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ค าน า 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาสัมมนาวิชาชีพบัญชี ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผน
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน แผนที่
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มีการก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือและเอกสารอ้างอิง
ที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการ
ปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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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      21  
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    22 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3824902 ชื่อรายวิชา สัมมนาวิชาชีพบัญชี 
                                          Seminar in Professional Accountants 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.ธิดารัตน์ ค ายัง    ตอนเรียน A1  
   (2) ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์  
   (3) ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล 

(4) ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ   ตอนเรียน B1 
(5) นางสาวสุพัตรา สถาพรประดิษฐ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    สอบได้ วิชา 3822105 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

สอบได้ วิชา 3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    13 กรกฎาคม 2560  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน   
          1.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหาร และประเด็นร่วม
สมัยอื่น ๆ ในวงการวิชาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา งานวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เป็นรายวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ส าหรับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยมีความ
รอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเป็นผู้น ามีโลก
ทัศน์กว้างไกล ความคิดในทางสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ในทางธุรกิจมา
ประยุกต์กับการด ารงชีพเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม พัฒนาเพ่ือให้เนื้อหาวิชามีความทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานทางการบัญชี
บริหาร จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเรื่องที่อยู่ในความสนใจของวงการวิชาชีพ โดยฝึกให้รู้จักทักษะ
ในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงาน และการน าเสนอด้วยวาจา 
 Analysis, discussions and researches to create in-depth knowledge in accounting 
standards, financial reporting standards, audit standards, problem from practice on 
managerial accounting; accounting professional ethics; current interesting topics in 
profession; practicing both written and oral presentation skills. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง ไมมี ไม่มี 6 ชั่วโมง / สัปดาห ์
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ วันพุธ เวลา 8.00-15.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน 

และสังคม 
 1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อย่างมีคุณธรรม 
   1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 สร้างจิตส านึกให้นักศึกษา ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และสอนให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  

1.2.2 ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายให้ 
ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา และยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น  
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้สาขาต่าง ๆ ในวิชาชีพบัญชี 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การสอบกลางภาค 
2.3.2 การสอบปลายภาค  
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
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3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

 3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง  ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 
3.2.2 การสอนโดยใช้งานวิจัย ข่าวสาร กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ที่มกีารสืบค้นจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 การสอบกลางภาค  
3.3.2 การสอบปลายภาค 
3.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
3.3.4 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 านวยความสะดวกในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 ก าหนดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาได้ท างานเป็นกลุ่ม 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 รายงานกลุ่มและการรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

 5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ เช่น การสืบค้นงานวิจัย หรือบทความต่าง ๆ  

5.2.2 รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1 - หัวข้อการสอน 
1. กรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
2. พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 
3. พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
4. ข้อบังคับสภาวิชาชีพ ฉบับท่ี 19 
เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ี
5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 การ
น าเสนองบการเงิน  
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  ความ เที่ ย งธร รม  ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพและความ
ระมั ด ระวั ง รอบคอบ การรั กษา
ความลับ และการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้
ประกอบวิชา ชีพในสถานการณ์ที่

3 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัว และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประ เมินผล  แนะน า
แหล่งข้อมูล และ website เพิ่มเติม 
2. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะแนะน า
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน 
เนื้อหาในบทเรียน และสรุป  
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิ ปราย ซั กถาม และวิ เคราะห์
กรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การ
พูด การรับฟัง และการแสดงความคิดเห็น  
  

1. มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 การน าเสนองบ
การเงิน  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3 .  กรณีศึ กษา เกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ตัวอย่างงบการเงินของ
บริษัทมหาชน (จ ากัด) 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ล่อแหลมทางจริยธรรม และก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

2 - หัวข้อการสอน 
1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2  
สินค้าคงเหลือ  
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 101 
หนี้สงสัยจะสญูและหนี้สญู 
3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์
4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 6 การส ารวจและประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร ่
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงานต่าง ๆ 
ซึ่ งรวมถึ งข้ อมู ลที่ ไม่ ใ ช่ข้ อมูลทาง
การเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และ
รายงานฉบับบูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจัย การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 

3 1 . ใ ช้วิธีสอนแบบบรรยาย  โดยผู้สอนสรุป
ประ เด็นที่ ส าคัญของมาตรฐานการบัญ ชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการ
เรียนการสอนในสัปดาห์นั้น เพื่อโยงเข้าสู่การ
เรียนการสอน  
2. ใช้วิธีแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะจัดกลุ่ม
ให้กับผู้เรียนทั้งหมด 10 กลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 
โดยการจับฉลากเลือกมาตรฐานการบัญชีกลุม่ละ 
1 เรื่อง ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อผู้เรียนทราบหัวข้อที่
จะต้องอภิปรายโดยทางผู้สอนจะน างบการเงิน
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวให้ผู้เรียน และ
ข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ท า
การวิเคราะห์พร้อมทั้งอภิปรายถึงนโยบายการ
บัญชีที่บริษัท เลือกใ ช้เมื่ อ เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการบัญชีว่ามีผลกระทบต่องบการเงิน
อย่ างไร  และผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากข่าว
เศรษฐกิจ พร้อมทั้งน าเสนอในช้ันเรียน และ
ผู้เรียนร่วมกันถกประเด็นข้อหัวที่น าเสนอ พร้อม
ทั้งผู้สอนสรุปประเด็นของการอภิปรายในแต่ละ
กลุ่ม เพื่อเพิ่มกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ให้กับผู้เรียน 

1. รายงานประจ าปีการเงิน
ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ปี 2559 
2. เอกสารประกอบท่ีใช้ใน     
การสอน สรุปมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 2 16 38 101 
และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 6 
3. ข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
กับบริษัทที่คัดเลือกเพื่อ
น ามาอภิปราย 

1.1 และ 1.2 (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ผู้ เรียนสามารถระบุและประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุป
ที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

3. ให้ผู้ เรียนสืบค้นมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะต้องใช้ใน
การเรียนการสอนสัปดาห์หน้า และทบทวน
ความรู้ในมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินแต่ละฉบับ โดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีส าคัญ   

3 - หัวข้อการสอน 
1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105  
การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุน 
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36  
การด้อยค่าของสินทรัพย ์
3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ือไว้
เพื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความของรายงาน
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล

3 1 . ใ ช้วิธีสอนแบบบรรยาย  โดยผู้สอนสรุป
ประ เด็นที่ ส าคัญของมาตรฐานการบัญ ชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการ
เรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เพื่อโยงเข้าสู่การเรียน
การสอน  
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105, 36, 40 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  
จากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทักษะทางด้าน  การคิด การพูด การ
รับฟัง และการแสดงความคิดเห็น  

1. รายงานประจ าปีการเงิน
ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ปี 2559 
2. เอกสารประกอบท่ีใช้ใน     
การสอน สรุปมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 105, 36, 40  
และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 
3. บทความวิชาการ หรือ
บทความวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานการบัญ ชี 
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ใ ช้ในการเรียน

1.1 และ 1.2 (4) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน 
และรายงานฉบับบูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจัย การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ผู้ เรียนสามารถระบุและประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุป
ที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกีย่วข้องทั้งหมด 

3. ให้ผู้ เ รี ยนสืบค้นบทความวิชาการ หรือ
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เรียนใน
สัปดาห์นี้ เพื่อเขียนรายงานสรุปและน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

การสอนในสัปดาห์นี้ 

4-5 - หัวข้อการสอน 
1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7  
งบกระแสเงินสด 
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 
ประมาณการหนี้สิน หนีส้ินท่ีอาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น 

6 1 . ใ ช้วิธีสอนแบบบรรยาย  โดยผู้สอนสรุป
ประ เด็นที่ ส าคัญของมาตรฐานการบัญ ชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการ
เรียนการสอนในสัปดาห์นั้น เพื่อโยงเข้าสู่การ
เรียนการสอน  
2. ใช้วิธีแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะจัดกลุ่ม

1. กรณีศึกษาเรื่อง “งบ
กระแสเงินสด” 
2. เอกสารประกอบที่ใช้ใน     
การสอน สรุปมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 7 12 19 
33 37  104  

1.1 และ 1.2 (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12  
ภาษีเงินได ้
4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 104 
การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้
ที่มีปัญหา 
6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 
ก าไรต่อหุ้น 
7. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความของรายงาน
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน 
และรายงานฉบับบูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจัย การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ

ให้กับผู้เรียนทั้งหมด 10 กลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 
แบ่งกลุ่มโดยเรียงล าดับเลขที่ในห้องเรียน และ
ผู้สอนมอบกรณีศึกษาของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ให้กับผู้เรียนเรื่อง “งบกระแสเงินสด” 
โดยทุกกลุ่มจะได้กรณีศึกษาเรื่องเดียวกัน โดยให้
ท าการวิ เ คราะห์ ว่ ากรณีศึ กษาดั งกล่ าวมี
ผลกระทบอย่างไร และผู้เรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็น
ความแตกต่างของการจัดประเภทในแต่ละ
กิจกรรมว่ามีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบงบ
การเงินของบริษัทกับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไร 
รวมทั้งให้บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท างบกระแสเงินสด เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่ม
เสริมในการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และให้
ผู้เรียนน าเสนอหน้าช้ันเรียน และท าสรุปรายงาน
การวิเคราะห์ส่งให้ผู้สอนในช่ัวโมงเรียน ส าหรับ
ผู้สอนท าการสรุปประเด็นของมุมมองในแต่ละ
กลุ่ม  
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สนใจ น ามา
วิเคราะห์ในประเด็นของงบกระแสเงินสด ใน
เรื่องของการน าเสนองบการเงินมีความเหมือน
หรือแตกต่างกันกรณีศึกษาที่จัดท าในช้ันเรียน 
พร้อมท้ังน าส่งในรูปของ Mind map (งานเดี่ยว)   

3. บทความทางวิชาการ
เรื่อง “การจัดท างบกระแส
เงินสด”  
4.รายงานประจ าปีของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยปี 2559 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ผู้ เรียนสามารถระบุและประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุป
ที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

6-7 - หัวข้อการสอน 
1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 
สัญญาก่อสร้าง 
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 
(มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 16) สัญญาเช่า  
3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบญัชี และ
ข้อผิดพลาด 
5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน 
    

6 1. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนสรุป
ประเด็นที่ส าคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
11 , ฉบับท่ี 17 , ฉบับที่ 21 , ฉบับที่ 8 , ฉบับที่
10   
2. ใช้วิธีแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะจัดกลุ่ม
ให้กับผู้เรียนทั้งหมด 10 กลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 
แบ่ ง กลุ่ ม ต ามที่ ผู้ ส อนก าหนด  ผู้ ส อนหา
กรณีศึกษาของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจการใน
ธุรกิจต่างๆตามมาตรฐานข้างต้น มีผลกระทบ
อย่างไร และผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
หรือแก้ไขอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชี  
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่
เกี่ยงข้องกับการด าเนินธุรกิจต่างๆข้างต้น  

-มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 11 , ฉบับที่ 17 , ฉบับที่ 
21 , ฉบับท่ี 8 , ฉบับท่ี10 
-กรณีศึกษาต่างๆ 
-ตัวอย่างบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง   
- ใบงาน 
 

1.1 และ 1.2 (6) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 11 , ฉบับที่ 17 , ฉบับที่ 
21 , ฉบับที่ 8 , ฉบับที่10  ได้อย่าง
ถูกต้อง  
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก
งบการเงินของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ 
3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานได ้
 

8-9 - หัวข้อการสอน 
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 3 การรวมธุรกิจ  
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 10 งบการเงินรวม 
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 11 การร่วมการงาน 
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

6 1 .ใ ช้วิ ธีสอนแบบบรรยาย  โดยผู้ สอนสรุป
ประ เด็นที่ ส าคัญของมาตรฐานการบัญ ชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการ
เรียนการสอนในสัปดาห์นั้น เพื่อโยงเข้าสู่การ
เรียนการสอน  
2.ใช้วิธีแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะจัดกลุม่ให้กับ
ผู้เรยีนทัง้หมด 4 กลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน โดยการจับ
ฉลากเลือกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มละ 1-2 เรื่อง ประกอบด้วย ฉบับท่ี 3 การ
รวมธุรกิจ,  ฉบับท่ี 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
และฉบับท่ี 10 งบการเงินรวม, ฉบับท่ี 28 เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและฉบับท่ี 
11 การร่วมการงาน, ฉบับท่ี 12 การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนไดเ้สยีในกิจการอื่นและฉบับ

1. รายงานประจ าปีการเงิน
ของบริษทัต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปี 2558-
2559 
2. เอกสารประกอบที่ใช้ใน     
การสอน สรุปมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 3,  27, 
28, 10, 11, 12 และ 24 
3. มาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3,  27, 
28, 10, 11, 12 และ 24 
4. เอกสารการอบรมและ

1.1 และ 1.2 (5) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

7. มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 24  
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
- Learning Outcome 
1. ตีความของรายงานทางการเงินของ
บริษัทต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นข้อมูล
ทางการ เ งินและไม่ ใ ช่ ข้ อมู ลทาง
การเงิน  
2. น าเสนอ อภิปราย และรายงาน ใน
สถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ทั้ ง ในรูปแบบที่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและโดยวาจาได้อย่าง
ชัดเจน 
3. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.ระบุและประเมินหาข้อสรุปที่มี
เหตุผลสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์ เวลา
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ที่ 24 การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  เมื่อผู้เรียนทราบหัวข้อท่ี
จะต้องอภิปรายโดยทางผู้สอนจะน างบการเงิน
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวใหผู้้เรยีนท าการ
อภิปรายถึงนโยบายการบญัชีท่ีบรษิัทเลือกใช้
เมื่อเปรยีบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินว่ามีผลกระทบ
ต่องบการเงินอย่างไรพร้อมทั้งน าเสนอในช้ัน
เรียน และผูส้อนสรุปประเด็นของการอภิปราย
ในแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบให้กับผูเ้รียน 
3.ให้ผู้ เ รียนสืบค้นมาตรฐานการบัญ ชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะต้องใช้ใน
การเรียนการสอนสัปดาห์หน้า และทบทวน
เนื้อหาในมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินแต่ละฉบับ พร้อมทั้งสรุป
ประเด็นที่ส าคัญของมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ 

สัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
3,  27, 28, 10, 11, 12 
และ 24 
 
 

10 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการสอบบญัช ีภาษีอากร 

3 เข้ารับการอบรมสัมมนาจากหน่วยงานภายนอก  1.1 และ 1.2 วิทยากรจาก
ภายนอก 

 
11 - หัวข้อการสอน 

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 
(มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน 
เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบมาตรฐาน

1. Power point เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทาง

1.1 และ 1.2 วิทยากรจาก
ภายนอก 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ฉบับท่ี 15) รายได้  
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  
งบการเงินระหว่างกาล  
3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 
เกษตรกรรม  
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 13 การวัดมูลค่ายตุิธรรม 
6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29  
การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
- Learning Outcome 
1 .  ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
หรื อมาตรฐานอื่นที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

การบัญชี ฉบับที่ 18, 29, 34, 41และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8, 13 
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น  
 

การเงิน 
2. เอกสารประกอบท่ีใช้ใน     
การสอน สรุปมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 18, 29, 
34, 41และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
8, 13 
 

12 - หัวข้อการสอน 
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรั บกิ จการที่ ไ ม่ มี ส่ วนได้ เ สี ย
สาธารณะ 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน 
เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อการ
สอน เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด

1. เอกสารประกอบการ
สอน เรื่อง มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
2. Power point เรื่อง 

1.1 และ 1.2 (3) 
 



มคอ. 3 

 18 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (ส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ 
- Learning Outcome 
1 .  ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันท างานเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่ ม เพื่ ออ่ านบทความ
วิชาการ หรือบทความวิจัย วิเคราะห์เนื้อหา 
และสรุปสาระส าคัญ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ ม 
ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการ
แสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
4 . ใ ช้วิ ธี สอนแบบกลุ่ มร่ วมมือ โดยผู้ สอน
แบ่งกลุ่มท างาน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม 
โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนการท ารายงาน
สรุปผล และการน าเสนอบทสรุปจากบทความ
วิชาการ หรือบทความวิจัยร่วมกัน 

มาตรฐานการรายงานทาง
การ เ งินส าหรับกิ จการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. บทความวิชาการ หรือ
บทความวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
กับการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ 
 

13-14 - หัวข้อการสอน 
1. มาตรฐานการสอบบญัชี 
2. เทคนิคในการตรวจสอบบัญชี  

6 1 . ใ ช้วิธีสอนแบบบรรยาย  โดยผู้สอนสรุป
ประเด็นท่ีส าคัญของมาตรฐานสอบบัญชี ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนในสัปดาห์นั้น เพื่อโยงเข้าสู่

1.เอกสารประกอบที่ใช้ใน     
การสอน สรุปมาตรฐาน
การสอบบัญชีในส่วนของ

1.1 และ 1.2 (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงานต่าง ๆ 
ซึ่ งรวมถึ งข้ อมูลที่ ไม่ ใ ช่ข้ อมูลทาง
การเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และ
รายงานฉบับบูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจัย การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ผู้ เรียนสามารถระบุและประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุป
ที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 
 

การเรียนการสอน  
2. ใช้วิธีแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะจัดกลุ่ม
ให้กับผู้เรียนทั้งหมด 10 กลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 
แบ่งกลุ่มสมัครใจ และผู้สอนมอบรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นกับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยให้ผู้ เ รียนวิ เคราะห์ความแตกต่ างของ
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย 
ค้นหาเหตุผลว่าท าไมหน้ารายงานของผู้สอบรับ
อนุญาตจึงมีลักษณะเป็นลักษณะนั้น มีส่วนใดใน
รายงานผู้สอบบัญชีที่จะเตือนให้ผู้ใช้ข้อมูลในงบ
การเงินต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ (Warning 
sign) หรือมีประเด็นใดที่จะต้องพิจารณาใน
ฐานะที่ผู้เรียนเป็นผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน และให้ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นที่
สงสัย เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละกลุ่ม  
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ
บัญชีแต่ละรายการอย่างน้อย 5 วิธี และแต่ละ
วิธี ใช้กับรายการใด เหตุใดจึงเลือกเทคนิค
ดังกล่าวในการตรวจสอบรายการที่ต้องการ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งได้หลักฐานการสอบบัญชีคือ
อะไร พร้อมทั้งน าส่งในรูปของ Power point 

รายงานผู้ สอบบัญ ชีรั บ
อนุญาต  
2. รายงานประจ าปีของ
บริษัทจดทะเบียบในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ปี 2559 
3.บทค วา ม /ง า น วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการน าเสนอ
หน้ารายงานของผู้ สอบ
บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต 
ผลกระทบต่อการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตต่องบการเงิน
ของบริษัท 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 
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จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

15 - หัวข้อการสอน 
1. ภาษีเงินได้นิติบคุคล  
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
3. ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  
4. การกรอกแบบฟอร์ม ภงด. 51 และ 
ภพ. 30 
5. ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบตัิงาน
ทางการบัญชีบริหาร 
- Learning Outcome 
1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายกฎหมาย
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญช ี
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3 1 . ใ ช้วิธีสอนแบบบรรยาย  โดยผู้สอนสรุป
ประเด็นที่ส าคัญของภาษี เ งินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย   
2. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญทางภาษีอากร 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้าน   
การคิด การพูด การรับฟัง และการแสดงความ
คิดเห็น  
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นข่าวสารในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางภาษีอากร เพื่อเขียนรายงานสรุป
และน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย เรื่อง ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
2. ข่าวสารในปัจจุบัน
เกี่ยวกับประเด็นตา่ง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 
 

1.1 และ 1.2 (4) และ (5) 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. จิตพิสัย 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4 

การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 
 

2 การสืบค้นข้อมูล การ
จัดท ารายงานกลุ่ม และ
การน าเสนอข้อมูล 

2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 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 

รายงานและน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 

2-9, 12-15 20% 
 

3. การเข้ารับการอบรม
สัมมนาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

2.1.3, 2.1.4, 
4.1.1, 5.1.3 

รายงานสรุปการ
อบรมสัมมนาและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

10 10% 

4.การทดสอบวัดผล
ความรู้ 

1.1.2, 2.1.1, 
2.1.2, 3.1.2 

การทดสอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
8 
16 

 
30% 
30%  

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก  
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2560). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน. สืบค้นเมื่อ 20 

มิถุนายน, 2560, จาก http://www.fap.or.th/TFRS.html 
________. (2560). มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม. สืบค้น

เมื่อ 20 มิถุนายน, 2560, จาก http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html 
________. (2560). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs). สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน, 2560, จาก 

http://www.fap.or.th/NPAEs.html 
________. (2560). จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน, 2560, จาก 

http://www.fap.or.th/มาตรฐานวิชาชีพบัญชี/จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ.html 
________. (2560). มาตรฐานการสอบบัญชี. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน, 2560, จาก http://www.fap. 
 or.th/มาตรฐานวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี.html 
ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2560). สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
สุเมธ ศิริคุณโชติ, ก าธร สิริชูติวงศ์, อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ และภิรัตน์ เจียรนัย . (2560). ภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร 2560. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited. (2014). IFRSs in your Pocket Guides. Retrieved 
February 17, 2015, from http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm 

________. (2014). IFRSs for SMEs in your Pocket Guides. Retrieved February 17, 2015, from 
http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm 

IFRS Foundation and IASB. (2015). International Financial Reporting Standards. Retrieved 
February 17, 2015, from http://www.ifrs.org  

_________. (2015). International Financial Reporting Standards for SMEs. Retrieved 
February 17, 2015, from http://www.ifrs.org  

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 

 


