
 มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา    คณะบัญชี 
 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 AC 319 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting 1)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์     
 4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์          
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2559  ชั้นปีที่ 3 และ 4 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

AC 110  การบัญชีชั้นกลาง 1 
AC 211  การบัญชีชั้นกลาง 2 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
       - ไม่มี -  
8.  สถานที่เรียน  

คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีการรวมธุรกิจ  การบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและบริษัทย่อย  การจัดท างบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย  การบัญชีส าหรับกิจการที่มี
ปัญหาทางการเงิน และการบัญชีการร่วมค้า 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เป็นรายวิชาที่มีการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานงานทางการเงินท่ี
มีการปรับปรุงเมื่อ ปี 2559  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานงานทางการเงิน 
ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้  การบัญชีส าหรับการร่วมค้า  การบัญชีเกี่ยวกับ 

การรวมธุรกิจ  การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การจัดท า 
งบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 
และข้อตกลงของ 
กลุ่มเรียนแต่ละกลุ่ม 

30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

    * นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ ากว่า 80%ของเวลาเรียนทั้งภาคการศึกษา 
      (นับถึงวันที ่4 พฤศจิกายน 2559) 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล       
 6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการติดวันและเวลาไวท่ี้หน้าห้องพักของอาจารย์และแจง้ให้นักศึกษาทราบ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพ 
          1.1.2   มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 

  1.1.3   สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
  1.1.4   มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

อย่างมีคุณธรรม  
 1.2 วิธีการสอน 

  1.2.1  ก าหนดข้อตกลงกับนักศึกษาในเรื่องของการเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ และการส่ง
งานที่มอบหมายตามก าหนดเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่  มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา 
    1.2.2  บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยยกตัวอย่างประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมทาง
วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษา 
    1.2.3  กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการเรียน 
 1.3   วิธีการประเมินผล 
     1.3.1  สังเกตจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
    1.3.2  พิจารณาการส่งงานที่ได้รับมอบหมายว่ามีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา 
    1.3.3  จากผลการทดสอบย่อยในระหว่างภาค และการสอบปลายภาค  
2. ความรู้ 
 2.1   ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

  2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการทางการบัญชีตามเนื้อหา
รายวิชา 

  2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

  2.1.3  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการ
ท าแบบฝึกหัด 

  2.1.4  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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 2.2   วิธีการสอน 
    2.2.1  บรรยายเนื้อหาทฤษฎีและยกตัวอย่างประกอบ  
    2.2.2  กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยการถาม – ตอบในชั้นเรียน 

    2.2.3  ฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัด   
 2.3   วิธีการประเมินผล 
    2.3.1  พิจารณาจากงานที่นักศึกษาท าส่ง และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

    2.3.2 จากผลการทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค  
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             3.1.1  สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  3.1.2  สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

   3.1.3  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 3.2  วิธีการสอน 
       3.2.1  บรรยายเนื้อหาทฤษฎีและยกตัวย่างประกอบควบคู่กับการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
ตามเนื้อหาบทเรียนที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนที่แจกให้กับนักศึกษา   
             3.2.2  เปิดโอกาสให้ซักถามในชั้นเรียนและบอกชั้นเรียน 
    3.3  วิธีการประเมินผล 
              3.3.1   พิจารณาจากงานที่นักศึกษาท าส่ง  และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
    3.3.2   จากผลการสอบระหว่างภาค ปลายภาค  และการทดสอบย่อย 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
    4.1.1   สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      4.1.2   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
        4.1.3   สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 

   4.1.4   มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 4.2 วิธีการสอน 
          มอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
   ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท า 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
         5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
       5.1.2   สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดคุยและการเขียน   รู้จักเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

  5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
 5.2 วิธีการสอน 
   มอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน โดยให้ท างานส่งตามก าหนดหรือ
น าเสนอในชั้นเรียน  
 5.3 วิธีการประเมินผล 
         5.3.1   ประเมินผลจากงานของกลุ่มที่ส่งหรือการน าเสนอในชั้นเรียน 

    5.3.2   จากผลการทดสอบย่อยในระหว่างภาค และการสอบปลายภาค   
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1-2   1.  การรวมธุรกิจ (8 คะแนน) 
-  วัตถุประสงค์ของการรวมธุรกิจ 
-  วิธีการรวมธุรกิจ 
-  ก ารบัญชีการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ 
-  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ 
-  การบัญชีเกี่ยวกับการควบกิจการ 
-  การบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ 

6 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์
และสรุปเนื้อหา 
เอกสารค าสอน 
PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 

2-3 2. งบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น   
- แนวคิดในการจัดท างบการเงินรวม 
-  ขอบเขตและหลักการในการจัดท างบการเงินรวม 
-  ขั้นตอนในการจัดท างบการเงินรวม 
-  กระดาษท าการเพื่อการจัดท างบแสดงฐานะ 
    การเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ  
   กิจการ ณ วันซื้อ  

6 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์
และสรุปเนื้อหา 
- เอกสารค าสอน 
- PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 

4-5 3. งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุน้ (15 คะแนน)   
- -  การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในหุ้นทุน 

- การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
- กระดาษท าการเพื่อการจัดท างบแสดงฐานะ 
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
หลังวันซื้อหุ้น  

7 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์
และสรุปเนื้อหา 
- เอกสารค าสอน 
- PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

6-7 4 4. งบการเงินรวม – ก าไรระหว่างบริษัทในสินค้า
คงเหลือ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(12 คะแนน)     
- ก าไรระหว่างกันในสินค้าคงเหลือ   

- -  การตัดก าไรระหว่างกันในสินค้าคงเหลือ  
     กรณีบริษัทใหญ่เป็นผู้ขายสินค้า  
     และกรณีบริษัทย่อยเป็นผู้ขายสินค้า  

- -  ก าไรระหว่างกันในที่ดิน 
- การตัดก าไรระหว่างกันในที่ดิน 
         กรณีบริษัทใหญ่เป็นผู้ขายที่ดิน 
        และกรณีบริษัทย่อยเป็นผู้ขายที่ดิน 
-  ก าไรระหว่างกันในอาคารและอุปกรณ์  

- -  การตัดก าไรระหว่างกันในอาคารและอุปกรณ์ 
               กรณีบริษัทใหญ่เป็นผู้ขายอาคารและอุปกรณ์ 
               และกรณีบริษัทย่อยเป็นผู้ขายอาคารและ 
               อุปกรณ์ 

9 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุป
เนื้อหา 
- เอกสารค าสอน 
- PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 

9-10 5. งบการเงินรวม – การถือหุ้นกู้ระหว่าง 
บริษัท (7 คะแนน)   

- -  การซื้อหุ้นกู้ระหว่างกัน 

- -  การซื้อหุ้นกู้ของบริษัทในกลุ่มกิจการโดยตรง 
-  การซื้อหุ้นกู้ของบริษัทในกลุ่มกิจการจาก

บุคคลภายนอก 

-     - กรณีบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทย่อยและ 
-     - กรณีบริษัทย่อยซื้อหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่   

5 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุป
เนื้อหา 
- เอกสารค าสอน 
- PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

11-12 6. งบการเงินรวม – การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย 
ของบริษัทใหญ ่(12 คะแนน)     
- บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยครั้งแรก
ระหว่างงวดบัญชี 

- การรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื้อ
หรือการซื้อแบบเป็นขั้น 

- - บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเพิ่มเติม 

- บริษัทใหญ่ขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 

 

8 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุป
เนื้อหา 
- เอกสารค าสอน 
- PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 

13 7. การถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการ 
   (8 คะแนน)   
-  โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่ม 
    กิจการ 
-  การจัดท างบการเงินรวมเมื่อมีการถือหุ้นระหว่าง 
   บริษัทในกลุ่มกิจการตามโครงสร้างการถือหุ้น 
   แบบต่างๆ 

6 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุป
เนื้อหา 
- เอกสารค าสอน 
- PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 

14   8.  งบกระแสเงินสดรวม (10 คะแนน)   
  สอบเป็นภาษาอังกฤษ 
-  ความหมายของงบกระแสเงนิสดรวม 
-  ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท างบกระแสเงินสด 
-  การวิเคราะห์กระแสเงินสดตามกิจกรรม 
    ด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
-  รูปแบบของงบกระแสเงินสดรวม 
-  การจัดท างบกระแสเงินสดรวม 
 

2 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุป
เนื้อหา 
- เอกสารค าสอน 
- PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

15 9. การบัญชีการร่วมการงาน (8 คะแนน)     
 -  ความหมายและลักษณะของการร่วมการงาน 
 -  ประเภทของการการร่วมการงาน 
 - โครงสร้างของการร่วมการงาน 
 -  งบการเงินของผู้เข้าร่วมการงาน 
  
 

 

4 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุป
เนื้อหา 
- เอกสารค าสอน 
- PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 

16 
 

 10.  การบัญชีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
     (10 คะแนน)   
   -   ความหมายของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มี 
       ปัญหา  

  -  วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
  -   การบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่ 
      มีปัญหาวิธีต่างๆ 

7 -  บรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
-  ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุป
เนื้อหา 
- เอกสารค าสอน 
- PowerPoint 

ผศ.นิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์
และคณะ 

17 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.3,  2.1-  - ทดสอบย่อย บทที่ 1 3 8% 

  - ทดสอบย่อย บทที่ 2 และ 3 6 15% 

  - ทดสอบย่อย บทที่ 4 7 12% 

  - ทดสอบย่อย บทที่ 5  12 7 

  - ทดสอบย่อย บทที่  7 14 8% 

 3.1,3.2 สอบปลายภาค(บทที่  6 8 9 และ 
10) เฉพาะบทที่ 8 ข้อสอบเป็น
ภาษาอังกฤษ 

9 40% 

2 1.1,1.2, 
4.3 

- การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

- ผลการท าแบบฝึกปฏิบัติ ระหว่าง
เรียน  

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
หมายเหตุ  ก าหนดวันและเวลาทดสอบย่อยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

หนังสือ การบัญชีชั้นสูง 1 เล่ม 1 และเล่ม 2  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยะดา   วิเศษบริสุทธิ์ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.  2558  .มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 

 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%203-revised 202558+.pdf 
 

         . 2558.  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ 

    http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2027-revised%202558+.pdf 
 

         . 2558.  มาตรฐานการบัญชีฉบับที 28 (ปรับปรุง 2558) และการร่วมค้า.[ออนไลน์].   
       เข้าถึงได้จาก : 

    http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2028%20revised%202558+.pdf 
 

         . 2558  .มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง 

    งบการเงินรวม.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
   http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%2010%20revised%202558+.pdf 
 

         . 2558  .มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%2012%20-revised%202558+pdf 

             . 2558.  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรงุ 2558) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

 [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%201%20revised%202558+.pdf   
 

         . 10 กุมภาพนัธ์ 2559. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้าง 
      หน้ีท่ีมีปัญหา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 เดิม[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
      http://www.fap.or.th /files/st_accounting/104_web.pdf 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ภาษาไทย : 

      การบัญชีชั้นสูง 1  โดย ดุษฎี  สงวนชาติ และวรศักด์ิ ทุมมานนท์ 
เว็บไซด์ของสภาวิชาชีพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท 

 ภาษาอังกฤษ : 
Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards 2014 

by  Bruce Mackenzie, Tapiwa Njikizana, Danie Coetsee, Raymond Chamboko and 
Blaise Colyvas   

Advanced Accounting 4th Edition  by Debra C. Jeter and Paul K. Chaney  
           Advanced Accounting. 8th Edition   by Floyd A. Beams, Joseph H. Anthony, Robin  
           P. Clement and Suzanne H. Lowensohn  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1   การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแต่ละคน 
 1.2   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
 1.3   การสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   2.1   สรุปผลการเข้าเรียนของนักศึกษา 
 2.2   พิจารณาผลการทดสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค   
 2.3   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันระหว่างทีมสอน 
     2.4   พิจารณาข้อสอบ และผลสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยทีมสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได้จากการพิจารณาผลการทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาค  การสอบปลายภาค และการทดสอบย่อย โดยต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินผลในการเรียนรู้ของนักศึกษา  การสอบทานการตรงประเด็น
ของข้อสอบ  ความเหมาะสมของการให้คะแนน  และการประเมินผลการสอบ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 5.1   ปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางเงิน 
      5.2   น าผลที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยทีมสอนมา
ปรับปรุงแผนการสอนของภาคต่อไป 


