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ค าน า 
 

 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่
วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 
ด้าน แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มีการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือและ
เอกสารอ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
รายวิชาอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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สารบัญ 
 

หมวด                  หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป        4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์      5 
หมวด 3          ลักษณะและการด าเนินการ      5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา     6 
หมวด 5   แผนการสอนและการประเมินผล      9 
หมวด 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน     14 
หมวด 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา   15 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3824202 วิชาการบัญชีระหว่างประเทศ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    สอบได้ วิชา 3822105 การบัญชีขั้นกลาง 1 
    สอบได้ วิชา 3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9 มีนาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1  เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของระบบบัญชีแต่ละชาติ 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อระบบบัญชี รวมทั้งหลักการส าคัญของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและ
การเปรียบเทียบระดับการน ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศไปปรับใช้ในแต่ละประเทศ 

1.2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชีไทยและ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

1.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการบัญชีส าหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการ
บัญชีส าหรับประเทศที่มีปัญหาเงินเฟ้อรุนแรง 

1.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีระหว่างประเทศ การบัญชีบริหาร
ระหว่างประเทศ และภาษีอากรระหว่างประเทศ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ และมาตรฐานการบัญชีที่
เปลี่ยนแปลง 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

วิวัฒนาการและผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อหลักการบัญชีระหว่างประเทศ 
พัฒนาการและความหลากหลายของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปรียบเทียบมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินในประเทศต่าง  ๆ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศมาถือปฏิบัติ รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง การบัญชี
เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน รวมทั้งหัวข้ออ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

Evolution and impacts of international trade on international accounting principles; 
development and variety of financial reporting standards; comparison of financial reporting 
standards in various countries; International Financial Reporting Standards (IFRSs); 
International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for 
SMEs); adoption of International Financial Reporting Standards; financial reporting in 
hyperinflationary economies;  the effects of changes in foreign exchange rate; including 
other related topics.    
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ไมมี ไม่มี 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     วันอังคาร เวลา 7.30 – 15.30 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780  
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาบันและ
สังคม  

1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม 
   1.2 วิธีการสอน 
       1.2.1 ปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

1.2.2 ปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
    1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น  
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับ องค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์
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2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    2.2  วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในความแตกต่าง
ของมาตรฐานการบัญชีในแต่ละประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และระดับการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาถือปฏิบัติ 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
2.2.3 การสืบค้นงานวิจัยทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศจากฐานข้อมูลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
2.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
3.2.2 การสอนโดยใช้งานวิจัยทางการบัญชีที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์จากวารสารทั้งในและต่างประเทศ  

   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 
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    4.2 วิธีการสอน 
         ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 การรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ 

5.2.2 ให้มีการน าเสนอรายงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความถูกต้อง การ
ใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
 
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน

การสอน  
สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 - สอบถามถึงความต้องการและ
ความคาดหวังของนักศึกษาต่อ
การศึกษาในวิชาการบัญชีระหว่าง
ประเทศ 
- แนะน ารายวิชาตาม มคอ. 3 
- ให้ค าแนะน าในการค้นคว้าและ
สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการ
บัญชีระหว่างประเทศด้วยตนเอง 
 
บทท่ี 1 บทน า 
- ความหมายของการบัญชีระหว่าง
ประเทศ 
- ความส าคัญและประโยชน์ของ
การบัญชีระหว่างประเทศ 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายความส าคญั
และประโยชน์ของการ
บัญชีระหว่างประเทศ 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/ 
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

2  บทท่ี 1 บทน า (ต่อ) 
- การ วิ วัฒนาการของการค้ า
ระหว่างประเทศ 
- ผลกระทบของการคา้ระหว่าง
ประเทศต่อบริษัทข้ามชาติ เช่น 
ภาษีระหว่างประเทศ การ
ตรวจสอบบญัชีระหวา่งประเทศ 
และราคาโอนระหว่างประเทศ 
 
บทที่  2 พัฒนาการและความ
หลากหลายของมาตรฐานการ
บัญชีในแต่ละประเทศ 
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายของมาตรฐานการบญัชี
ในประเทศต่างๆทั่วโลก 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายการ
วิวัฒนาการของการค้า
ระหว่างประเทศและ
ผลกระทบท่ีมีต่อ
บริษัททข้ามชาติ รวมทั้ง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายของ
มาตรฐานการบัญชี 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 
 

3 บทที่  2 พัฒนาการและความ
หลากหลายของมาตรฐานการ
บัญชีในแต่ละประเทศ (ต่อ) 
- การจัดรูปแบบมาตรฐานการ
บัญชี ตามคณุลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศ 
- ลักษณะความแตกต่างของงบ

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายถึงวิธีการใน
การจัดกลุ่มมาตรฐาน
การบัญชีและลักษณะ
ความแตกต่างของงบ
การเงินท่ีจัดท าขึ้นโดยใช้
มาตรฐานการบัญชีที่

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ทีเ่กี่ยวข้องกับ

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

การเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่แตกต่างกัน 
 
 

แตกต่างกัน 
 

การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

4 บทที่ 3 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ 
- คณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ 
- สรุปมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ:  
กลุ่มที ่1: มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศในส่วน
ของการจัดท าและการน าเสนองบ
การเงิน 
 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 
 

5 บทที่ 3 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (ต่อ) 
- สรุปมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ:  
กลุ่มที่ 2: มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศในส่วน
ของการรวมธุรกิจและรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ การเงิน
ระหว่างประเทศในส่วนของการ
รวมธุรกิจและรายงานทางการเงิน
ของกลุ่มธุรกิจ 
กลุ่มที่ 3:  มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของงบ
แสดงฐานะการเงิน 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 
 

6 บทที่ 3 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (ต่อ) 
- สรุปมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ:  
กลุ่มที่ 4: มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของงบ

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 
กลุ่มที่ 5: มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการน ามาตรฐานไป
บังคับใช้เป็นครั้งแรก 
 

ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

7 บทที่ 4 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ
ส าหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
- สรุปมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศส าหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
พร้อมท้ังความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศฉบับเต็มและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศส าหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศส าหรับ
กิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 
 

8 บทท่ี 5 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ 
ในประเทศต่างๆท่ัวโลก 
- สรุปการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา 
ทวีปเอเชีย และภมูิภาคอื่นๆ 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศของ
ประเทศต่างๆทั่วโลกโดย
แบ่งตามภูมภิาค 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 
 

9 บทท่ี 6 ความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไทยและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ 
- เปรียบเทียบมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไทยที่ถือปฏบิตัิ
อยู่ในปัจจุบันกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่าง

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทยและ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่าง

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับ

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

ประเทศ 
 
 

ประเทศ 
 

การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

10 บทท่ี 7 รายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
- มาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับท่ี 29 การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงนิ
เฟ้อรุนแรง 
- การแปลงค่างบการเงิน 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัดการ
แปลงค่างบการเงินโดย
การใช้ดัชนีราคาทั่วไป 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

11 บทท่ี 7 รายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(ต่อ) 
- มาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับท่ี 21 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงขอ
งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเ
ทศ 
- การบันทึกรายการบญัชีเกี่ยวกับ
เงินตราต่างประเทศ 
- การแปลงค่างบการเงิน 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัดการ
บันทึกบัญชีรายการค้าที่
เกี่ยวข้องกับเงินตรา
ต่างประเทศและการ
แปลงค่างบการเงิน 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

12 บทท่ี 8 การเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงินระหว่าง
ประเทศ 
- การเปิดเผยข้อมูลส าหรับการรวม
ธุรกิจและรายงานทางการเงินของ
กลุ่มธุรกิจ 
- การเปิดเผยข้อมูลส าหรบัสว่นงาน

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการ
เปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่าง
ประเทศบางฉบับ  

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับ

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

ด าเนินงาน 
 

การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

13 บทท่ี 9 การสอบบัญชีระหว่าง
ประเทศ ภาษีระหว่างประเทศ 
และการบัญชีบริหารระหว่าง
ประเทศ 
- สรุปมาตรฐานการตรวจสอบ
บัญชีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีไทย 
- เปรียบเทียบความแตกตา่ง
ระหว่างมาตรฐานการตรวจสอบ
บัญชีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ
มาตรฐานการสอบบญัชี
ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีระหว่างประเทศ
กับมาตรฐานการสอบ
บัญชีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตพีิมพ์ 

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

14 บทท่ี 9 การสอบบัญชีระหว่าง
ประเทศ ภาษีระหว่างประเทศ 
และการบัญชีบริหารระหว่าง
ประเทศ (ต่อ) 
- ผลกระทบจากการค้าระหว่าง
ประ เทศที่ มี ต่ อ  ภาษี ร ะหว่ า ง
ประเทศ ราคาโอนระหว่างประเทศ 
- ผลกระทบจากการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีต่อ ราคาโอนระหว่าง
ประเทศ (การบัญชีบริหารระหว่าง
ประเทศ) 

3 - บรรยาย 
และยกตัวอยา่งประกอบ 
- อภิปรายผลกระทบ
จากการค้าระหว่าง
ประเทศท่ีมตี่อ ภาษี
ระหว่างประเทศ ราคา
โอนระหว่างประเทศ 
และการวเิคราะห์งบ
การเงินระหว่างประเทศ 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน/
PowerPoint 
/ ตัวอย่าง
งานวิจัย
ทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศที่
ได้รับการ
ตีพิมพ ์

ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

15 นักศึกษาน าเสนองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศในช้ันเรียน 

3 - ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
การบัญชีระหว่าง
ประเทศที่น าเสนอ 
- อภิปรายงานวิจัย
เกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศที่
น าเสนอ 

PowerPoint ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 1.1.1, 1.1.2, 2.1.2, 

3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
5.1.1, 5.1.2 

การสังเกตพฤติกรรม 
การเข้าร่วมกิจกรรมและ
การท างานกลุ่มระหว่าง

เรียน 

ทุกสัปดาห์ 
(เน้นสัปดาห์ที่ 
11 ถึง 15) 

10% 

2 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2, 
4.1.4, 5.1.1 

สอบกลางภาค 
 

8 30% 
 

3 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 

รายงานกลุม่ 
และการน าเสนอ 

หน้าชั้นเรียน 
 

15 
 
 
 

20% 
 
 
 

4 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2, 
4.1.4, 5.1.1 

สอบปลายภาค 16 40% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
ณัฐพรรณ ตันติกุล. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีระหว่างประเทศ. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     Choi, F. D. & Meek, G. K. (2014). International Accounting, 7th ed. United States of 
America: Pearson Education Limited. 
 Doupnik, T. & Perera, H. (2015). International Accounting, 4th ed. Singapore: 
McGraw-Hill Education. 
 Saudagaran, S. M. (2004). International Accounting: A User Perspective, 2nd ed. 

United States of America: South-Western Cengage Learning. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
[Online]. Available: https://www.IASplus.com (IAS Plus-Deloitte) 
Online]. Available: http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm 
(IFRSs in your Pocket Guides and IFRSs for SMEs in your Pocket Guides) 
[Online]. Available: http://www.ifrs.org (IFRS Foundation and IASB) 
[Online]. Available: http://www.ifrs.com  
(American Institute of Certified Public Accountants) 
 

https://www.iasplus.com/
http://www.ifrs.org/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.2 วิจัยในชั้นเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
 3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ. 5) โดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 


