแรกจะ ไ ดก่้อน   
ดงันั้นผูท่ี้เสนอซ ้ าจะตอ้งหาช่ือบริษทัใหม่ เพื่อใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้น รู้จกักฏกติกา 
และระเบียบในสังคม 

 1.3 วธีิการประเมินผล  
  1.3.1 พฤติกรรมการเขา้เรียน ความสม ่าเสมอ 
และความร่วมมือในการเรียนการสอนในชั้นเรียนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
และความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
  1.3.2การท างานและการส่งงาน เป็นไปตามท่ีมอบหมายและตรงตามก าหนดส่ง 
  1.3.3 การกลา้แสดงออก การแสดงความคิดเห็นเป็นไปอยา่งสุภาพ สร้างสรรค ์
และอภิปรายอยา่งมีเหตุมีผล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพบญัชี 
 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
  2.1.1มีความรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวธีิการทางการบญัชี 
  2.1.2มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการบญัชี 
โดยสามารถบูรณาการ และน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.1.3 มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและอ่ืนๆ 
โดยใชว้ธีิการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
  2.1.4สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวชิาการ การวจิยั และวชิาชีพ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
 2.2 วธีิการสอน  

 บรรยาย ท าแบบฝึกหดั กรณีศึกษา ทดสอบยอ่ย แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน การน าเสนอ  
หนา้ชั้นเรียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 2.3 วธีิการประเมินผล  

2.3.1 คะแนนเก็บจากการเขา้หอ้งเรียน การน าเสนอ รายงาน การใหค้วามร่วมมือ การแสดง 
ความคิดเห็น การท างานกลุ่ม ความรับผดิชอบในการท างาน 
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2.3.2 ทดสอบยอ่ย และสอบปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  
  3.1.1สามารถสืบคน้ขอ้มูล ประมวลขอ้มูล และแนวคิดต่างๆ 
เพื่อน ามาใชใ้นการระบุและวเิคราะห์ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง 
  3.1.2สามารถประยกุตแ์ละบูรณาการความรู้ทางการบญัชี และดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั 
ใชท้กัษะทางวชิาชีพ และดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหา 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆอยา่งสร้างสรรค ์
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
  3.1.3สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  
 3.2 วธีิการสอน  
  3.2.1 ศึกษามาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
และต่างประเทศรวมทั้งการตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี  

 3.2.2 บรรยายเคร่ืองมือและเทคนิคในการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน/ ท าแบบฝึกหดั  
 3.2.3 การแสดงความคิดเห็น อภิปราย 
 3.2.4 ทดสอบยอ่ยท ากรณีศึกษา 
 3.2.5 ท ารายงานและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
  3.3.1 ทดสอบยอ่ย และสอบปลายภาค 
  3.3.2ผลงานกลุ่มและผลงานเด่ียวจากแบบฝึกหดั และรายงาน 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
  4.1.1 สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์  
และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
  4.1.3 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์สามารถใหค้วามช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า 
หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 
  4.1.4 
มีความรับผดิชอบในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพบญัชีของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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 4.2 วธีิการสอน  
  4.2.1 จดักลุ่มใหแ้บ่งความรับผดิชอบในการสรุปมาตรฐานการบญัชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
  4.2.2 จดักลุ่มวเิคราะห์กรณีศึกษาแต่ละเร่ืองโดยระดมความคิดเห็นจากทุกคนในกลุ่ม 
 
 4.3 วธีิการประเมินผล  
  4.3.1 ใหน้กัศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
  4.3.2 ผลงานของกลุ่มเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ 
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
  5.1.1 
มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปลความหมาย 
และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรือขอ้โตแ้ยง้ 
  5.1.2 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด และการเขียน 
รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหา และกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั 
  5.1.3 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย 
และการส่ือสารสารสนเทศ 
 5.2 วธีิการสอน  
  5.2.1ใหน้กัศึกษาใชอิ้นเทอร์เน็ท 
ในการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี และข่าวธุรกิจ 
ตลอดจนรายงานทางการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์มาจดัท ารายงาน 
  5.2.2ใหน้กัศึกษา Downloadขอ้มูลหรือเอกสารประกอบการสอนจากเวบ็ไซตข์องคณะบญัชี 
หรือผา่นระบบ e-Learningของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (UTCC Hybrid Learning System) 
  5.2.3.ใหน้กัศึกษาใชโ้ปรแกรม Microsoft Excelช่วยในการวเิคราะห์งบการเงิน 
  5.2.4ใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนพร้อมกบัแสดงผลงานในรูปแบบ PowerPoint 
หรือน าเสนอในรูปแบบวดีิโอ ส่งทาง Facebook 
 5.3 วธีิการประเมินผล  

5.3.1 การทดสอบยอ่ย และการสอบปลายภาค 
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 5.3.2 ผลงานจากการสืบคน้ขอ้มูลในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการน าเสนอผลงานในรูปแบบ PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

1 บทที่ 1 
ความรู้ทัว่ไปของรายงานทางการเงิน
และการวเิคราะห์ 

1. ความเป็นมาและววิฒันาการทางบัญชี 
1.1 
ประวติัความเป็นมาของการบญัชีในต่างป
ระเทศ 
1.2 
ประวติัความเป็นมาของการบญัชีในประเ
ทศไทย 
2. โครงสร้างของทฤษฎบีัญชี 
2.1 
แนวความคิดขั้นมูลฐานของทฤษฎีบญัชี 
2.2 ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชี 
 2.3 หลกัการบญัชีขั้นมูลฐาน 
 2.4 หลกัการเพ่ิมเติม 
3. การพฒันาแนวคดิทางการบัญชี 
4. แม่บทการบัญชี 
5. มาตรฐานการบัญชี 
6. นโยบายการบัญชี 

3 -บรรยาย / แบบฝึกหดั/PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-แม่บทการบญัชี 
-TAS, TFRS (2552) 
-TAS 1  (2552) เร่ือง 
การน าเสนองบการเงิน 
-TAS 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
นโยบายการบญัชี 
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญั
ชี และขอ้ผิดพลาด 
-www.fap.or.th 
-www.set.or.th 
-
นศ.แต่ละกลุ่มศึกษาแม่บทการบญัชีแ
ละTAS 1 
และสรุปส่งในสปัดาห์ถดัไป 



 8 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

2 บทที ่2งบการเงิน 
1. การจดัท าและการน าเสนองบการเงิน 
2. งบดุล 
3. งบก าไรขาดทุน 
4.งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ข
อง 
5. งบกระแสเงินสด 
6. งบการเงินระหวา่งกาล 
 
 
 
 
 

บทที ่2(ต่อ) 

3 -บรรยาย / แบบฝึกหดั/PPT 
-ทดสอบยอ่ย 
-เอกสารประกอบการสอน 
-TAS, TFRS (2552) 
-TAS 1  (2552) เร่ือง 
การน าเสนองบการเงิน 
-TAS 7 (2552) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
-TAS 34 (2552) เร่ือง 
งบการเงินระหวา่งกาล 
-www.fap.or.th 
-www.set.or.th 
 
-
ตวัอยา่งงบการเงินของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 
-
นศ.แต่ละคนศึกษางบการเงินของบริษั
ทในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เลือกไว1้ 
บริษทั และสรุปส่งสปัดาห์ถดัไป 

3 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่3 
การแสดงรายการในงบดุลตามแม่บท
การบัญชีและมาตรฐานการบัญชีทีเ่กี่
ยวข้อง 
1. การจ าแนกและการรายงานสินทรัพย ์
2. การจ าแนกและการรายงานหน้ีสิน 
3. 
การจ าแนกและการรายงานส่วนของเจา้ขอ
ง 
4.ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
5. รายการนอกงบดุล 

3 -บรรยาย / แบบฝึกหดั/กรณีศึกษา / 
PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-แม่บทการบญัชี 
--TAS 1  (2552) เร่ือง 
การน าเสนองบการเงิน 
-TAS 37 (2552)เร่ือง 
ประมาณการหน้ีสิน 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
-www.fap.or.th 
-www.set.or.th 
-นศ.แต่ละกลุ่มศึกษา TAS 37 
รายการนอกงบดุลและสรุปส่งในสปัด
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

าห์ถดัไป 
4 บทที ่4 สินทรัพย์ 

1. การรายงานท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 
-TAS 16  (2552) เร่ือง ท่ีดินอาคาร 
และอุปกรณ์ 
2. การรายงานสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
-TAS 38 (2552) เร่ือง นทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
3. ตน้ทุนการกูย้มื 
-TAS 23 (2552)เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
4. การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
-TAS 36 (2552) 
เร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
 

3 -บรรยาย / แบบฝึกหดั/ทดสอบยอ่ย / 
กรณีศึกษา / PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
--TAS 16/ TAS 23 /TAS 36 / 
 TAS 38  
-www.fap.or.thwww.set.or.th 
-นศ.แต่ละกลุ่มศึกษาTAS 16,23,36,38 
และสรุปส่งในสปัดาห์ถดัไป 

5 บทที ่5 
การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน
ตามแม่บทการบัญชีและมาตรฐานกา
รบัญชีทีเ่กีย่วข้อง 
1. การรายงานรายได ้
2. การรายงานค่าใชจ่้าย 
 3. ราคาตามบญัชีต่อหุน้ 
4. ก าไรต่อหุน้ 
5. คุณภาพของก าไร 

3 -บรรยาย / แบบฝึกหดั/ทดสอบยอ่ย / 
กรณีศึกษา / PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-แม่บทการบญัชี, TAS 1 
--TAS 18 (2552) เร่ือง รายได ้
-TAS 33 (2552) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ือง
ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิ
นพ.ศ. 2552 
-www.fap.or.th 
-www.set.or.th 
-นศ.แต่ละกลุ่มศึกษาTAS 18, 33, 
คุณภาพก าไรและสรุปส่งในสปัดาห์ถั
ดไป 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

6 บทที ่6 
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบี
ยนในตลาดหลกัทรัพย์ 
1.ประวติัความเป็นมาของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
2. บริษทัจดทะเบียน 
3. การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียน 
4. การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี 
5. 
การเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้
มูลประจ าปี 
6. การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
7. 
การเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีเสนอต่อผูใ้ชง้บ
การเงิน 

3 -บรรยาย / แบบฝึกหดั/PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-รายงานประจ าปี    (56-2)  
-แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(56-1) 
-www.set.or.th 
-นศ.แต่ละคนศึกษา56-1,56-
2ของบริษทัท่ีนศ.เลือกไวแ้ละสรุปส่งใ
นสปัดาห์ถดัไป 

7 บทที่ 7 
การปรับงบการเงินเม่ือระดับราคาเป
ลีย่นแปลง 
1. การเปล่ียนแปลงระดบัราคา 
2. 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

บทที่ 7 (ต่อ) 
3. การปรับปรุงงบการเงินใหม่ 
4. งบการเงินท่ีใชเ้กณฑต์น้ทุนเดิม 
5. งบการเงินท่ีใชเ้กณฑต์น้ทุนปัจจุบนั 
6. วธีิการปรับปรุงงบการเงินใหม่ 
6.1 
การปรับปรุงงบการเงินใหม่โดยวธีิเงินคง
ท่ีหรือวธีิระดบัราคาทัว่ไป 
6.2 
การปรับปรุงงบการเงินใหม่โดยวธีิราคาทุ

3 -บรรยาย / แบบฝึกหดั/PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-TAS 29เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษ
ฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
-www.fap.or.th 
-นศ.แต่ละกลุ่มศึกษา TAS 
29และสรุปส่งในสปัดาห์ถดัไป 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

นปัจจุบนั 
7. 
ประโยชน์ของการปรับปรุงงบการเงินเม่ือ
ระดบัราคาเปล่ียนแปลง 

8 บทที่8 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการวเิคราะห์งบ
การเงิน 
1. ความจ าเป็นในการวเิคราะห์งบการเงิน 
2. 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์งบการเงิน 
3. ประโยชน์ของการวเิคราะห์งบการเงิน 
4. 
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะ
ห์งบการเงิน 
5.ขั้นตอนการวเิคราะห์งบการเงิน 
6. 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงิน 
7. ขอ้จ ากดัของการวเิคราะห์งบการเงิน 

3 -บรรยาย / ทดสอบยอ่ย/PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  , 
เทคนิคการวเิคราะห์งบการเงินบริษทัจ
ดทะเบียน 

9 สอบกลางภาค 
 

2 สอบข้อเขียน 

10 บทที ่9 
กจิกรรมของธุรกจิทีแ่สดงในงบการเ
งิน 
1. การวเิคราะห์กจิกรรมการจดัหาเงนิ 
1.1 
ความส าคญัของหน้ีสินและส่วนของเจา้ข
อง 
1.2 การวเิคราะห์หน้ีสิน 
 

บทที ่9 (ต่อ) 
1.3 การวเิคราะห์หน้ีสินหมุนเวยีน 
หรือหน้ีสินระยะสั้น 

3 -บรรยาย / ทดสอบยอ่ย/กรณีศึกษา / 
PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-
กรณีศึกษางบการเงินของบริษทัในตล
าดหลกัทรัพยฯ์ 
-TAS, TFRS (2552) 
-www.fap.or.th 
 
-www.set.or.th 
-
นศ.แต่ละคนศึกษากิจกรรมของบริษทั
ท่ีนศ.เลือกไวแ้ละสรุปส่งในสปัดาห์ถั
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

1.4 การวเิคราะห์หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
หรือหน้ีสินระยะยาว        
1.5 การวเิคราะห์ส่วนของเจา้ของ 
2. การวเิคราะห์กจิกรรมการลงทุน 
2.1 ความส าคญัของสินทรัพย ์                    
2.2 การวเิคราะห์สินทรัพย ์
2.3 การวเิคราะห์สินทรัพยห์มุนเวยีน 
2.4 การวเิคราะห์สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
3.  การวเิคราะห์กจิกรรมการด าเนินงาน 
  3.1 ความส าคญัของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
  3.3 การวเิคราะห์รายได ้
  3.4 การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย 

ดไป 

11 บทที่10 
การวเิคราะห์งบการเงินแนวตั้งและแ
นวนอน 
1.ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงินแ
นวตั้งและแนวนอน 
2.ความส าคญัของการวเิคราะห์งบการเงิน
แนวตั้ง 
3.วธีิการวเิคราะห์งบการเงินแนวตั้ง 
4.ขอ้จ ากดัของการการวเิคราะห์งบการเงิน
แนวตั้ง 
5.ความส าคญัของการวเิคราะห์งบการเงิน
แนวนอน 
6.วธีิการวเิคราะห์งบการเงินแนวนอน 
7.ขอ้จ ากดัของการการวเิคราะห์งบการเงิน
แนวนอน 
8.ตวัอยา่งการวเิคราะห์งบการเงินแนวตั้งแ
ละแนวนอน 
 
 

3 -บรรยาย / ทดสอบยอ่ย/แบบฝึกหดั/ 
PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-
กรณีศึกษางบการเงินของบริษทัในตล
าดหลกัทรัพยฯ์ 
-www.set.or.th 
-
นศ.แต่ละคนศึกษาการวเิคราะห์งบการ
เงินแนวตั้งและแนวนอนของบริษทัท่ี
นศ.เลือกไวแ้ละสรุปส่งในสปัดาห์ถดั
ไป 

12 บทที ่11 การวเิคราะห์งบกระแส 3 -บรรยาย / ทดสอบยอ่ย/แบบฝึกหดั/ 
PPT 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

เงินสด 
1. ความหมายของงบกระแสเงินสด 
2.วตัถุประสงคข์องงบกระแสเงินสด 
3.ขอบเขตของงบกระแสเงินสด 
4.ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 
5. การน าเสนองบกระแสเงินสด 
6. การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด 
7. 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินจากงบ
กระแสเงินสด 

-เอกสารประกอบการสอน 
 
-
กรณีศึกษางบการเงินของบริษทัในตล
าดหลกัทรัพยฯ์ 
-www.set.or.th 
-
นศ.แต่ละคนศึกษาการวเิคราะห์งบกร
ะแสเงินสดของบริษทัท่ีนศ.เลือกไวแ้ล
ะสรุปส่งในสปัดาห์ถดัไป 

13 บทที ่12 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
1.ความหมายของการวเิคราะห์อตัราส่วนท
างการเงิน 
2. 
ความส าคญัของการเปรียบเทียบอตัราส่วน
ทางการเงิน 
3. ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน 
4. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
5. การวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 
6. 
ประโยชน์ของการวเิคราะห์สภาพคล่องทา
งการเงิน 
7. 
การแกปั้ญหาเก่ียวกบัสภาพคล่องทางการเ
งิน 
8. การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 8.1 
การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินง
าน 
8.2 
การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร
จากการด าเนินงาน 

3 -บรรยาย / ทดสอบยอ่ย/แบบฝึกหดั/ 
PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-
กรณีศึกษางบการเงินของบริษทัในตล
าดหลกัทรัพยฯ์ 
-www.set.or.th 
-
นศ.แต่ละคนศึกษาการวเิคราะห์อตัรา
ส่วนทางการเงินของบริษทัท่ีนศ.เลือก
ไวแ้ละสรุปส่งในสปัดาห์ถดัไป 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

 9. 
ประโยชน์ของการวเิคราะห์ผลการด าเนินง
าน 
10. 
การแกปั้ญหาเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน 

14 บทที ่
12การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิ
น (ต่อ) 
11. การวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 
12. 
ประโยชน์ของการวเิคราะห์ความเส่ียงทาง
การเงิน 
13. 
การแกปั้ญหาเก่ียวกบัความเส่ียงทางการเงิ
น 
14. การวเิคราะห์มูลค่าตลาดของธุรกิจ 
15. 
ประโยชน์ของการวเิคราะห์มูลค่าตลาดขอ
งธุรกิจ 
 16. 
การแกปั้ญหาเก่ียวกบัมูลค่าตลาดของธุรกิ
จ 
17.ขอ้จ ากดัในการวเิคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงิน 

3 -บรรยาย / ทดสอบยอ่ย/แบบฝึกหดั/ 
PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-
กรณีศึกษางบการเงินของบริษทัในตล
าดหลกัทรัพยฯ์ 
-
นศ.แต่ละคนศึกษาการวเิคราะห์อตัรา
ส่วนทางการเงินของบริษทัท่ีนศ.เลือก
ไวแ้ละสรุปส่งในสปัดาห์ถดัไป 
-www.set.or.th 
 

15 การน าเสนอรายงาน 3 -น าเสนอรายงานโดยใชP้PT / ค าถาม 
/ตอบปัญหา 
อภิปราย / ขอ้เสนอแนะ 

16 -การน าเสนอรายงาน 

-สรุปประเด็นส าคญัท่ีศึกษาทั้งหมด 
3 -น าเสนอรายงานโดยใชP้PT / ค าถาม 

/ตอบปัญหา 
อภิปราย / ขอ้เสนอแนะ 

17 สอบปลายภาค 3 สอบขอ้เขียน 
 รวม 45  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 

1,2,3,4,5 

-ความรับผิดชอบ 
และพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
การใหค้วามร่วมมือ 
การท างานและมีส่วนร่วมในการเรียนการส
อน 

ทุกสปัดาห์ 5 

1,2,3,4,5 
-ผลงานกลุ่มสรุปมาตรฐานฯ  
-ท าแบบฝึกหดั /วเิคราะห์กรณีศึกษา  
-การท ารายงาน การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

ทุกสปัดาห์ 
ทุกสปัดาห์ 

15-16 

5 
5 
5 

1,2,3,5 
-การทดสอบยอ่ย 
-การสอบกลางภาค 
-การสอบปลายภาค 

2 – 3สปัดาห์/คร้ัง 
9 
17 

5 
30 
45 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

 รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์ , ผศ.เยาวรักษ ์สุขวบูิลย ์
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  มาตรฐานการบญัชี, มาตรฐานการรายงานทางการเงิน,ร่างมาตรฐานการบญัชี, 
 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน.   เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.fap.or.th 

http://www.fap.or.th/
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   www.ifrs.orgและhttp://www.iasplus.com/standard/standard.htm 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, รายงานประจ าปี.  เขา้ถึงไดจ้าก :http://www.set.or.th 
องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์.  การวเิคราะห์งบการเงิน.  พิมพค์ร้ังท่ี 5 ฉบบัปรับปรุง.  บริษทั  

อมรินทร์ พร้ินต้ิง อนดพ์บัลิชช่ิง.  จ ากดั (มหาชน).  2551. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ภาษาไทย (In Thai) : 

กรวรรณกิจสมมารถและชชัวาลจิตติกุลดิลก.   จบักลลวงในงบการเงิน.   บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน).   2539. 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้, พระราชบัญญติัการบัญชี พ.ศ.2543.กรุงเทพมหานคร: 2543. 
 __________.ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า.  เขา้ถึงไดจ้าก :http://www.dbd.go.th  
จินดาขนัทอง.   การวเิคราะห์งบการเงิน.    ปรับปรุงคร้ังท่ี 4.   2532. 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  , เทคนิคการวเิคราะห์งบการเงินบริษทัจดทะเบียน, พิมพ ์

คร้ังท่ี 4,  บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่จ  ากดั (มหาชน), 2546. 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, รายงานประจ าปี.  เขา้ถึงไดจ้าก :http://www.set.or.th 
ธงชยัสันติวงษแ์ละชยัยศสันติวงษ.์   การวเิคราะห์งบการเงิน.   บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันา 

พานิชจ ากดั.  2529. 
นิลุบลหฤทยัวจิิตรโชค.   วเิคราะห์เจาะลึกอตัราส่วนทางการเงิน.    บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่จ  ากดั 

(มหาชน).  2539. 
บทความบญัชี.  เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.accountancymagazine.com 
เพชรีขมุทรัพย.์   วเิคราะห์งบการเงิน : หลกัและการประยกุต.์   โรงพิมพม์หาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์.  2536. 
 วนัเพญ็ วศินารมณ์.  การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน.  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทีพีเอน็เพรส.  2551. 

วชิาชีพบญัชี, สภา.พระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547.กรุงเทพมหานคร: บริษทั พี.เอ. 
ลีฟวิง่จ  ากดั.  2547. 
__________.  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
__________.มาตรฐานการบัญชี, มาตรฐานการรายงานทางการเงิน,ร่างมาตรฐานการบัญชี, 
                ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน.   เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.fap.or.th หรือ 
http://www.nukbunchee.com 

 วรศกัด์ิทุมมานนท์.   คุณรู้จกั Creative Accounting และคุณภาพก าไรแลว้หรือยงั?. บริษทัไอ 
  โอนิค อินเตอร์เทรดรีซอสเซสจ ากดั.  2543. 

----------------------.      งบกระแสเงินสดงบการเงินรวม.     พิมพค์ร้ังท่ี 2.   บริษทัไอโอนิค 

http://www.ifrs.org/
http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.nukbunchee.com/
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อินเตอร์ เทรดรีซอสเซสจ ากดั.  2542. 
วราวธุฤกษว์รารักษแ์ละฉนัทลกัขณ์ฮีสวสัด์ิ.   คู่มือแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัการเงินส าหรับ 

บริษทั.  บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่จ  ากดั (มหาชน).  2539. 
องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์.  การวเิคราะห์งบการเงิน.  พิมพค์ร้ังท่ี 5 ฉบบัปรับปรุง.  บริษทั  

อมรินทร์  พร้ินต้ิง อนดพ์บัลิชช่ิง.  จ ากดั (มหาชน).  2551. 
ภาษาองักฤษ (In English) : 
Charles H. Gibson.   Financial Statement Analysis.   Sixth Edition.  South-Western College   

         Publishing.  1995. 
Charles J. Woelfel.    Financial Statement Analysis.   Probus Publishing Company. 1994. 
Clyde P. Stickney and Paul R. Brown.  Financial Reporting and StatementAnalysis : A  

Strategic Perspective.   Fourth Edition.   Harcourt Brace & Company. 1999. 
Clyde P. Stickney and Roman L. Weil.  Financial Accounting : An Introduction to Concepts,  

         Method, and  Uses.   Eighth Edition.   Harcourt Brace & Company. 1997. 
Gerald I. White , Ashwinpaul C. Sondhi and Dov Fried ,  The Analysis and Use of Financial  

         Statements    Third Edition  , 2003. 
Lawrence Revsine, Daniel W. Collins and W. Bruce Johnson.   Financial Reporting & 

Analysis.  3rdEdition.Prentice-Hall, Inc.  2004. 
Lyn M. Fraser.  Understanding Financial Statements.  Third Edition. Prentice-Hall, Inc. 1992. 
Martin S. Fridson.   Financial Statement Analysis : A Practitioner’s Guide.   Second Edition.    

John Wiley&Sons, Inc. 1996. 
Peter  Walton.  Financial Statement Analysis.   Business Press. 2000. 
Robert N. Anthony, David F. Hawkins and Kenneth A. Merchant.   Accounting : Text and  

Cases.  The McGraw-Hill Companies, Inc. 1999. 
Robert S. Kaplan and Anthony A. Atkinson.   Advanced Management Accounting.   Third  

Edition.  Prentice-Hall, Inc. 1998. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 1.1 การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษาแต่ละคน 
 1.2 การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในการเขา้เรียน และระหวา่งเรียน  
 1.3 การใหค้วามร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
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 1.4 การส่ือสารระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาผา่นทาง e-mail, webboard, Hi5, Facebook 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1ผลการทดสอบยอ่ย และผลการสอบปลายภาค 
2.2 การตอบค าถาม การซกัถามและการแสดงความคิดเห็น 
2.3 ผลการท างานท่ีไดม้อบหมายไป 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ เช่นท าขอ้ตกลงในกิจกรรมการ  

เรียนการสอน และก าหนดคะแนนในแต่ละกิจกรรม 
3.2 อาจารยเ์สนอทางเลือกในการประเมินผลการเรียนรู้ หรือใหน้กัศึกษาแต่ละคนไดมี้โอกาสแสดง 

ความคิดเห็นและอภิปรายหาขอ้สรุปก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ร่ว
มกนักบัอาจารย ์
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

การสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา การสอบถามนกัศึกษา การพิจารณาผลการทดสอบยอ่ย การสอบ 
ปลายภาค โดยอาจารยใ์นกลุ่มสาขาวชิาท่ีรับผดิชอบ 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 5.1 ปรับปรุงเน้ือหาวชิาใหท้นัต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบนัเสมอ 
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 

5.2 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ใหม่  
 


