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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบญัช ี

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1.  รหสัและช่ือรายวิชา 
 AC430 การบญัชรีะหว่างประเทศ 

(International Accounting) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกติ(3-0-6) 
3.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 บญัชบีณัฑติ และวชิาเอกเลอืก 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กติตมิา อคัรนุพงศ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาปลายชัน้ปีที ่4 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)(ถ้าม)ี 
 AC110  การบญัชชีัน้กลาง 1  

AC211 การบญัชชีัน้กลาง 2 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)(ถ้าม)ี 
 ไมม่ ี
8.  สถานท่ีเรียน 
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
 มกราคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเขา้ใจและสามารถอ่านงบการเงนิของกจิการในต่างประเทศ 
อกีทัง้มคีวามรูเ้กีย่วกบัวธิปีฎบิตัทิางการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ (International 
Accounting Standard-IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (International Financial 
Reporting Standards-IFRS) 
และสามารถระบุความแตกต่างระหว่างวธิปีฏบิตัทิางการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศกบัหลั
กการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปของอเมรกิา(U.S.GAAP)ได ้ 
เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวเิคราะหง์บการเงนิของธุรกจิขา้มชาตแินวทางในการวางแผน 
การควบคุม การก าหนดกลยทุธ ์การน ากลยทุธไ์ปใช ้ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของสาขาในต่างประเทศ  
รวมถงึการจดัท างบจา่ยลงทุนส าหรบัธุรกจิขา้มชาตินกัศกึษาเขา้ใจถงึวธิกีารก าหนดราคาโอนส าหรบัธุรกจิขา้ม
ชาต ิเพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึความหมายของการสอบบญัชรีะหว่างประเทศ (International Auditing) 
ความแตกต่างของการสอบบญัชใีนประเทศต่างๆ 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  

เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิปีฏติทิางการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชรีะหว่า
งประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
อกีทัง้สามารถระบุความแตกต่างทางการบญัชรีะหว่างมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศและหลกัการบญัชี
ทีร่บัรองโดยทัว่ไปของอเมรกิา 
สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการอ่านงบการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิของธุรกจิขา้มชาต ิ
สามารถท างบการเงนิรวมระหว่างประเทศ  

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
           
วธิปีฎบิตัทิางการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ 
โดยพจิารณาความแตกต่างทางการบญัชทีีส่ าคญัระหว่างมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศและหลกัการบั
ญชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปของอเมรกิาและการท าใหเ้กดิความสอดคลอ้งทางการบญัช ี
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งบการเงนิของธุรกจิขา้มชาต ิ
การวเิคราะหง์บการเงนิระหว่างประเทศบางประเทศทีส่ าคญัต่อระบบเศรษฐกจิโลก 
การบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิระหว่างประเทศ และการรายงานจ าแนกตามส่วนงาน 
การบญัชรีะหว่างประเทศเพื่อการวางแผนและการควบคุมและการก าหนดราคาโอนของกจิการระหว่างประเ
ทศ 
 
2.  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนา

ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

บรรยาย 45 

ชัว่โมงต่อภาคกา

รศกึษา 

สอนเสรมิตามความตอ้งการของนกั

ศกึษาเฉพาะราย 

การอ่าน การวเิคราะห ์

การสรปุ 

เอกสารประกอบการเรยีน  

กรณศีกึษา 

การศกึษาดว้ยต

นเอง 6 

ชัว่โมงต่อสปัดา

ห ์

 

3.  
จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล  

อาจารยป์ระจ าวชิา 
ก าหนดวนัและเวลาทีจ่ะใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษาผ่านเวบ็ไซตแ์ละเวบ็บอรด์ของค
ณะ 
ส าหรบัการใหค้ าแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มจะก าหนดตามความตอ้งการขอ
งนกัศกึษาเฉพาะรายทีต่อ้งการซึง่ก าหนดไว ้2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คณุธรรม จริยธรรม 

     1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
1.1.1มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี  
1.1.2มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยั เคารพและสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสถาบนั  
1.1.3สามารถบรหิารเวลาและปรบัวถิชีวีติอยา่งสรา้งสรรคใ์นสงัคม  
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1.1.4มจีติส านึก และพฤตกิรรมทีค่ านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยา่งมคีุณธรรม  
     1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งและใหน้กัศกึษาฝึกปฏบิตัิ 
- อภปิรายกลุ่ม 

      1.3 วิธีการประเมินผล 
- สงัเกตพฤตกิรรมในการเขา้ชัน้เรยีน และการท างานเป็นกลุ่ม  
- พจิารณาจากการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีก่ าหนดใหอ้ยา่งตรงเวลา  

2.  ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

2.1.1มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการและวธิกีารทางการบญัชี  
2.1.2มคีวามรูแ้ละความเขา้ในในองคค์วามรูท้างดา้นอื่นทีส่มัพนัธก์บัองคค์วามรูด้า้นการบญัช ี

โดยสามารถบรูณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  

2.1.3 มคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการปฎบิตังิานดา้นการบญัชแีละอื่นๆ 
โดยใชก้ารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

      2.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย อภปิราย การท างานเป็นกลุ่ม ยกตวัอยา่งประกอบ  
- มอบหมายใหค้น้ควา้หาตวัอยา่งงบการเงนิของกจิการในต่างประเทศและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ งน ามาฝึก

อ่านและวเิคราะห์ 
       2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบปลายภาคดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการ รวมถงึการประยตุท์ฤษฎเีพื่อใชใ้นการปฎบิตัิ 

- ประเมนิจากการรายงานการอ่านขอ้มลูจากงบการเงนิของกจิการในต่างประเทศและขอ้มลูทีเ่กีย่วข้
อง 

3.  ทกัษะทางปัญญา 
      3.1ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

3.1.1สามารถสบืคน้ขอ้มลู ประมวลขอ้มลูและแนวคดิต่างๆ 
เพื่อน ามาใชใ้นการระบุและการวเิคราะหปั์ญหาทีม่คีวามซบัซอ้นดว้ยตนเอง  

3.1.2สามารถประยกุตแ์ละบรูณาการความรูท้างการบญัชแีละดา้นอื่นทีส่มัพนัธก์นั 
ใชท้กัษะทางวชิาชพีและดุลยพนิิจในการแกไ้ขปัญหารวมทัง้เสนอแนะแนวทางใหมใ่นสถานการณ์ต่างๆอยา่งสร้
างสรรค ์โดยค านึงถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการตดัสนิใจ  

3.1.3สามารถตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  
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       3.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายใหน้กัศกึษาท าแบบฝึกหดัเพื่อฝึกการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา  
- มอบหมายใหน้กัศกึษาท ารายงานการวเิคราะหข์อ้มลูจากงบการเงนิของกจิการในต่างประเทศและ

อภปิรายกลุ่ม 
       3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์  

- วดัผลจากการรายงานการวเิคราะห์ขอ้มลูจากงบการเงนิของกจิการในต่างประเทศและขอ้มลูทีเ่กีย่
วขอ้ง 

- สงัเกตพฤตกิรรมในการแกไ้ขปัญหา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
      4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

4.1.1สามารถปฎบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
4.1.2มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.1.3มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์
สามารถใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่นและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขป ญหาในสถานการณ์ต่างๆทัง้ในบ
ทบาทของผูน้ า และในบทบาทของผูร้ว่มทมีงาน 
4.1.4มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีบญัชขีองตนเองอยา่งต่อเนื่อง  

    4.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 

เกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลูจากงบการเงนิของกจิการในต่างประเทศและขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
- การน าเสนอรายงาน 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิตนเองและเพื่อนดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 

- ประเมนิจากรายงานทีน่ าเสนอพฤตกิรรมการท างานเป็นทมี  

- ประเมนิจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 
5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  5.1ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา  

5.1.1มทีกัษะการใชว้ธิวีเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการตดัสนิใจอยา่งสรา้งสรรคใ์นการแปลความหมาย 
และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ 
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5.1.2สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพดูและการเขยีน 
รูจ้กัเลอืกและใชร้ปูแบบการน าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งทีแ่ตกต่างกนั  
5.1.3สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารทีเ่หมาะสมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

    5.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทางอนิเทอรเ์น็ต สื่อการสอน E-learning 

- การท ารายงาน  
     5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิจากรายงาน และรปูแบบการน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลยี 
- ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย  

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สปั

ดา

หท่ี์ 

หวัข้อ/รายละเอียด จ

น. 

ชั ่

วโ

ม

ง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน / ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 บทที ่1 ความรูท้ ัว่ไปของการบญัชรีะหว่างประเทศ(Introduction 

of International Accounting) 

- ความหมายของการบญัชรีะหว่างประเทศ 
- ความจ าเป็นทีต่อ้งศกึษาการบญัชรีะหว่างประเทศ 
- เหตุผลของความแตกต่างของหลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิา

งการบญัชขีองประเทศต่างๆ 
- ประโยชน์ของการมหีลกัการบญัชทีีส่อดคลอ้งกนั 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 
 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์
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2 บทท่ี 2 ความแตกต่างทางการบญัชี 
(Accounting Diversity) 
- ความแตกต่างของงบการเงนิในรายงานประจ าปี 
- ความแตกต่างในรปูแบบของงบการเงนิ 
- ความแตกต่างในระดบัของรายละเอยีดของ 
       งบการเงนิ 
- ความแตกต่างของศพัทบ์ญัชทีีใ่ชใ้นงบการเงนิ 
- ความแตกต่างของการเปิดเผยขอ้มลู 
- ความแตกต่างในการรบัรูแ้ละการวดัมลูค่า 
 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

-
ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจา
กแบบแสดงรายการขอ้
มลูประจ าปี (56-1) 
หรอืรายงานประจ าปี 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

3 บทท่ี 3  ความสอดคล้องของการบญัชีระหว่างประเทศ  
(International Accounting Harmonization) 
- การท าใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนัทางการบญัช ี
- ขอ้สนบัสนุนและขอ้โตแ้ยง้ส าหรบัการท าใหเ้กดิความสอดคล้

องกนัทางการบญัช ี
- ความพยายามทีท่ าใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนัของวธิปีฏบิตัทิ

างการบญัช ี

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

4 บทท่ี 4 มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ 
(International Financial Reporting Standards)  
- ประเภทของความแตกต่างระหว่าง IFRSกบั  
U.S. GAAP 
- IAS No.2  สนิคา้คงเหลอื 
- IAS No.16  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
-    IAS No. 40  เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

5 บทท่ี 4 มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ 

 (International Financial Reporting Standards)  

 (ต่อ) 

- IAS No. 38  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
- IAS No. 36 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
- ตวัอย่างการค านวณความแตกต่างของก าไรระหว่างวธิปีฏบิตัิ

ทางการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศกบัหลกั
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปของอเมรกิา 
 
 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

- ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์
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6 บทท่ี 5 

การเปรียบเทียบวิธีปฏิบติัทางการบญัชีของประเทศต่างๆ  

(Comparative International Accounting) 

- เปรยีบเทยีบประเดน็ทีม่าตรฐานการบญัชขีองประเทศต่างๆ
ทีย่งัคงแตกต่างกนั 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

7 บทท่ี 5 

การเปรียบเทียบวิธีปฏิบติัทางการบญัชีของประเทศต่างๆ  

(Comparative International Accounting)   (ต่อ) 

- ศกึษาแนวโน้มของการปรบัมาตรฐานการบญัชขีองประเทศต่
างๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

8 สอบกลางภาค   ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

9 บทท่ี 6 การวิเคราะหง์บการเงินระหว่างประเทศ 

(International Financial Statements Analysis) 

- สาเหตุทีต่อ้งมกีารวเิคราะหง์บการเงนิระหว่าง 
      ประเทศ 

- ปัญหาทีเ่กดิขึน้เมื่อมกีารวเิคราะหง์บการเงนิระหว่างประเทศ 
- การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิของบรษิทัต่างชาต ิ

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

10 บทท่ี 7การบญัชีฐานกลยุทธส์ าหรบัธรุกิจข้ามชาติ 

(Strategic Accounting for Multinational Enterprise) 

- การวางแผน 
- การก าหนดกลยุทธ ์
- งบจ่ายลงทุนของธุรกจิขา้มชาต ิ
- ตวัอย่างแสดงการเลอืกโครงการลงทุนของธุรกจิขา้มชาต ิ

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

11 บทท่ี 7การบญัชีฐานกลยุทธส์ าหรบัธรุกิจข้ามชาติ 
(Strategic Accounting for Multinational Enterprise)(ต่อ) 
- การน ากลยุทธไ์ปใช ้
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของสาขาในต่างประเทศ 
- การออกแบบระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างมปีระ

สทิธผิลส าหรบัสาขาในต่างประเทศ 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์
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- ระบบการวดัผลเชงิดุลยภาพ 
- ศนูยค์วามรบัผดิชอบ 
 

12 บทท่ี 
8การบญัชีส าหรบัการรวมธรุกิจระหว่างประเทศและการแป
ลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
(Accounting for International Business Combination and 
Foreign Exchange Translation) 
- การรวมธุรกจิของบรษิทัขา้มชาต ิ
- ค านิยามของค าว่า การควบคุม 
- ขอบเขตของการจดัท างบการเงนิรวม 
- การจดัท างบการเงนิรวมแบบเตม็ 
- การจดัท างบการเงนิรวมตามสดัสว่นส าหรบักจิการร่วมคา้ 
- วธิสีว่นไดเ้สยี 
- การแปลงค่ารายการคา้ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
- การแปลงค่างบการเงนิของกจิการในต่างประเทศ 

 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

13 บทท่ี 9  การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
(Segment Reporting) 
- ความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่

วนงาน 
- มาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ เรื่อง 

การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน 
- การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน 

ตามมาตรฐานการบญัชขีองอเมรกิา 
- การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน 

ในประเทศต่างๆ 
- การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ 
- ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานข

องบรษิทัในประเทศเยอรมนั 
- ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตาม 
      สว่นงานของบรษิทัในประเทศไทย 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

14 บทท่ี 10  การก าหนดราคาโอนส าหรบัธรุกิจข้ามชาติ 
(Transfer Pricingfor Multinational Enterprise) 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    
ผศ. 
ดร.กติตมิา 
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- ความหมายของค าว่า 
ราคาโอนและรปูแบบของรายการคา้ระหว่างกนั 

- การกระจายอ านาจและความสอดคลอ้งระหว่าง 
       เป้าหมายของแผนกกบัเป้าหมายขององคก์ร 
- วธิกีารก าหนดราคาโอน 
- วตัถุประสงคใ์นการก าหนดราคาโอน 
- ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัราคาโอนของประเทศอเมรกิา 
- ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัราคาโอนของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
_      ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัราคาโอนของประเทศไทย 

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

อคัรนุพงศ ์

15 บทท่ี 11  การสอบบญัชีระหว่างประเทศ 
(International Auditing) 
- การสอบบญัชรีะหว่างประเทศและบรรษทัภบิาล 
- ความแตกต่างของการสอบบญัชใีนประเทศต่าง  ๆ
- การท าใหม้าตรฐานการสอบบญัชมีคีวามสอดคลอ้งกนั 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- การตรวจสอบภายใน 
- ความจ าเป็นของการตรวจสอบภายในต่อธุรกจิขา้มชาต ิ
- กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบภายในของธุรกจิขา้มช

าต ิ
- ตวัอย่างรายงานผูส้อบบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัชรีะห

ว่างประเทศ 
- ตวัอย่างรายงานผูส้อบบญัชขีองธุรกจิขา้มชาต ิ

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

16 บทท่ี 12 ทิศทางของการบญัชีระหว่างประเทศและ 
การสอบบญัชีระหว่างประเทศในอนาคต 
(Future Direction of International Accounting and 
International Auditing) 
- ทศิทางการบญัชรีะหว่างประเทศในอนาคต 
- ทศิทางการสอบบญัชรีะหว่างประเทศในอนาคต 

3 -บรรยาย  

-PowerPoint    

-การถามตอบใน 

หอ้งเรยีน 

-ท าแบบฝึกหดั 

ผศ. 
ดร.กติตมิา 
อคัรนุพงศ ์

 นกัศกึษาน าเสนอรายงาน  - 

นกัศกึษาน าเสนอรายง

านประจ าภาค 

 

 สอบปลายภาค (บทท่ี 6- บทท่ี 12) 
 50 คะแนน 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกร

รมท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหท่ี์ประ

เมิน 

สดัส่วนข

องการปร

ะเมินผล 

1 2.1,3.1,3.2 - สอบกลางภาค 9 25% 

2 2.1, 

3.1,3.2 

- สอบปลายภาค 

 

16 50% 

 

2 1.1-1.5, 

3.3-3.4, 

4.1-4.5, 

5.1-5.4 

- การท างานกลุ่ม 

- การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอด15สปัดา

ห ์

20% 

3 1.1,1.2, 

4.3 
- การเขา้ชัน้เรยีน 

- การมสี่วนรว่ม อภปิราย 

เสนอความเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอด8 

สปัดาห ์

5% 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
 เอกสารประกอบการสอนวชิา AC430 การบญัชรีะหว่างประเทศ จดัท าโดย ผศ.ดร.กติตมิา    

อคัรนุพงศ ์
2.  เอกสารและข้อมลูส าคญั 
Thai Language 
Federation of Accounting Professions. Thai Accounting Standards and Thai Financial Reporting 
Standards 
English Language 
Bailey A.D. , A.A. Gramling, and S. Ramamoorti. Research Opportunities in International Auditing,  
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2003.       
Choi F.D.S. and G.K. Meek. International Accounting. 5 th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 
Doupnik T.S. and S.B. Salter “An Empirical Test of a Judgmental International Classification of   
 Financial  Reporting Practices”, Journal of International Business Studies (first quarter,  
1993), pp. 46.   
Doupnik T.S. and H. Perera. International Accounting. New York: McGraw-Hill, 2007.                 
Epstein B.J. and E.K. Jermakowicz. IFRS 2007 Interpretation and Application of International 
Financial Reporting Standards. New Jersey:  John Wiley & Sons, Inc.,2007.        
Gary K. Meek and W.B. Thomas. “A Review of Market-Based International Accounting Research”, 
             (2004), pp.21-41.  
Gray S.J. “Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems  
             Internationally”  Abacus(March 1998), pp.12-13. 
Hansen D.R. and M.M. Mowen. Managerial Accounting. 8 th ed. Ohio: Thomson South-Western, 
2007. 
Hofstede, “Cultural Dimensions in Management and Planning”, Asia Pacific Journal of Management 
            (January 1984), pp.83-84. 
Ito, K. and K.R. Machizina, “Strategic Planning Systems” in F.D.S. Choi, ed., International  
Accounting and Finance Handbook, 2nd ed. New York: John Wiley&Sons, 1997. 
Norbes C.W. and R. Parker.  Comparative International Accounting. Britain:Prentice Hall, 1998. 
Radebaugh L.H., S.J. Gray, E.L. Black. International Accounting and Multinational Enterprise.  
New York:John Wiley&Sons, Inc. 2006. 
Radebaugh L.H. and S.J Gray.  International Accounting and Multinational Enterprises. Singapore: 
         John Wiley&Sons, Inc. 1997.  
Robert N. Anthony and Vijay Govindarajan, Management ControlSystem, 9 th ed.  New York: 
McGraw-Hill, 1998. 
Saudargaran S.M. and G.C. Biddle., “Foreign and Listing Location: A Study of MNCS and Stock  
Exchanges inEight Countries,” Journal of International Business Studies, Second Quarter,  
1995, pp.331 
Thomas G. Evans, M.E Taylor, and O.J. Holzmann. International Accounting and Reporting, Ohio: 
          South-Western Publishing Co., 1994. 
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3.  เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น 

www.fap.or.th; 

www.sec.or.th 

www.set.or.th 

www.nukbunchee.com 

www.iasb.org 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิาโดยใหน้กัศกึษาเป็นผูป้ระเมนิ  
- ขอ้เสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา  

 
2.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้  
- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 
- ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลประเมนิผลการเรยีนรู้ 

 
3.  การปรบัปรงุการสอน 

หลงัจากไดร้บัผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน 
โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้  

- จดัสมัมนาการเรยีนการสอน 

http://www.fap.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.nukbunchee.com/
http://www.iasb.org/
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- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ 

ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถาม หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา 
และรวมถงึการพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ยของนกัศกึษา 
ซึง่มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาท าไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น 
หรอืผูท้รงคุณวุฒทิีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา 

ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้  
- ปรบัปรงุรายวชิาทุก 3 ปี 

หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูน้ี้กบัปัญหาทีม่าจากงานวจิยัของอาจารย์
หรอืกจิการธุรกจิต่าง ๆ 

 

 

 

 


