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รายละเอียดของรายวชิา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชือ่รายวชิา  

 SC251  การวิเคราะหงบการเงิน 
2. จํานวนหนวยกิต   

          3  หนวยกิต 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  

กลุมวิชาพ้ืนฐานเฉพาะดานของหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน 
4. อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน 

ผูชวยศาสตราจารยเยาวรักษ สุขวิบูลย 
5.  ภาคการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 

 ภาคตน ปการศึกษา 2559 /  นักศึกษาช้ันปท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
           AC912 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน    

 มหาวิทยาลยัหอการคาไทย   
9. วันท่ีจัดทําหรอืปรบัปรุงรายละเอียดของรายวชิาครั้งลาสุด 

15 สิงหาคม 2559 
 
 
 



2 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา 

              1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการจัดทํารายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิด 
สําหรับการรายงานทางการเงิน 

2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการนําเสนอรายการตางๆในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

3. เพื่อใหนักศึกษาทราบขอมูลท่ีควรเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
4. เพื่อใหนักศึกษาทราบวัตถุประสงคในการวิเคราะหงบการเงินของผูใชแตละประเภท 
5. เพื่อใหนักศึกษาทราบกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ 
6. เพือ่ใหนักศึกษาทราบเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหงบการเงิน 
7. เพื่อใหนักศึกษาทราบวิธีการวิเคราะหงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
    แหงประเทศไทย 
8. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงการแปลความหมายของขอมูลในรายงานทางการเงิน 
9. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการตัดสินใจ  
10. เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาแหลงความรูเพิ่มเติมทางอินเทอรเน็ต 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา                

เพื่อใหนักศึกษามีความรู และเขาใจรายงานทางการเงินของธุรกิจตางๆพรอมทั้งอธิบายความหมาย
ของรายการในงบการเงินได และยังสามารถใชเครื่องมือหรือเทคนิคตางๆในการวิเคราะหงบการเงินไปปรับ
ใชกับการวิเคราะหงบการเงินของธุรกิจ ตลอดจนสามารถวิเคราะหปญหา และใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกิจกรรมที่เกิดข้ึนในธุรกิจ รวมท้ังเพื่อประโยชนทางดานการเงิน การตัดสินใจของผูบริหาร และ
การตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาถึงผลกระทบของหลักการบัญชีท่ีกิจการเลือกใชในงบการเงิน 
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หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวชิา  

เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหรายงานทางการเงินตางๆ เพ่ือประโยชนทางดานการเงิน การ
ตัดสินใจของผูบริหารและเพ่ือการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาถึงผลกระทบของหลักการบัญชีที่กิจการ
เลือกใชตอตัวเลขที่แสดงในรายงานและงบการเงิน  การศึกษาจะครอบคลุมถึงความแตกตางในการวิเคราะห 
และปญหาในเชิงวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีนาสนใจ 

  
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
     (ช่ัวโมง)  

สอนเสริม 
        (ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/
การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 
  (ช่ัวโมง/ สัปดาห) 

              45                    -                   -               - 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศึกษาเปนรายบุคคล 

7   ช่ัวโมง/ สัปดาห 
                                                   

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

            1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ  และมีคุณธรรมจริยธรรม 
            1.1.2 มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
            1.1.3 สามารถบริหารเวลาไดและมีความตรงตอเวลา 
            1.1.4  มีจิตสํานึกท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน   

1.2 วธิกีารสอน  

            1.2.1 สอนการวิเคราะหงบการเงิน โดยการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเขาไปในตัวอยาง หรือ
กรณีศึกษาที่ใชประกอบ 
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  1.2.2 นักศึกษาทุกคนตองอานเอกสารประกอบการสอนแตละหัวขอลวงหนา กอนเขาเรียนแตละ
สัปดาห เพ่ือจะไดสามารถแสดงความคิดเห็น  ซักถามปญหา และตอบคําถามเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆในช้ันเรียน
ได โดยฝกใหนักศึกษาใชภาษาสุภาพในการแสดงความเห็นขัดแยงหรือไมเห็นดวย และการใหเกียรติผูอื่น 

1.2.3 นักศึกษาทุกคนตองทําแบบทดสอบ แบบฝกหัดและรวมกันวิเคราะหกรณีศึกษาในช้ันเรียน  
และเสนอความคิดเห็น ดวยความสุภาพและมีมารยาท 

1.2.4 ใหนักศึกษาแบงกลุม แตละกลุมตองวิเคราะหงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรพัยแหงประเทศไทย (กรณีศกึษา) แลวสรุปสงภายในกําหนดเวลา เพ่ือใหนักศึกษารูจักการทาํงานกลุม 
รูจักเสียสละ  ตรงตอเวลาไมเอาเปรยีบผูอ่ืน และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
              1.2.5  มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและทดสอบยอยเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียน 2 – 3 สัปดาห /คร้ัง  
ตอนตนหรือทายช่ัวโมง เพื่อใหมีความตั้งใจ และรับผิดชอบในการเรียน 
             1.2.6 นักศึกษาแตละคนจัดทํารายงานการวิเคราะหงบการเงิน โดยอาศัยขอมูลของบริษัทที่จด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงนักศึกษาทุกคนตองเสนอช่ือบริษัท ใหอาจารยอนุมัติภายใน 
1 สัปดาหหลังเปดภาคเรียน  ผูที่เสนอกอนจะไดรับอนุมัติใหทํากอน แตถาเสนอพรอมกันนักศึกษาท่ีมีเลข
ทะเบียนลําดับแรกจะไดกอน ดังนั้นผูที่เสนอซํ้าจะตองหาช่ือบริษัทใหม เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน 
รูจักกฏกติกา และระเบียบในสังคม   

      1.3 วิธีการประเมินผล 

            1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียน ความสม่ําเสมอ และความรวมมือในการเรียนการสอนในช้ันเรียน การ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบตอสวนรวม 
  1.3.2 การทํางาน และการสงงาน เปนไปตามที่มอบหมายและตรงตามกําหนดสง 
  1.3.3 การกลาแสดงออก การแสดงความคิดเห็นเปนไปอยางสุภาพ สรางสรรค และอภิปรายอยางมี
เหตุมีผล มีคุณธรรม และจริยธรรม  
 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรบั  

              2.1.1 หลัก และวิธีการจัดทํารายงานทางการเงิน ตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
  2.1.2 การวิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ 
                     - วิเคราะหกิจกรรมดําเนินงาน 
                     - วิเคราะหกิจกรรมการลงทุน 
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                     - วิเคราะหกิจกรรมจัดหาเงิน 
   2.1.3 เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหงบการเงิน 
                    - วิเคราะหงบการเงินแนวต้ังและแนวนอน 
                    - วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
                    - วิเคราะหงบกระแสเงินสด 

2.1.4 การแปลความหมายจากการวิเคราะหงบการเงิน 
2.2 วธิกีารสอน 

       2.2.1 ทดสอบกอน-หลังเรยีน และบรรยาย อภิปรายเนื้อหา คนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซตตางๆ 
       2.2.2 ทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา(บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 
       2.2.3 ทดสอบยอย และรวมกันแสดงความคิดเห็น  
       2.2.4 ทํารายงานวิเคราะหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯและนําเสนอหนาช้ันเรียน  
       2.2.5 เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง 

      2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 คะแนนเก็บจากการเขาหองเรียน การนําเสนอรายงาน การใหความรวมมือ การแสดง 

ความคิดเห็น การถาม-ตอบปญหา การทํางานกลุม ความรับผิดชอบในการทํางาน 
            2.3.2 ทดสอบกอน-หลังเรียน ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

            3.1.1 สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบุและวิเคราะห
ปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 
       3.1.2 สามารถประยุกต และบูรณาการ ความรูทางการบัญชี เทคโนโลยี และดานอ่ืนที่สัมพันธกัน 
รวมทั้งใชทักษะ และดุลยพินิจในการแกไขปญหา และเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
       3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน  

3.2 วธิกีารสอน 

             3.2.1 ศึกษากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 
      3.2.2 บรรยายเครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะหรายงานทางการเงิน/ ทําแบบฝกหัด 
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 3.2.3 การแสดงความคิดเห็น อภิปราย 
 3.2.4 ทดสอบยอย ทํากรณีศึกษา 
 3.2.5 ทํารายงาน และนําเสนอหนาช้ันเรยีน 

         3.3 วธิกีารประเมินผล 
        3.3.1 ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
  3.3.2 ผลงานกลุมและผลงานเดี่ยวจากแบบฝกหัด รายงาน และการนําเสนอ 
 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผดิชอบท่ีตองพัฒนา  

             4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และปรับตัวใหเขากับสถานการณ  และ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
  4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไข
ปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน 
  4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยางตอเนื่อง  

4.2 วธิกีารสอน 

             4.2.1 จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา และนําเสนอโดยระดมความคิดเห็นจากทุกคนในกลุม 
  4.2.2 ใหแบงความรับผิดชอบในการวิเคราะหงบการเงินจากบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯและนําเสนอ 
โดยใหนักศึกษาชวยกันแสดงความคิดเห็น และถาม-ตอบ ปญหา         

4.3 วธิกีารประเมินผล 

        4.3.1 ใหนักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม 
  4.3.2 ผลงานของกลุมเทยีบกบักลุมอ่ืนๆ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพฒันา 
             5.1.1 มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย 
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา หรือขอโตแยง 
  5.1.2 สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด และการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมกับปญหา และกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
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  5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 

5.2 วธิกีารสอน 

            5.2.1 ใหนักศึกษาใชอินเทอรเน็ท ในการสืบคนขอมูลจากเว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี 
และขาวธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯมาจัดทํารายงาน 
       5.2.2 ใหนักศึกษา Download ขอมูล หรือเอกสารประกอบการสอน และติดตามงานท่ีมอบหมาย หรือ
ศึกษาPPT และ VDO บน iTunes U 
       5.2.3 ใหนักศึกษานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนพรอมกับแสดงผลงานในรูปแบบ PowerPoint หรือ
นําเสนอในรูปแบบวิดีโอ สงทาง Facebook  

5.3 วธิกีารประเมินผล 

            5.3.1 การทดสอบยอย และการสอบปลายภาค 
            5.3.2 ความรับผิดชอบในการศึกษาเอกสารประกอบการสอนลวงหนากอนเขาเรียน และงานที่
มอบหมายบน iTunes U 
            5.3.3 ผลงานจากการสืบคนขอมูลในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเสนอผลงานในรูปแบบ 
PowerPoint 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

1 บทนํา 
บทที่ 1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงบการเงิน 
1. กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
3. นโยบายการบัญชี     
 

3 -แนะนําทําความเขาใจกฎกติกา
ในการเรียนการสอน กอนเขาสู
บทเรียน 
-ประมวลรายวิชา 
-ตําราและเอกสารประกอบการ
สอน 
-ทดสอบกอนเรียน /บรรยาย / 
แบบฝกหัด /PPT/ทดสอบหลัง
เรียน 
-สรุปเน้ือหาที่เรียน 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

2 บทที่ 2 งบการเงิน 
1. การจัดทาํและการนําเสนองบการเงิน  
2. งบแสดงฐานะการเงิน 
3. งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
4.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
5. งบกระแสเงินสด 
6. งบการเงินระหวางกาล 
7. หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน 

3 -ทดสอบกอนเรียน /บรรยาย / 
แบบฝกหดั /PPT 
-ทดสอบยอย/ทดสอบหลังเรียน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-www.fap.or.th 
-www.set.or.th 
-ตัวอยางงบการเงินของบริษัท
ในตลาดหลักทรพัยฯ 
-น.ศ.แตละคนศกึษางบการเงิน
ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย
ที่เลือกไว1 บริษัท และสรุปสง
สัปดาหถัดไป 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

3 บทที่ 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
1. การจาํแนกและการรายงานสินทรัพย 
2. การจาํแนกและการรายงานหนีส้ิน 
3. การจาํแนกและการรายงานสวนของเจาของ  
4.ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกดิข้ึน และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
5. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
6. รายการยอในงบแสดงฐานะการเงิน 
(ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการ
ยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554) 
 

3 -ทดสอบกอนเรียน /บรรยาย / 
แบบฝกหดั /PPT/ทดสอบหลัง
เรียน/ กรณีศึกษา  
-เอกสารประกอบการสอน 
-www.fap.or.th 
-www.set.or.th 
-ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยฯ 
-น.ศ.แตละคนศกึษางบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทใน
ตลาดหลกัทรัพยฯที่เลือกไว 1 
บริษัท และสรุปสงสัปดาห
ถดัไป 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

4 บทที่ 4 การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
1. การรายงานรายได 
2. การรายงานคาใชจาย 
 3. ราคาตามบัญชีตอหุน 
4. กําไรตอหุน 

3 -ทดสอบกอนเรียน /บรรยาย / 
แบบฝกหดั /PPT/ทดสอบหลัง
เรียน/ กรณีศึกษา  
-เอกสารประกอบการสอน 
-www.fap.or.th 
-www.set.or.th 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

5. คุณภาพกําไร 
6.รายการยอในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น  
(ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการ
ยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554) 

-ตัวอยางงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยฯ 
-น.ศ.แตละคนศกึษางบกาํไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยฯที่เลอืกไว 1 บริษัท 
และสรุปสงสัปดาหถดัไป 

5 บทที่ 5 การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด 
1. ความหมายของงบกระแสเงินสด 
2.วัตถุประสงคของงบกระแสเงินสด 
3.ขอบเขตของงบกระแสเงินสด 
4. ประโยชนของงบกระแสเงินสด 
5. การนําเสนองบกระแสเงินสด 
 
     

      3 -ทดสอบกอนเรียน /บรรยาย / 
แบบฝกหดั /PPT/ทดสอบหลัง
เรียน/ กรณีศึกษา  
-เอกสารประกอบการสอน 
-www.fap.or.th 
-www.set.or.th 
-ตัวอยางงบกระแสเงินสด 
ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยฯ 
-น.ศ.แตละคนศกึษางบกระแส
เงินสดของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยฯที่เลอืกไว 1 บริษัท 
และสรุปสงสัปดาหถดัไป 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

6 บทท่ี 6 การเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย 

1. ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 
2. บริษัทจดทะเบียน 
3. การเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน 
4. การเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป 
5. การเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป 
6. การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
 

3 -บรรยาย / แบบฝกหดั / PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-รายงานประจําป    (56-2)  
-แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (56-1) 
-www.set.or.th 
-นศ.แตละคนศกึษา56-1,56-2
ของบริษัทที่นศ.เลือกไวและ
สรุปสงในสัปดาหถดัไป 
-ทดสอบผานระบบ e-Learning 

(Hybrid e-Learning) 30นาท ี

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

7 บทที่ 7 การปรับงบการเงินเมื่อระดับราคาเปล่ียนแปลง 
1. การเปลี่ยนแปลงระดับราคา 
2. การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ
รุนแรง 
3. การปรบัปรุงงบการเงินใหม 
4. งบการเงินที่ใชเกณฑตนทุนเดิม 
5. งบการเงินที่ใชเกณฑตนทุนปจจุบัน 
6. วิธีการปรับปรุงงบการเงินใหม 
  6.1 การปรับปรงุงบการเงินใหมโดยวิธีเงินคงที่ หรือ
วิธีระดับราคาท่ัวไป 
  6.2 การปรับปรงุงบการเงินใหมโดยวิธีราคาทุน
ปจจุบัน 
7. ประโยชนของการปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคา
เปลี่ยนแปลง 
8. ปญหาในการปรับปรุงงบการเงินใหม  
9. การสิ้นสุดลงของภาวะเงินเฟอรุนแรง  
10. การเปดเผยขอมูล 

3 บรรยาย / แบบฝกหัด /  PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-www.set.or.th 
-www.fap.or.th 
-นศ.ทําการบานสงในสัปดาห
ถดัไป 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

 สอบกลางภาค  สอบปรนัย 120ขอ 2 ชม.  
8 บทที่ 8 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการวิเคราะหงบการเงิน 

1. ความหมายของการวิเคราะหงบการเงิน 
2. ความสําคัญของการวิเคราะหงบการ เงิน 
3. วัตถุประสงคของการวิเคราะหงบการ เงิน 
4. ประโยชนของการวิเคราะหงบการเงิน 
5. ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหงบ
การเงิน 
6. ข้ันตอนการวิเคราะหงบการเงิน 
7. เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหงบการเงิน 
8. ขอจํากดัของการวิเคราะหงบการเงิน 

3 -บรรยาย / ทดสอบยอย /  PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  , เทคนิคการวิเคราะหงบ
การเงินบริษัทจดทะเบียน 
-น.ศ.ทําการบานสงในสัปดาห
ถัดไป 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

9 บทที่ 9 กิจกรรมทางธุรกิจในงบการเงิน 
1. ความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางธุรกิจกับงบ
การเงิน 

3 -บรรยาย / ทดสอบยอย / 
กรณีศกึษา / PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

2. การวิเคราะหกิจกรรมการจัดหาเงิน 
2.1 ความสําคัญของหน้ีสินและสวนของเจาของ 
2.2 การวิเคราะหหน้ีสิน 
2.3 การวิเคราะหหน้ีสินหมุนเวียนหรือหน้ีสินระยะสั้น 
2.4 การวิเคราะหหน้ีสินไมหมุนเวียน หรือหนี้สินระยะ
ยาว        
2.5 การวิเคราะหสวนของเจาของ 
3. การวิเคราะหกิจกรรมการลงทุน          
3.1 ความสําคัญของสินทรัพย                      
3.2 การวิเคราะหสินทรัพย 
3.3 การวิเคราะหสินทรัพยหมุนเวียน 
3.4 การวิเคราะหสินทรัพยไมหมุนเวียน 
4. การวิเคราะหกิจกรรมการดําเนินงาน 
4.1 ความสําคัญของรายไดและคาใชจาย 
4.2 การวิเคราะหรายได 
4.3 การวิเคราะหคาใชจาย 

-กรณีศกึษางบการเงินของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ 
-www.fap.or.th 
-www.set.or.th 
-น.ศ.แตละคนศกึษากิจกรรม
ของบริษัทที่น.ศ.เลือกไวและ
สรุปสงในสัปดาหถดัไป 

10 บทที่ 10 การวิเคราะหงบการเงินแนวตั้งและแนวนอน 
1.ความหมายของการวิเคราะหงบการเงินแนวตั้งและ
แนวนอน 
2.ความสําคัญของการวิเคราะหงบการเงินแนวตั้ง 
3.วิธีการวิเคราะหงบการเงินแนวตั้ง 
4.ขอจํากดัของการการวิเคราะหงบการเงินแนวตั้ง 
5.ความสําคัญของการวิเคราะหงบการเงินแนวนอน 
6.วิธีการวิเคราะหงบการเงินแนวนอน 
7. ขอจํากดัของการการวิเคราะหงบการเงินแนวนอน 
8.ตัวอยางการวิเคราะหงบการเงินแนวตั้งและแนวนอน 

3 -บรรยาย / ทดสอบยอย / 
แบบฝกหดั/ PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-กรณีศกึษางบการเงินของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ 
-www.set.or.th 
-น.ศ.แตละคนศกึษาการ
วิเคราะหงบการเงินแนวตั้งและ
แนวนอนของบริษัทที่น.ศ.เลือก
ไวและสรุปสงในสัปดาหถดัไป 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

11-12 บทที่ 11 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  
1.ความหมายของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
2. ความสําคัญของการเปรียบเทยีบอัตราสวนทางการ
เงิน 
3. ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน 

6 -บรรยาย / ทดสอบยอย / 
แบบฝกหดั/ PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-กรณีศกึษางบการเงินของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
5. การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
6. ประโยชนของการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
7. การแกปญหาเกี่ยวกับสภาพคลองทางการเงิน 
8. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 8.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
8.2 การวิเคราะหความสามารถในการทํากาํไรจากการ
ดําเนินงาน 
 9. ประโยชนของการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
10. การแกปญหาเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน 
12. ประโยชนของการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน 
13. การแกปญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน 
14. การวิเคราะหมูลคาตลาดของธุรกิจ 
15. ประโยชนของการวิเคราะหมูลคาตลาดของธุรกิจ 
 16. การแกปญหาเกี่ยวกับมูลคาตลาดของธุรกิจ 
17.ขอจํากดัในการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

-www.set.or.th 
-น.ศ.แตละคนศกึษาการ
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
ของบริษัทที่น.ศ.เลือกไวและ
สรุปสงในสัปดาหถดัไป 

13 บทที่ 12 การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 
1. การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 
2. การวิเคราะหงบกระแสเงินสดตามกิจกรรม 
  2.1 การวิเคราะหกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 
  2.2 การวิเคราะหกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  2.3 การวิเคราะหกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
3. การวิเคราะหกระแสเงินสดอสิระ 
4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินจากงบกระแส 
เงินสด 
 4.1อัตราสวนประเมินความสามารถในการชําระหน้ี
และสภาพคลอง 
 4.2 อัตราสวนประเมินคุณภาพกําไร 
 4.3 อัตราสวนประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนนิงาน

3 -บรรยาย / ทดสอบยอย / 
แบบฝกหดั/ PPT 
-เอกสารประกอบการสอน 
-กรณีศกึษางบกระแสเงินสด
ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยฯ 
-www.set.or.th 
-นศ.แตละคนศกึษาการ
วิเคราะหงบกระแสเงินสดของ
บริษัทที่นศ.เลือกไวและสรุปสง
ในสัปดาหถัดไป 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

หรืออัตราสวนวัดผลตอบ แทน 
14-15 -การนําเสนอรายงาน  

-สรุปประเด็นสําคัญที่ศึกษาท้ังหมด 
6 -นําเสนอรายงานโดยใชPPT / 

คําถาม / ตอบปญหา 
อภิปราย / ขอเสนอแนะ 

ผศ. 
เยาวรักษ 
สุขวิบูลย 

16 สอบปลายภาค  สอบขอเขียน 3 ชม.  
 รวม 45   

 
2. แผนการประเมินผลการเรยีนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1,2,3,4,5 
-ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมระหวาง
เรียน การใหความรวมมือ การทํางานและมี
สวนรวมในการเรียนการสอน 

ทุกสัปดาห 10 

1,2,3,5 
-ทําแบบฝกหัด /วิเคราะหกรณีศกึษา  
-การทาํรายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห 
15-16 

5 
5 

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

2 – 3 สัปดาห/คร้ัง 
9 
17 

5 
30 
45 

 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

เยาวรกัษ สุขวบูิลย.  การวิเคราะหงบการเงนิ.  หางหุนสวนจํากัด ทพีีเอ็นเพรส.  2559.   
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, รายงานประจําป.  เขาถึงไดจาก : http://www.set.or.th 
       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน.   เขาถึงไดจาก : http://www.fap.or.th 

เยาวรกัษ สุขวบูิลย.  รายงานทางการเงินและการวเิคราะห.  หางหุนสวนจํากัด ทีพเีอ็นเพรส. 2559.   
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 อังครัตน เพรยีบจริยวัฒน.  การวเิคราะหงบการเงนิ.  พิมพครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง.  บรษัิท  
                อมรนิทร  พริน้ต้ิง อนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน).  2551. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 ภาษาไทย (In Thai) : 
กรมพฒันาธุรกิจการคา.  กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน.  2554.  เขาถึงไดจาก:  
          www.dbd.go.th 
กรวรรณ  กิจสมมารถ และชัชวาล  จิตติกลุดิลก.  จับกลลวงในงบการเงิน.  บรษิัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน  
         จํากัด (มหาชน).  2539. 
จินดา  ขันทอง.  การวิเคราะหงบการเงิน.  ปรับปรุงครั้งที่ 4.  2532. 
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด,  บริษัท.  26 พฤศจิกายน 2557.  การสัมมนาเกี่ยวกบัทิศทาง  
        เศรษฐกิจไทยสําหรับนักบัญชีและประเด็นมาตรฐาน การรายงานทางการเงินท่ี 
        สําคัญสําหรับป 2558. 
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย.  เทคนิคการวิเคราะหงบการเงินบรษิัทจดทะเบียน.    
         พิมพครัง้ที่ 7.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน).   2548.  เขาถึงไดจาก www.set.or.th 
-----------------------.  2552.  สืบคนเม่ือ 1 ธนัวาคม 2552-2554,  เขาถึงไดจาก  
         http://www.sec.or.th,  http://www.setsmart.com และ http://www.sec.or.th 
นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจ่ันเพชร.  ทฤษฎีการบญัชี.  หางหุนสวนจํากดั ทีพีเอ็น   
         เพรส.  2554. 
นิลุบล  หฤทัยวิจิตรโชค.   วิเคราะหเจาะลกึอัตราสวนทางการเงิน.  บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด  
         (มหาชน).  2539. 
พิพัฒน ยอดพฤติการ.  จุดพลรุายงานความยั่งยืน.  เขาถึงไดจาก  
         http://www.thaicsr.com/2013/08/blog-post_19.html 
เพชร ี ขุมทรัพย.  วิเคราะหงบการเงิน: หลกัและการประยุกต.  โรงพิมพมหาวิทยาลัย  
         ธรรมศาสตร.  2536. 
เยาวรักษ สุขวิบูลย.  “การใชขอมูลของนักลงทุนรายยอยในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย   
         แหงประเทศไทย”.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย.   25 (ฉบับที่ 2   
         พฤษภาคม –สิงหาคม 2548):  182-204. 
-----------------------.  “การวัดคุณภาพกําไรจากผลกระทบจากภาระผูกพันทางการเงินดวยการวัด 
         เสถียรภาพของกําไรของกลุมสถาบันการเงินซ่ึงจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหง 
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         ประเทศไทย”.  วารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  5 (ฉบับที่12 เมษายน  
         2552):  52-67.   
-----------------------.  “การวัดเสถียรภาพกําไรจากรายการนอกงบดุลของธนาคารพาณิชยไทย                              
         ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”  วารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.    
         6 (ฉบับที่ 15 เมษายน  2553):  29-50. 
ภาพร เอกอรรถพร.  แกะเง่ือนงบการเงิน.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน).  2539. 
-----------------------.  กลบัญชี.  บรษิัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน).  2539. 
วรศักดิ ์ ทุมมานนท.  งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม.  บริษัท ไอโอนคิ อินเตอรเทรด รีซอสเซส  
         จํากัด.  2542. 
-----------------------.   คุณรูจกั Creative Accounting และคุณภาพกําไรแลวหรอืยัง?.  บริษัท  
         ไอโอนิค อินเตอรเทรด รีซอสเซส จํากัด.  2543. 
-----------------------.  มิติใหมของงบการเงินและการวิเคราะห.  บริษัทธรรมนิติ เพรส จํากัด.   
         2547. 
วราวธุ  ฤกษวรารักษ และฉันทลักขณ  ฮีสวัสดิ.์   คูมือแกปญหาท่ีเกี่ยวกับการเงินสําหรับ 
       บริษัท.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน).  2539. 
ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน.  พ้ืนฐานการวิเคราะหงบการเงิน.  ตลาดหลักทรัพย 
         แหงประเทศไทย.  2556. 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน.  เขาถึงไดจาก:      
         www.fap.or.th 
อังครัตน เพรยีบจรยิวัฒน.  มาตรฐานการบญัชี : สาระสําคัญและตวัอยางการเปดเผยขอมลู. 
       กรุงเทพฯ: ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย. 2549. 
-----------------------.  ที่ปรกึษาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  ความสําคัญและพัฒนาการ   
       ของรายงานทางการเงิน.  สัมภาษณ.  มกราคม 2554. 
  

ภาษาอังกฤษ (In English) : 
Barth, Mary E., Wayne R. Landsman and James Wahlen. 1995. “Fair Value Accounting:   
         Effects on Banks’ Earnings Volatility, Regulatory Capital, and Value of Contractual   
         Cash Flows”. Journal of Banking and Finance. 577-605. 
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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 Statement Analysis :  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. 
Financial  Accounting Standards Board. 1993. Statement of Financial Accounting  
          Standards No.115  “Accounting for Certain Investments in Debt and Equity  
        Securities”. 
Gerald I. White , Ashwinpaul C. Sondhi and Dov Fried,  The Analysis and Use of  
        Financial Statements.  Third Edition.  2003. 
Harrison, W., and Horngren, C.  2000.  Financial Accounting.  New Jersey: Prentice Hall.  
International  Accounting Standards Board. 2011. International Financial Reporting  
          Standards No.9 “Financial Instruments”. 
Kabir, H., and William, S.  Determinants of Thrift Institution Off-Balance Sheet Activities:  
          An Empirical Investigation.  Journal of Financial Management and Analysis  19  
          (2006): 1-13. 
Lawrence Revsine, Daniel W. Collins and W. Bruce Johnson.  Financial Reporting &  
        Analysis.  Prentice-Hall, Inc.  1999. 
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. 
Peter D. Easton, Mary Lea McAnally, Gregory A. Sommers and Xiao-Jun Zhang.   
          Financial Statement Analysis & Valuation.  Third Edition.  Cambridge Business  
          Publishers.  2013. 
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Revsine, L.,Collins, W. D.,and Johnson, W. B.  1999.  Financial Reporting and Analysis.  
         New Jersey: Prentice Hall. 
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. 
White, I. G., Sondhi, C. A., and Fried, D.  2003.  The Analysis and Use of Financial   
         Statement.  3 rd ed.  United State of America:  John Wiley and Sons, 2003. 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาแตละคน 
 1.2 การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการเขาเรยีน และระหวางเรียน 
 1.3 การใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการเรยีนการสอน 
 1.4 การส่ือสารระหวางอาจารยกับนกัศึกษาผานทาง e-mail, Group Line, Facebook 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

2.1 ผลการทดสอบยอย และผลการสอบปลายภาค 
2.2 การตอบคําถาม การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
2.3 ผลการทํางานท่ีไดมอบหมายไป 

3. การปรับปรุงการสอน  
3.1 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดการประเมินผลการเรียนรู เชนทําขอตกลงในกิจกรรมการ 

เรียนการสอน และกําหนดคะแนนในแตละกิจกรรม 
3.2 อาจารยเสนอทางเลือกในการประเมินผลการเรียนรู หรือใหนักศึกษาแตละคนไดมีโอกาสแสดง 

ความคิดเห็นและอภิปรายหาขอสรุปกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
รวมกันกับอาจารย 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การสุมตรวจผลงานของนกัศึกษา การสอบถามนักศึกษา การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบ 
ปลายภาค โดยอาจารยในกลุมสาขาวิชาท่ีรบัผิดชอบ 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 5.1 ปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหทันตอเหตุการณและเปนปจจุบันเสมอ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

5.2 ปรับปรุงกจิกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูใหม 


