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ค ำน ำ 

 

  เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของรายวิชา 3823103  วิชาการบัญชีขั้นสูง 1  

Advanced Accounting 1 จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีช้ันสูง 1 ให้มี

มาตรฐานครบถ้วน  ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจด้านการรับรู้รายได้ และสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย ขายผ่อนช าระ  สัญญาเช่า 

การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านการลงทุน  การปรับโครงสร้างหนี้ที่มี

ปัญหา บัญชีกองทุน กิจการไม่แสวงหาก าไร และการจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกไม่สมบูรณ์  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด  ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปปรับใช้ในการท างานต่อไป 

 

 

             หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

                                                 คณะวิทยาการจัดการ 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำวิชำ (มคอ.3) 

รำยละเอียดของรำยวิชำ 

 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ  หลักสูตรบัญชบีัณฑติ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรำยวิชำ 

    3823103  การบัญชีขั้นสูง 1  Advanced Accounting 1 

2. จ ำนวนหน่วยกิต 

    3 หนว่ยกิต อัตราส่วนการเรียน (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

    หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

    เป็นรายวิชาบังคับ  

4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ภัทราพร  ปุณะตุง 

    อาจารย์ผู้สอน     อาจารย์สุพัตรา  สถาพรประดิษฐ 

       อาจารย์ภัทราพร  ปุณะตุง 

5. ภำคกำรศึกษำ/ชั้นปีที่เรยีน 

    ปีการศึกษา 2559  ภาคการศกึษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 3 

6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี) 

    รหัสรายวิชา  3822105   การบัญชีขั้นกลาง 1  

    รหัสรายวิชา  3822106   การบัญชีขั้นกลาง 2 

7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี) 

    -ไม่ม-ี 

8. สถำนที่เรยีน 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 จังหวัดกรุงเทพฯ  

9. วันท่ีจัดท ำหรอืปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำคร้ังล่ำสุด 

     1  สิงหาคม  2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

1.1 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชฝีากขาย ทั้งด้านผู้ฝากขาย 

และผู้รับฝากขาย 

1.2 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชขีายผ่อนช าระ และเช่าซือ้  

1.3 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และบันทึกรายการสัญญาเช่าระยะยาว 

1.4 เพือ่พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา 

1.5 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกบัญชี           

ไม่สมบูรณ์ 

1.6 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชสีัญญาก่อสร้าง  

1.7 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มคีวามรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชกีองทุน และกิจการไม่

แสวงหาก าไร 

1.8 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกบัญชสี าหรับปรับโครงสรา้งหนี้ที่มี

ปัญหา 

1.9 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถบันทึกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ,               

การด าเนินงานธุรกิจด้านการลงทุน 

1.10 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรูค้วามเข้าใจ  เรื่องนโยบายบัญชี และเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด 

1.11 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีจิตส านึกตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

     เป็นรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตร   
บัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

             แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับธุรกิจฝากขาย  ธุรกิจขายผอ่นช าระ สัญญาเช่า การบัญชี

ส าหรับส านักงานใหญ่และสาขา  การแปลงค่ารายการที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ  นโยบายการบัญชี การ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสัญญาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ 

การด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน การบัญชีส าหรับการปรับโครงสรา้งหนี ้  การจัดท างบการเงินจากรายการ

ที่บันทึกบัญชไีม่สมบูรณ์  

              Accounting for consignment sales, installment sales, hire purchases and leasing contracts; 

accounting for headquarter and branches; accounting foreign currency transaction ; accounting policy; 
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accounting  change;  the correction of accounting errors  accounting  for  construction contracts and 

estate businesses, investment business; accounting for troubled debt restructuring  and  preparation  

of financial of financial statements from incomplete accounting transactions.  

2. จ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 

บรรยำย กำรฝึก 

 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงำน 

ภำคสนำม/กำร

ฝึกงำน 

กำรศึกษำด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง 

 

- ไม่ม ี- 

 

30  ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

 

3. จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ท่ีอำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศกึษำเป็น   

    รำยบุคคล 

          อาจารย์ผู้สอนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง และ

ประกาศให้ผูเ้รียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตให้นักศึกษาติดตอ่ผา่นโทรศัพท์ และ e-mail    

ด้วย  โดยบอกหมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ  

    อาจารย์ภัทราพร  ปุณะตุง   Office Hour  วันจันทร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.         

 โทร 086-3363860      e-mail : phatraporn_pun@dusit.ac.th  

 อาจารย์สุพัตรา  สถาพรประสิทธิ  Office Hour  วันพุธ  เวลา 8.00 – 12.00 น. 

             วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 15.00 น. 

 โทร 081-4588420      e-mail : dangsat05082503@gmail.com 

 

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้ของนักศึกษำ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 

1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ    ของ
สถาบันและสังคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น 

1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน

อย่างมีคุณธรรม 
1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาระหว่างการเรียนการสอน 

mailto:phatraporn_pun@dusit.ac.th
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1.2.2 ปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้เรียนในการรักษาความสะอาด รักษาระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสม
ตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตตั้งมั่นในการเป็นคนดี 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้าน

การบัญชีโดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้

จากประสบการณ์ 
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี   และ

ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอบแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.2 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ ค้นคว้าด้วยตนเอง และการใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การฝึกปฏิบัติ 
2.3.2 เอกสารรายงานที่มอบหมาย 
2.3.2 ทดสอบกลางภาค 
2.3.3 ทดสอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุ
และวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.2.2 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การฝึกปฏิบัติ 
3.3.2 เอกสารรายงานที่มอบหมาย 
3.3.2 ทดสอบกลางภาค 
3.3.3 ทดสอบปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชองงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกใน

การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่าง

ต่อเนื่อง 
4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา ด้วยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย 
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 การสังเกตการณท์ างานร่วมกัน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์  ในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม  ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.2.2 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 การฝึกปฏิบัติ 
5.3.2 ทดสอบกลางภาค 
5.3.3 ทดสอบปลายภาค 
 
 

     แผนที่กำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
รำยวชิำ 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิ

ตัวเลขการส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยสีาน

สนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
3823101

กำรบัญชี

ขั้นสูง1 
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หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 

1. แผนกำรสอน 

สัปดำห์ที ่

 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กจิกรรมกำรเรียนกำร

สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ำม)ี 

ผู้สอน 

1 - 2 

 

 

-แนะน ารายวชิา 

บทที่ 1 รำยไดแ้ละกำรรับรู้รำยได ้

-ความหมายของรายรับและค่าใชจ้่าย   

-การวัดมูลค่าของรายได ้

-การรับรู้รายได้ 

    - การขายสนิคา้ การให้บริการ  

    -การใหผู้้อ่ืนใชส้ินทรัพย์  

    -การเปิดเผยขอ้มูล  

-การประยุกตม์าตราฐานการบัญชเีร่ืองรายได้ 

บทที่ 2 กำรบัญชีส ำหรับกำรฝำกขำย 

-ความหมายและลกัษณะของกำรฝำกขำย 

-ความแตกตา่งระหวา่งการขายโดยปกติและการฝาก

ขาย 

-ประโยชนข์องการฝากขาย และสทิธิและหน้าท่ีของผู้

ฝากขายและผู้รับฝากขาย 

-การบัญชเีกี่ยวกับการฝากขาย ด้านผู้รับฝากขาย 

-การบัญชเีกี่ยวกับการฝากขาย 

6 

 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-แนะน ารายวชิาการและ

การจัดการเรียนการสอน 

-บรรยายเนื้อหา 

-ฝึกปฏบัิตแิละ

ยกตัวอย่างประกอบ 

-ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันวเิคราะห์และสรุป

เนื้อหา 

สื่อท่ีใช ้

-หนังสือการบัญชขีั้นสูง1 

-PowerPoint และฝกึ

ปฏบัิติ 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 

3-4 

 

บทที่  3  กำรขำยผ่อนช ำระ 

-ความหมายและลกัษณะของการขายผ่อนช าระ 

-ความแตกตา่งระหวา่งการขายเชื่อและการขายผ่อน

ช าระ 

-การบัญชสี าหรับการขายผ่อนช าระ 

-สินค้ารับแลกเปลี่ยน 

การผิดสัญญาและการยึดสินทรัพย์คนื 

-การค านวณดอกเบ้ียของสัญญาขายผ่อนช าระ 

 

6 

 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-บรรยายเนื้อหาร 

-ฝึกปฏบัิตแิละ

ยกตัวอย่างประกอบ 

-ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันวเิคราะห์และสรุป

เนื้อหา 

สื่อท่ีใช ้

-หนังสือการบัญชขีั้นสูง1 

-PowerPoint 

-ชุดฝึกปฏบัิติ 

 

 

 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 
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สัปดำห์ที ่

 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กจิกรรมกำรเรียนกำร

สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ำม)ี 

ผู้สอน 

5-7 

 

 

บทที่ 4  สัญญำเช่ำ 

-ความหมายและลกัษณะของสญัญำเช่ำ 

-ประโยชนข์องการเชา่ 

-ประเภทของสัญญาเชา่ 

-การบัญชสี าหรับสัญญาเช่าด าเนนิงาน 

-การบัญชสี าหรับสัญญาเช่าการเงิน 

-สัญญาเช่าระยะยาวดา้นผู้เชา่ และด้านผูใ้ห้เชา่ 

-การขายและเชา่กลับคนื 

-ความแตกตา่งระหวา่งการเชา่  การเชา่ซือ้ การเชา่

ตามสัญญาเชา่การเงิน 

6 

 

 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-บรรยายเนื้อหา 

-ฝึกปฏบัิตแิละ

ยกตัวอย่างประกอบ 

-ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันวเิคราะห์และสรุป

เนื้อหา 

สื่อท่ีใช ้

-หนังสือการบัญชขีั้นสูง1 

-PowerPoint 

-ชุดฝึกปฏบัิติ 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 

 สอบกลางภาค ครัง้ท่ี1 (20 คะแนน)    

8 

 

บทที่ 5  กำรบัญชีส ำหรับส ำนกังำนใหญ่และสำขำ 

-ลักษณะการด าเนนิงานของส านักงานใหญ่และสาขา  

-การบัญชสี าหรับส านักงานใหญ่และสาขา  

-การบันทึกรายการระหว่างกัน  

- กรณสี านักงานใหญ่สง่สินคา้ไปสาขาในราคาทุน  

- กรณสี านักงานใหญ่สง่สินคา้ไปสาขาในราคาทุนท่ี

สูงกว่าราคาทุน  

-ค่าขนสง่สินค้าจากส านักงานใหญ่และสาขา  

-ค่าขนสง่ระหว่างสาขา  

-การกระทบยอดบัญชสี านักงานใหญ่และสาขา  

-การจัดท างบการเงินรวมส านักงานใหญ่และสาขา 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-บรรยายเนื้อหา 

-ฝึกปฏบัิต ิ

 -ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันวเิคราะห์และสรุป

เนื้อหา 

สื่อท่ีใช ้

-หนังสือการบัญชขีั้นสูง1 

-PowerPoint-ชุดฝึก

ปฏบัิติ 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 

9-10 บทที่ 11  ระบบบัญชีเดี่ยว   

-ลักษณะของระบบบัญชเีดี่ยว 

-ข้อเสียของระบบบัญชีเดี่ยว 

-งบการเงินในระบบบัญชเีดี่ยว 

-การค านวณรายการก าไร(ขาดทุน)ตามระบบบัญชี

เดี่ยว 

-การจัดท างบก าไรขาดทุนโดยการวเิคราะห์รายได้

และค่าใชจ้่าย 

 

 

 

สอบกลางภาคคร้ังท่ี 2 (30 คะแนน ) 

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-บรรยายเนื้อหา 

-ฝึกปฏบัิตแิละ

ยกตัวอย่างประกอบ 

-ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันวเิคราะห์และสรุป

เนื้อหา 

สื่อท่ีใช ้

-หนังสือการบัญชขีั้นสูง1 

-PowerPoint ชุดฝึก

ปฏบัิติ 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 
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สัปดำห์ที ่

 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กจิกรรมกำรเรียนกำร

สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ำม)ี 

ผู้สอน 

11 บทที่  6 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชปีระมำณ

กำรทำงกำรบัญชีและแก้ไขขอ้ผิดพลำด 

-การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

-วธีิเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี   

-การแก้ไขข้อผิดพลาด  

-การเปิดเผยขอ้มูลเมื่อมีขอ้ผิดพลาดในงวดก่อน 

 

 

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-บรรยาย 

-ฝึกปฏบัิตแิละ

ยกตัวอย่างประกอบ 

-ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันวเิคราะห์และสรุป

เนื้อหา 

สื่อท่ีใช ้

-หนังสือการบัญชขีั้นสูง1 

-PowerPoint /ชุดฝึก

ปฏบัิติ 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 

12  บทที่  7  กำรบัญชีส ำหรับกำรปรับโครงสรำ้งหนี้ที่

มปีัญหำ 

-ความหมายของการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 

-วธีิการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 

-วธีิการบัญชเีกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ 

-การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

6 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-บรรยาย 

-ฝึกปฏบัิตแิละ

ยกตัวอย่างประกอบ 

-ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันวเิคราะห์และสรุป

เนื้อหา 

สื่อท่ีใช ้

-หนังสือการบัญชขีั้นสูง1 

-PowerPoint 

-ชุดฝึกปฏบัิติ 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 

13 บทที่  8  สัญญำก่อสรำ้ง 

-ความหมายของสัญญาก่อสร้าง 

-ประเภทของสัญญาก่อสร้าง 

-รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการกอ่สร้าง 

-การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและตน้ทุนการกอ่สร้าง 

-การแสดงรายการในงบการเงนิ 

-การบัญชกีองทุน กิจการไมแ่สวงหาก าไร 

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-บรรยาย 

-ฝึกปฏิบัตแิละ

ยกตัวอย่างประกอบ 

-ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันวเิคราะห์และสรุป

เนื้อหา 

สื่อท่ีใช ้

-หนังสือการบัญชขีั้นสูง1 

-PowerPoint 

-ชุดฝึกปฏบัิติ 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 
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สัปดำห์ที ่

 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กจิกรรมกำรเรียนกำร

สอน สือ่ที่ใช้ (ถ้ำม)ี 

ผู้สอน 

14 บทที่ 9 กำรแปลงคำ่รำยกำรที่เปน็เงนิตรำ

ต่ำงประเทศ  

- สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 

 - รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

       - รายการท่ีเป็นตัวเงิน 

       -รายการท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

       - ผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลง 

- การป้องกันความเสีย่ง 

- หนว่ยงานยในตา่งประเทศ 

   

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-บรรยาย 

-ฝึกปฏบัิตแิละ

ยกตัวอย่างประกอบ 

-ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันวเิคราะห์และสรุป

เนื้อหา 

สื่อท่ีใช ้

-หนังสือการบัญชขีั้นสูง1 

-PowerPoint 

-ชุดฝึกปฏบัิติ 

 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 

15 น ำเสนอหัวข้อรำยงำน และรว่มกันอภิปรำยกลุ่ม

(กจิกรรมกลุ่ม)   

บทท่ี  9 การบัญชกีองทุนและการบัญชสี าหรับ

กิจการท่ีไม่สามารถแสวงหาก าไร 

บทท่ี 10 การบัญชสี าหรับกิจการท่ีด าเนนิธุรกิจเฉพาะ

ด้านการลงทุน    

 

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

-ศกึษาค้นคว้าเป็นราย 

กลุ่มจากมาตรฐานบัญช ี

และบริษัทท่ีด าเนนิธุรกิจ

ในลักษณะที่ได้รับ

มอบหมายและจัดท า

รายงาน น าเสนอหนา้ชัน้

เรียนในสัปดาห์ต่อไป 

สื่อท่ีใช ้

-มาตรฐานบัญชปีรับปรุง 

พ.ศ. 2552 

อ.ภัทราพร 

ปุณะตุง 

อาจารย์

สุพัตรา  

สถาพร

ประดิษฐ 

16 สอบปลายภาค  30 คะแนน ข้อสอบ

อัตนัย 
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2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

การประเมนิผลการเรียนรู้ แบ่งออกได้ ดังนี้ 

1. ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 70 แบ่งออกตามกิจกรรมและเนือ้หา ดังนี้ 

- พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน ร้อยละ   5 

- ทดสอบ และการฝึกปฏิบัติในช้ันเรยีน ร้อยละ   5 

- งานกลุ่ม ร้อยละ 10 

- สอบกลางภาค (2 ครั้ง) ร้อยละ 50 

2. ประเมินผลปลายภาค      ร้อยละ 30 

- สอบปลายภาค ร้อยละ 30 

 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ 
วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
1. พฤติกรรมของผู้ เ รี ยน 

เ ช่น การตรงต่อ เวลา 
การแต่งกาย 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 

การสังเกต ทุกสัปดาห ์ ร้อยละ 5 

2. การทดสอบ และการฝึก
ปฏิบัติในช้ันเรียน 

1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4 

แบบทดสอบ 
การฝึกปฏิบัต ิ

4 – 6, 11 – 14 ร้อยละ 5 

3. งานกลุ่ม 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 

รายงาน 
กลุ่มย่อย 

15 ร้อยละ 10 

4. ทดสอบกลางภาค 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

แบบทดสอบ 5 , 10 ร้อยละ 50 

5. ทดสอบปลายภาค 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

แบบทดสอบ 16 ร้อยละ 30 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

 

1. เอกสำรและต ำรำหลัก 

    เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีขั้นสูง 1 ผศ.ดร.รัตนา  วงศ์รัศมีเดอืน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 

    ผศ. ดร.ขวัญสกุล  เต็งอ านวย  2553 การบัญชีขั้นสูง 1 ส านักพิมพเ์สมาธรรม   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    อาจารย์นดิา  วเิศษบริสุทธิ์  การบัญชีช้ันสูง 1  

     ศาสตราจารย์คุณหญิงพะยอม  สิงห์เสน่ห ์ การบัญชช้ัีนสูง 1 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 
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    http://www.nukbunchee.com  เว็บไซดน์ักบัญชดีอทคอม 

    http://www.fap.or.th  เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี 

.    http://www.set.or.th  เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

.    http://www.dbd.go.th  เว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

 

1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศกึษำ 

   1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผูเ้รียน 

    1.2 แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 

    2.1 ผลการเรียนของนักศกึษา   

    2.2  การทดสอบ (สอบย่อย สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค) 

    2.3 การน าเสนอหัวข้อรายงาน และการร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 

3. กำรปรับปรุงกำรสอน 

    3.1  จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และอาจารย์อื่นในสาขาวิชา น าผลจาก

การประเมนิในข้อ 1 และ 2 มาใช้เพื่อด าเนินการ 

    3.2  จัดประชุมเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน 

4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษำในรำยวิชำ 

    หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหนา้ที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา โดย

การสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 

5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

    หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา  ที่เรยีนในแต่ละภาคการศกึษา บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพแลว้  ผูป้ระกอบการทั้งภาครัฐและ

เอกชน  ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร  การรายงานรายวิชาโดย

อาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนือ้หาที่

สอน กลยุทธ์ที่ใชใ้นการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

 

 

 

http://www.nukbunchee.com/
http://www.set.or.th/
http://www.dbd.go.th/

