
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะบญัชี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
AC432    สัมมนาบญัชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting) 
    
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3  หน่วยกิต (3-0-6) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี 
 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
 อาจารยสุ์ภาพร  บุญแทน  
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558(กลุ่มปริญญาท่ีสอง) 
 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      AC110  การบญัชีชั้นกลาง 1และ  AC211  การบญัชีชั้นกลาง 2 
  
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

คณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
 มกราคม 2559  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.    จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีการเงิน และทกัษะทางวชิาชีพบญัชี  

 2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ เก่ียวกบัแนวคิดทางบญัชีการเงินสมยัใหม่ 
สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีของไทยและมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศได ้

3. ศึกษา วเิคราะห์ ปัญหาเก่ียวกบัการบญัชีการเงินในเชิงลึก 
และสามารถประยกุตใ์ชศ้าสตร์ทางบญัชีการเงินในการตดัสินใจเชิงธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

2.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
1. 

มีการปรับปรุงในส่วนของเน้ือหาของการสอนเพื่อใหเ้น้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ปี 
2558 

2. เพิ่มเติม เน้ือหาในเร่ือง ท่ีจะมีผลกระทบ ต่อบญัชี การเงิน  เช่น การปรับปรุงรายงานทางการเงิน 
ทิศทางแนวโนม้การบญัชีของโลก การน าศาสตร์ดา้นอ่ืนมาใชร่้วมกบัการบญัชีการเงิน เป็นตน้  

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.    ค าอธิบายรายวชิา 
อภิปรายและวเิคราะห์แนวทางการน าแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีไปใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการบญัชีการเงินส าหรับองคก์รประเภทต่างๆโดยใชก้รณีศึกษาบทความเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศประเด็นท่ีน่าสนใจตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชีการเงินและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิา

ชีพบญัชี 
 

2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาดว้ยตนเอง 

45  ชัว่โมง                   
(3 ชัว่โมง x 15 สัปดาห์) 

ตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะรายและขอ้ตกลงของกลุ่มเรียน ไม่มี ศึกษาดว้ยตนเอง3ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) ภายหลงัการสอนในคาบเรียนทุกสัปดาห์   
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ มีความซ่ือสัตยต่์อวชิาชีพ มี  
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
 - มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ   มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  
 - มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม  
 - สามารถบริหารเวลาและปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม  
 - มีจิตส านึก 
และพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมีคุณธรรม 
1.2  วธีิการสอน 
-  บรรยายเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีพร้อมยกตวัอยา่ง  
  -  การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง  
   -  ก าหนดกติกาการเขา้เรียน  การส่งงาน  
และการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติั  
1.3  วธีิการประเมินผล 
-  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
 -  ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณวชิาชีพจากการอภิปราย กรณีเหตุการณ์จริง  และกรณีศึกษา  
 
2.  ความรู้ 
2.1  ความรู้ทีไ่ด้รับ 
 - มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้น  แนวคิด  ทฤษฎี  
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รวมทั้งหลกัการการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
 - สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทางบญัชีการเงินในเชิงลึกได ้ 
 - วธีิการพฒันาความรู้สมยัใหม่ และน าผลไปใชท้ั้งในวชิาการและการปฏิบติัทางวชิาชีพบญัชี  
รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
2.2  วธีิการสอน 
 บรรยาย  อภิปรายปัญหาหรือกรณีศึกษา  
มอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้พร้อมน าเสนอตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

2.3  วธีิการประเมินผล 
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          -  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดั หรือกรณีศึกษา  ท่ีมอบหมายใหท้ า  

          -การสอบปลายภาค 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
พฒันาความสามารถในการคิด โดยมีการคิดอยา่งเป็นระบบ นอกจากน้ี นกัศึกษาจะมีทกัษะ ดงัน้ี 
- คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
 - สามารถสืบคน้  ประมวลขอ้มูล หลกัฐาน   แนวคิดต่างๆ  ในการระบุและวเิคราะห์                                   
ปัญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ดด้ว้ยตนเอง    
 - สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการจดัการการเงินและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั   
ใชท้กัษะทางวชิาชีพและดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอยา่งสร้างสรรค ์ 
โดยค านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ    
 - สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น 
 3.2  วธีิการสอน 
 -  ท ากรณีศึกษา ท่ีโจทยปั์ญหาค่อนขา้งซบัซอ้น 
 -  การอภิปรายเก่ียวกบักรณีศึกษาพร้อมยกตวัอยา่ง 
เช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ท่ีสัมพนัธ์หรือเป็นผลจากการบญัชี   
 -  
มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนโดยใหก้ลุ่มเป็นผูก้  าหนดคดัเลือกหวัขอ้ท่ีจะท าการศึกษา  
 3.3  วธีิการประเมินผล 
 -  การสอบปลายภาค 
 -   ผลงานกลุ่ม 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาจะมีทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
ตามขอ้ก าหนดในคุณสมบติัหลกัสูตรดงัน้ี 
 - สามารถปฏิบติังานและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 - มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี     
 
 - สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน   
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 - มีความรับผดิชอบการพฒันาความรู้ความสามารถทางการเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
4.2  วธีิการสอน 
- รายงานและน าเสนอผลงาน 
-  จดักลุ่มวเิคราะห์กรณีศึกษา 
              -  
มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนโดยใหก้ลุ่มเป็นผูก้  าหนดคดัเลือกหวัขอ้ท่ีจะท าการศึกษา  
4.3  วธีิการประเมินผล 
-  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
  -   ผลงานการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
 - มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปลความหมาย  
และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้  
 -  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั(รอง) 
              -  
สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ  
5.2  วธีิการสอน 
  - วเิคราะห์ปัญหาหรือกรณีศึกษา 
 - 
มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนโดยใหก้ลุ่มเป็นผูก้  าหนดคดัเลือกหวัขอ้ท่ีจะท าการศึกษา  
5.3  วธีิการประเมินผล 
   - การสอบปลายภาค 
 -  ผลงานกลุ่ม 
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1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรีย
นการสอน/ 
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1  
17/1/59 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี  
 

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

2 
24/1/59 

 

จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี  
(Code of Ethics for professional Accountants) 

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

3 
31/1/59 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Full 
TFRS & TFRS for NPAE) 
- กรอบแนวคิดทางการบญัชี (Accounting 
Framework) 
 

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

4 
7/2/59 

รายงานทางการเงิน (Financial Reporting Update  
& IAS 1, Presentation of Financial Statements) 

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

5 
14/2/59 

 

TAS 2 เร่ือง สินคา้คงเหลือ 3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

6 
21/2/59 

มาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  
 TAS 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 TAS 40 เร่ือง 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 TFRS 5 

เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

 

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

7 
28/2/59 

 

มาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  
 TAS 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 TAS 23 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
 TAS 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรีย
นการสอน/ 
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค Midterm Examination 
(วชิานีไ้ม่มีสอบกลางภาค) 

   

9 
6/3/59 

TAS 17 เร่ือง สัญญาเช่า  
 

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

10 
13/3/59 

มาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัรายได้ 
 TAS 18 เร่ือง รายได ้ 
 TAS 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
 การรับรู้รายไดธุ้รกิจอสังหาริมทรัพย์ 

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

11 
20/3/59 

TAS 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

12 
27/3/59 

TAS 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี 
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีฯ  

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

13 
3/4/59 

TAS 10 เร่ือง 
เหตุการณ์หลงัรอบระยะเวลารายงาน 

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

14 
10/4/59 

ติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญั
ชี  

3 -  บรรยาย 
-  กรณีศึกษา 

อ.สุภาพร  บุญแทน 

15 
17/4/59 

Team Project and Presentation 3  อ.สุภาพร  บุญแทน 

16 สอบปลายภาค Final Examination    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ทีป่ระเมิ

น 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  Class Participation ทุกสัปดาห์ 10% 
2  Team Project and Presentation  สัปดาห์ท่ี 15 40% 
3  Final Examination สัปดาห์ท่ี 16 50% 
4  Total  100% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
1.  เอกสารและต าราหลกั 

1.  มาตรฐานการบญัชี : สภาวชิาชีพบญัชี  
2.  International Accounting Standard  and  International Financial Reporting Standards : 

International Accounting Standard Board  
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1.  ทฤษฎีการบญัชี : รศ.ดร ศศิวมิล  มีอ าพล  
2.  Accounting Theory : Belkaoui Ahmed,Thomson Press,2000 
3. Kieso,Donald E and Weygant,Jerry E,Intermediate Accounting , 1998 

 
3.  เอกสารและข้อแนะน า 
 -  เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ประมวลรายวชิา  

 
หมวดที ่7 การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานของรายวชิา  

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี 
ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษาไดจ้ดักิจกรรมไดแ้นวคิดจากความคิดเห็นของนกัศึกษาดงัน้ี 
 -  การประเมินการสอนของอาจารยข์องนกัศึกษาแต่ละคน 
 -  จากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนกัศึกษาแต่ละคน 
 -  จากการประเมินของผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
 -  จากการส่ือสารระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน  
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยทุธ์ดงัน้ี 
 -  ผลการสอบและการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงวธีิการสอนจากผลประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  
แลว้จดัท าแฟ้มสะสมงานของรายวชิา  และรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5)  ทุกภาคการศึกษา  
เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและหาแนวทางแกไ้ข 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ไดจ้ากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
การสอบถามนกัศึกษา การพิจารณาผลสอบทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาค 
โดยอาจมีการด าเนินการดงัน้ี 
 ตั้งคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานผลการเรียนรู้   
ตรวจสอบความถูกตอ้งการประเมินผลในการเรียนรู้ของนกัศึกษา   การสอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ 
การวดัและประเมินผลการสอบ 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา  
ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวชิา  พร้อมปัญหา/อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ  
เพื่อการด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  ใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 


	FA

