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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอดุมศกึษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวิชา 3823104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การบัญชีขั้นสูง 2    

(ภาษาอังกฤษ) Advanced Accounting 2 

2. จํานวนหนวยกิต 
     3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
    เปนรายวิชาบังคับ  
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา อ.สุพัตรา  สถาพรประดิษฐ 
    อาจารยผูสอน  (1) อ.สุพัตรา  สถาพรประดิษฐ  ตอนเรียน A1 , B1 
                                (2) ผศ.ภัทราพร  ปุณะตุง  ตอนเรียน C1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560 / ชั้นปที่ 3 (นักศึกษารหัส 58) 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    รหัสรายวิชา  3822105   การบัญชีขั้นกลาง 1  
    รหัสรายวิชา  3822106   การบัญชีขั้นกลาง 2 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    -ไมมี- 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ  
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     9.1 วันท่ีจัดทํา  28 พฤศจิกายน 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1   เพื่อใหนักศึกษามีความรูและสามารถบันทึกบัญชีเก่ียวกับการรวมธุรกิจ 
1.2   เพื่อใหนักศึกษามีความรูและสามารถบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทรวมและ 
       บริษัทยอย 
1.3   เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัทยอย 
1.4   เพื่อใหนักศึกษาสามารถเพื่อใหนักศกึษาสามารถจัดทาํงบกระแสเงินสดรวม 
1.5   เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการรวมคา 
1.6   เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาใจและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการที่ไมแสวงหากําไรและ 
       การบัญชีกองทุน 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    การพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตอง

คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากผูเรียนเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพประกอบ
กับวิชาชีพการบัญชีเปนวิชาชีพที่ตองทําการฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่มทักษะและความชํานาญในการทําบัญชีให
ถูกตอง  เที่ยงตรงและเชื่อถือได  แตการจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพนั้นพฤติกรรมการเรียนเปนปจจัยหนึ่ง
ที่สําคัญเพ่ือทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่นาพอใจและนําไปสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ   ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องนี้พบวาพฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (กัลยาภรณ ปานมะเริง เบิรค. 2552 : รองเอก วรรณพฤกษ. 2552)  ในภาคเรียนที่ 2/2560 ผูสอน
ไดรับมอบหมายใหทําการสอนรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 2  ซึ่งเปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองมีพฤติกรรมการ
เรียนที่เนนเขาฟงการบรรยายของอาจารยผูสอนในชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ําเสมอ   การวิเคราะหและ
ซักถามขอสงสัยจากอาจารยผูสอน  การศึกษาฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน   การสงงานที่
ไดรับมอบหมายและศึกษากรณีศึกษา  ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาและสงผลดีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  ผูสอนจึงปรับปรุงจัดการเรียนการสอนโดยการสังเกตความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบัญชีข้ันสูง 2  วาพฤติกรรมอยางไรใน
การเรียนของนักศึกษาที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยูในเกณฑท่ีดีรวมทั้งพฤติกรรมการ
เรียนจะมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากนอยเพียงใดเพ่ือนําผลที่ไดนี้ไปพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาถึงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ  การบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม  บริษัท

ยอยและกิจการรวมคา   รายการระหวางบริษัทในเครือ  การจัดทํางบการเงินรวม  งบกระแสเงินสดรวม 
การบัญชีกองทุนและกิจการที่ไมแสวงหากําไร 
 A study of the methods for recording and accounting for business combination , 
accounting for  investment  in subsidiary  and  affiliated  company,  joint venture, 
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preparation  of  consolidated  financial  statements consolidated statement of cash flow 
accounting for  fund  and non-profit business 
 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไมสามารถ
ทําการสอนได หรอื
ตามท่ีผูเรียนรองขอ 
เพ่ือทบทวนความรู
ความเขาใจใหมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

75  ชั่วโมง 5 ชั่วโมง / สัปดาห 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 
          อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และ
ประกาศใหผูเรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตใหนักศกึษาติดตอผานโทรศพัท และ e-mail    
ดวย  โดยบอกหมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบ  

 อาจารยสุพัตรา  สถาพรประดิษฐ  Office Hour : วันพุธ เวลา 12.00 – 15.00 น. 
              วันศุกร เวลา 8.00 – 11.00 น. 

 โทร 0814588420    e-mail : dangsat05082503@gmail.com 
อาจารยภัทราพร  ปุณะตุง   Office Hour  วันอังคาร เวลา 9.00 – 16.00 น.         
โทร 086 3393860      e-mail : jacky_patty_@hotmail.com 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
          1.1.1  มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีทัศนคติที่ดี 
                 ตอวิชาชีพ 
         1.1.2  มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน          
                  และสังคม เชน การตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ เปนตน 
         1.1.3  สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
         1.1.4  มีจิตสํานกึ และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี  
                  คุณธรรม           
   1.2 วิธีการสอน 
         1.2.1 ผูสอนแบงกลุมนักศึกษาใหคนควาเกี่ยวกับเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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        และทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพแลวใหผูเรียนนํามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการอภิปราย 
       รวมกัน  

  1.2.  ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและออกจากหองสอนตรงเวลาและแตงกายเหมาะสมในการเขาสอน 
                 ใชวาจาสุภาพเหมาะสมในการเรียนการสอนเพื่อเปนแบบอยางใหนักศึกษาปฏิบัติตาม 
  1.2.3 ผูสอนกําหนดกฎเกณฑในการเรียนการสอนแตละสัปดาหใหนักศึกษาเขาเรียนตรงตามเวลา  
              เขาสอบตรงเวลาหรือกิจกรรมตางๆตรงเวลาถาปฏิบัติตามจะมีรางวัลมอบใหเพ่ือสงเสริม 
          นักศึกษาใหมีความพยายามบริหารเวลาในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 
  1.2.4  ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมกันทํางานและมอบหมายใหทํางานเปน 
          รายบุคคลโดยใหสงงานที่มอบหมายในเวลาเดียวกันแตงานเปนกลุมจะเกิดประโยชนตอการ 
          เรียนการสอนของคนในกลุมมากกวา 
   1.3 วิธีการประเมินผล  
          1.3.1 ผูสอนสังเกตพฤติกรรมจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการรวมกันอภิปรายของ 
                  นักศึกษาแลวชวยใหแนะนํา สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
                  จรรยาบรรณวิชาชีพและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
          1.3.2 ผูสอนสังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงคมีจํานวนเพ่ิมขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลาการแตงกาย 
         ใหเหมาะสมตามกาลเทศะ   จํานวนทุจริตในการสอบลดนอยลง  ความพรอมเพรียงในการ 
            เขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
  1.3.3  ผูสอนมอบรางวัลใหนักศึกษาที่เขาเรียนตรงตามเวลา เขาสอบตรงเวลาหรอืกิจกรรมตางๆ 
               ตรงเวลาอยางสม่ําเสมอตลอดภาคการศกึษา 
  1.3.4  ผูสอนสังเกตจากการสงงานของนักศึกษาแลวแนะนําเพ่ิมเติมวางานเปนกลุมชวยการเรียน 
           การสอนของเพ่ือนในกลุมไดมากกวา 1 คนเปรียบเสมือนการเห็นแกประโยชนของสวนรวม 
           นั้นชวยเหลือคนจํานวนมากกวาการเห็นแกประโยชนของสวนตน 
 2. ความรู 
    2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

2.1.1  สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
          2.1.2  สามารถบูรณาการ และประยุกตใชองคความรูทางดานอื่นท่ีสัมพันธกับองคความรู 
                   ดานการบัญชีไดอยางเหมาะสม 

                 2.1.3  สามารถนําเทคนคิการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืน ๆ มาประยุกตใช โดยใชวิธี 
                          การเรียนรูจากประสบการณ 
                2.1.4  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี  และภาค 
                        ปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

    2.2 วิธีการสอน 
          2.2.1  ผูสอนใชวิธีสอนแบบบรรยายและยกตัวอยางพรอมสรุปเนื้อหาท่ีบรรยายใหนักศึกษาไปฝก 
          ปฏิบัติดวยตนเองและฝกปฏิบัติกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนโดยใหนักศึกษาสามารถซักถามขอ 
          สงสัย 
 2.2.2  ผูสอนจะทําการทบทวนเนื้อหาการเรียนจากสัปดาหที่ผานมากอนเร่ิมเรียนเนื้อหาของ 
                   สัปดาหปจจุบัน  หลังจากนั้นจะบรรยายเน้ือหาสัปดาหปจจุบันโดยสอดแทรกความรู  
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                   รายวิชาอื่นๆที่เก่ียวของเชนรายวิชาการภาษีอากรวาเมื่อมีความรูทางบัญชีตองมีความรูดาน 
                   ภาษีอากรประกอบดวยแลวก็ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนแลวสังเกตพฤติกรรมของ 
                   นักศึกษาชวงทายของสัปดาหจะทําการสรุปเนื้อหาการบรรยายใหนักศกึษาอีกคร้ัง 
 2.2.3  ผูสอนใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวยตนเองเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการ 
          เปลี่ยนแปลงแลวนํามาแลกเปลี่ยนโดยการอภิปรายรวมกันภายในชั้นเรียน 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1    สังเกตการณการเสนองานหนาชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม 
 2.3.2 สังเกตการณทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรยีนและนอกชั้นเรียน   ดูผลสัมฤทธ์ิการสอบ 

          กลางภาคและการสอบปลายภาค 
2.3.3 ดูผลสัมฤทธิ์การรายงานผลการศึกษาคนควาจากการนําเสนอหนาชั้นเรียนและรูปเลม 
          รายงาน 

   3.1 ทกัษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐานจากแหลงอางอิงตาง ๆ ท้ังท่ีเปนแหลงขอมูล 
            จากสํานักวิทยบริการ และแหลงขอมูลจากการสืบคนขอมูลจากส่ือทางไกล แนวคดิ 
             ตาง ๆ ในการระบุและวิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง 
3.1.2    สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นท่ีสัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพ 
           และดุลยพินจิในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรคโดยคํานึงถึง     
           ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
3.1.3    สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 

   3.2 วิธีการสอน 
 3.2.1   ผูสอนใชการสอนแบบการบรรยาย  ใหนักศึกษาศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลท้ังภายใน 
           มหาวิทยาลัยและแหลงขอมูลอื่นแลวนําเสนอหนาชั้นเรยีนแลวรวมแสดงความคิดเห็น 
 3.2.2   ผูสอนมอบหมายโจทยปญหาและชุดฝกปฏิบัติและทําการทดสอบยอยเพ่ือใหนักศึกษาฝก 
           การแกไขปญหาในสถานการณตางๆ  
   3.3 วิธีการประเมินผล 
 3.3.1   ผลสัมฤทธ์ิการแกไขปญหาในสถานการณตางๆจากการฝกทําโจทยปญหา ชุดฝกปฏิบัติและ 
           การทดสอบยอย  
 3.3.2   ผลสัมฤทธ์ิการรายงานผลการศกึษาคนควาโดยการนําเสนอหนาชั้นเรียนและรูปเลมรายงาน 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 4.1.1   สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
           4.1.2  มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และปรับตัวใหเขากับสถานการณและ 

   วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
          4.1.3   มีความคดิริเริ่ม  สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ 

   แกไขปญหาในสถานการณตางๆทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน 
          4.1.4   มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง 
    4.2 วิธีการสอน 
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           4.2.1  ผูสอนใหนักศึกษาแบงกลุมศกึษาคนควาดวยตนเอง แลวใหนักศึกษาแบงหนาที่กันภายใน 
           กลุมเพ่ือใหนักศึกษารับผิดชอบในหนาที่ของตนเองแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยให 
           นักศึกษาแตงกายใหเรียบรอยในการนําเสนอ 
   4.2.2  ผูสอนจัดใหโครงการเผยแพรความรูทางการบัญชีเพ่ือนองโดยใหนักศึกษาไปแนะแนว 
                    ความรูทางดานการบัญชีกับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1  ผลสัมฤทธ์ิการรายงานผลการศึกษาคนควาที่นักศึกษาไดแบงความรับผิดชอบกันภายใน 
           กลุมจากการนาํเสนอหนาชั้นเรียนและรปูเลมรายงาน 
       4.3.2   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวาสามารถตอบขอซักถามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
   ตอนปลายที่เขารวมเผยแพรความรูทางกาบัญชีเพ่ือนอง 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
           5.1.1  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล   
                   ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
           5.1.2  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรปูแบบการ 
                   นําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 
           5.1.3  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเกบ็   
                  รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
   5.2 วิธีการสอน 
           5.2.1  ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับรายวิชาการบัญชีขั้น 
                   สูง 2 แลวนําเสนอในรูป POWER POINT เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช  
                   เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล แปลความหมายและสื่อสารสารสนเทศ  
           5.2.2 กําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน จาก 5.2.1   โดยนํากรณีศึกษา ของมาตรฐานการบัญชี 
                   มานําเสนอดวย 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
           5.3.1 ใชแบบประเมินผลงานท่ีมอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนําเสนอ ความ 
                   ถูกตอง การใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบายและการตอบคําถาม 
           5.3.2  การสอบภาคปฏิบัติ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

คุ ณ ธ ร ร ม
จรยิธรรม 

ความรู ทั ก ษ ะ ท า ง
ปญญา 

ทั ก ษ ะค ว าม สั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทั ก ษ ะ ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง
ตั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสารและการใช
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย

รายวิชา  
(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

1 การรวมธุรกิจ 
- สาเหตุของการรวมธุรกิจ 
- ความหมายของการรวมธุรกิจ 
- ลักษณะของการรวมธุรกิจ 
- รูปแบบของการรวมธุรกิจ 
- วิธีการบัญชีการรวมธุรกิจ 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถอธิบายรวมธุรกิจได 
2.ผูเรียนเขาใจรูปแบบของการรวมธุรกิจได 
3.ผูเรียนสามารถบันทึกบัญชีการรวมธรุกิจได 
 

3 - ผูสอนแนะนําตัว อธิบายรายละเอียดของรายวิชา 
จุดมุ งหมาย และวัตถุประสงค  คําอธิบายรายวิชา 
แผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู 
แนะนําเอกสารและแหลงขอมูลอ่ืน ๆเพ่ิมเติม พรอมท้ัง 
การเตรียมความพรอมกอนเร่ิมเรียน 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรปุ 
ในหัวขอ “การรวมธุรกิจ” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
  สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- เอกสาร 
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
สอน 
- PowerPoint 
- แบบฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
3 เร่ือง การ
รวมธุรกิจ 
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

1.1 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
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2 การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
- ความหมายของบริษัทรวม 
- ความหมายของบริษัทยอย 
- การบันทึกบัญชีเงินถัลงทุนในบริษัทยอยและ
บรษัิทรวมวิธีราคาทุน 
- การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมวิธีสวนไดเสีย 
- การเปดเผยขอมูล 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมวิธีราคาทุนได 
2.ผูเรียนสามารถบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมวิธีสวนไดเสียได 
 

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 1 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรปุ 
ในหัวขอ “การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวม” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 

สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ
มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน
และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน
สัปดาหถัดไป 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บัญชฉีบับท่ี 
28 เร่ือง เงิน
ลงทุนในบริษัท
รวมและการ
รวมคา 
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

1.2 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 

 

3 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย ณ. วันซื้อหุน 
- ความหมายของงบการเงินรวม 
- ความหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- หนวยท่ีนําเสนองบการเงนิรวม 
- ความหมายของกระดาษทําการงบการเงินรวม 
หลังวันซ้ือหุน 

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 2 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
  ผูสอนจะอธบิายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
  ในหัวขอ “การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและ 
  บริษัทยอย ณ. วันซื้อหุน” 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
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- วิธีการจัดทํากระดาษทําการงบการเงินรวม ณ วัน
ซ้ือหุน 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถเขาใจความหมายของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได 
2.ผูเรียนสามารถเขาใจความหมายของกระดาษทํา
การงบการเงินรวมได 
3.ผู เรียนสามารถวิธีการจัดทํากระดาษทําการงบ
การเงินรวม ณ วันซื้อหุนได 
 
 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 

สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ
มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน
และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน
สัปดาหถัดไป 

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
10 เร่ือง งบ
การเงินรวม
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

4 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย หลัง วันซื้อหุน 
- ความหมายของกระดาษทําการงบการเงินรวม 
หลัง วันซื้อหุน 
- วิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซ้ือหุนกรณีบริษัท
ใหญซื้อหุนบริษัทยอย ท้ังหมด  
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถเขาใจความหมายของกระดาษทํา
การงบการเงินรวม หลัง วันซ้ือหุนได 
2.ผูเรียนสามารถวิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อ
หุนกรณีบริษัทใหญซ้ือหุนบริษัทยอย ท้ังหมดได 
 

 

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 3 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
  ผูสอนจะอธบิายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
  ในหัวขอ “การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและ 
  บริษัทยอย หลัง วันซ้ือหุน” 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย

วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝกหัด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
10 เร่ือง งบ
การเงินรวม

1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 



มคอ.  

 13

  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 

สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ
มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน
และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน
สัปดาหถัดไป 

(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

5 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย หลัง วันซื้อหุน (ตอ) 

-วิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อหุนกรณี
บริษัทใหญซ้ือหุนบริษัทยอย บางสวน 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถวิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อ

หุนกรณบีริษัทใหญซื้อหุนบริษัทยอย บางสวนได  

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 3 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
  ผูสอนจะอธบิายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
  ในหัวขอ “การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและ 
  บริษัทยอย หลัง วันซ้ือหุน” 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย

วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
  สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ

มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน
และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน
สัปดาหถัดไป 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
10 เร่ือง งบ
การเงินรวม
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
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6 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย กรณีซ้ือขายสินคาระหวางกัน (วธิสีวนไดเสีย) 
- วิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซ้ือหุนกรณีบริษัท
ใหญขายสินคา  
- วิธจีัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อหุนกรณีบริษัท
ยอยขายสินคา 
 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อหุน
กรณีบริษัทใหญขายสินคาวิธีสวนไดเสีย ได 
2.ผูเรียนสามารถจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซ้ือหุน
กรณีบริษัทยอยขายสินคาวิธีสวนไดเสียได 
 
 

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 5 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
ในหัวขอ “การจัดทํางบรวมบริษัทใหญและบริษัทยอย 
กรณีซื้อขายสินคาระหวางกัน วิธีสวนไดเสีย” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
  สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ

มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน
และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน
สัปดาหถัดไป 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
10 เร่ือง งบ
การเงินรวม
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559)และ
มาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 
27 เร่ืองงบ
การเงินเฉพาะ
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

1.4 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 

7 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย กรณีซ้ือขายสินคาระหวางกัน (วธิรีาคาทุน) 
- วิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซ้ือหุนกรณีบริษัท
ใหญขายสินคา  
- วิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อหุนกรณีบริษัท

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 6 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
  ผูสอนจะอธบิายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 

1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
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ยอยขายสินคา 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อหุน
กรณีบริษัทใหญขายสินคาวธิีราคาทุนได 
2.ผูเรียนสามารถจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซ้ือหุน
กรณีบริษัทยอยขายสินคาวิธรีาคาทุนได 
 

  ในหัวขอ “การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและ 
  บริษัทยอย กรณีซื้อขายสินคาระหวางกัน กรณีวิธีราคา
ทุน” 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย

วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
  สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ

มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน
และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน
สัปดาหถัดไป 

- สอบกลางภาคเรียนคร้ังท่ี1 ขอสอบอัตนัย 

- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- ม า ต ร ฐ า น

รายงาน ท า ง
การเงินฉบับที่ 
10  เรื่ อ ง  งบ
ก า ร เงิ น ร ว ม
(ปรับปรุง พ.ศ.
2 5 5 9 )แ ล ะ
มาตรฐานการ
บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 
2 7  เรื่ อ ง ง บ
การเงินเฉพาะ
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

8 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย กรณีซื้อขายสินทรัพยระหวางกัน (วิธีสวนได
เสีย) 
- วิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซ้ือหุนกรณีบริษัท
ใหญขายสินทรัพย  
- วิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อหุนกรณีบริษัท
ยอยขายสินทรัพย 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อหุน

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 7 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
  ผูสอนจะอธบิายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
  ในหัวขอ “การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและ 
  บริษัทยอย กรณีซ้ือขายสินคาระหวางกัน กรณวีิธีสวน 
  ไดเสีย” 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย

วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
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กรณีบริษัทใหญขายสินทรัพยวธิีสวนไดเสียได 
2.ผูเรียนสามารถจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซ้ือหุน
กรณีบริษัทยอยขายสินทรัพยวิธีสวนไดเสียได 
 

ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
  สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ

มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน
และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน
สัปดาหถัดไป 

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
10 เร่ือง งบ
การเงินรวม
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559)และ
มาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 
27 เร่ืองงบ
การเงินเฉพาะ
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

9 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย กรณีซื้อขายสินทรัพยระหวางกัน (วิธีราคา
ทุน) 
- วิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซ้ือหุนกรณีบริษัท
ใหญขายสินทรัพย  
- วิธีจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อหุนกรณีบริษัท
ยอยขายสินทรัพย 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซื้อหุน
กรณีบริษัทใหญขายสินทรัพยวธิีราคาทุนได 
2.ผูเรียนสามารถจัดทํางบการเงินรวมหลัง วันซ้ือหุน
กรณีบริษัทยอยขายสินทรัพยวิธีราคาทุนได 
 
 

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 8 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย 
  ผูสอนจะอธบิายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
  ในหัวขอ “การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและ 
  บริษัทยอย กรณีซ้ือขายสินทรัพยระหวางกัน กรณวีธิ ี
  ราคาทุน” 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย

วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
10 เร่ือง งบ
การเงินรวม
(ปรับปรุง พ.ศ.

1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
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  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 

สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ
มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน
และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน
สัปดาหถัดไป 

2559)และ
มาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 
27 เร่ืองงบ
การเงินเฉพาะ
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

10 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย กรณีซ้ือขายหุนกูระหวางกัน(วธิสีวนไดเสีย) 
- วธิจัีดทํางบการเงินรวมกรณีบริษัทใหญขายหุนกู 
- วธิจัีดทํางบการเงินรวมกรณีบริษัทยอยขายหุนกู 

 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถวิธีจัดทํางบการเงินรวมการซื้อขาย
หุนกูระหวางกันกรณีบริษัทใหญขายหุนกูวิธีสวนได
เสียได 
2.ผูเรียนสามารถวิธีจัดทํางบการเงินรวมการซื้อขาย
หุนกูระหวางกันกรณีบริษัทยอยขายหุนกูวิธีสวนได
เสียได 
 

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 9 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
ในหัวขอ “การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและ
บริษัทยอย กรณีซื้อขายหุนกูระหวางกัน วิธีสวนไดเสีย” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย 
  วิธีการสอนแบบฝกปฏิบัต ิโดยผูสอนมอบหมายให 
  ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
  สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ 
  มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกช้ันเรียน 
  และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน 
  สัปดาหถัดไป 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
10 เร่ือง งบ
การเงินรวม
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559)และ
มาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 
27 เร่ืองงบ
การเงินเฉพาะ

1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง
ประดิษฐ 
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กิจการ
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

11 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย กรณีซ้ือขายหุนกูระหวางกัน(วธิรีาคาทุน) 
- วธิจัีดทํางบการเงินรวมกรณีบริษัทใหญขายหุนกู 
- วธิจัีดทํางบการเงินรวมกรณีบริษัทยอยขายหุนกู 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถวิธีจัดทํางบการเงินรวมการซื้อขาย
หุนกูระหวางกันกรณีบริษัทใหญขายหุนกูวิธรีาคาทุน
ได 
2.ผูเรียนสามารถวิธีจัดทํางบการเงินรวมการซื้อขาย
หุนกูระหวางกันกรณีบริษัทยอยขายหุนกูวิธรีาคาทุน
ได 
 

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 10 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
ในหัวขอ “การจัดทํางบการเงินรวม กรณีซ้ือขายหุนกู
ระหวางกัน วิธีราคาทุน” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

 - การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
   ดวยวิธีการสอนแบบฝกปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายให 
   ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
   สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ 
   มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน 
   และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน 
   สัปดาหถัดไป 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
10 เร่ือง งบ
การเงินรวม
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559)และ
มาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 
27 เร่ืองงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ
(ปรับปรุงพ.ศ.
2559) 

 

1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
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12 การจัดทํางบการเงินรวมบริษัทใหญและบริษัท
ยอย กรณีซ้ือขายหุนกูระหวางกัน(วธิรีาคาทุน ตอ) 
- วธิจัีดทํางบการเงินรวมกรณีบริษัทใหญขายหุนกู 
- วธิจัีดทํางบการเงินรวมกรณีบริษัทยอยขายหุนกู 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถวิธีจัดทํางบการเงินรวมการซื้อขาย
หุนกูระหวางกันกรณีบริษัทใหญขายหุนกูวิธรีาคาทุน
ได 
2.ผูเรียนสามารถวิธีจัดทํางบการเงินรวมการซื้อขาย
หุนกูระหวางกันกรณีบริษัทยอยขายหุนกูวิธรีาคาทุน
ได 
 

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 11 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
ในหัวขอ “การจัดทํางบการเงินรวม กรณีซ้ือขายหุนกู
ระหวางกัน วิธีราคาทุน ตอ” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

 - การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
   ดวยวิธีการสอนแบบฝกปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายให 
   ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
   สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ 
   มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน 
   และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน
สัปดาหถัดไป 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐาน

รายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 
10 เร่ือง งบ
การเงินรวม
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559)และ
มาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 
27 เร่ืองงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ
(ปรับปรุงพ.ศ.
2559) 

1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 

13 การบัญชีการรวมคา 
- ลักษณะและความหมายของการรวมคา 
- การบันทึกบัญชีของการรวมคา 
- งบการเงินของการรวมคา 

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 12 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

1.5 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
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Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถเขาใจลักษณะและความหมายของ
การรวมคาได 
2.ผูเรียนสามารถบันทึกบัญชีของการรวมคาและ
จัดทํางบการเงินของการรวมคาได 
 

ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
ในหัวขอ “การบัญชีรวมคา” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ดวยวิธีการสอนแบบฝกปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายให 
   ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
   สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ 
   มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรยีน 
   และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน

สัปดาหถัดไป 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 
- มาตรฐานการ

บัญชฉีบับท่ี 
28 เร่ือง เงิน
ลงทุนในบริษัท
รวมและการ
รวมคา 
(ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

14 การบัญชีของกิจการที่ไมแสวงหากําไรและบัญชี
กองทุน 
- ความหมายและวัตถุประสงคของกิจการท่ีไม
แสวงหากําไร 
- ประเภทกิจการท่ีไมแสวงหากําไร 
- ประเภทบัญชีกองทุน 
- การบันทึกบัญชีของกิจการท่ีไมแสวงหากําไร 
- การบันทึกบัญชีของบัญชีกองทุน 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถเขาใจความหมายและจัดประเภท
ของกิจการไมแสวงหากําไรและบัญชีกองทุนได  

3 - ผูสอนสรุปบทเรียนในสัปดาหท่ี 13 พรอมท้ัง ตอบขอ
ซักถามเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบส่ือการสอน โดย
ผูสอนจะอธิบายขอบเขตของบทเรยีน เน้ือหา และสรุป 
ในหัวขอ “การบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไรและ
บัญชีกองทุน” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะทางดานการคิด การพูด การรับฟง 

- รายละเอียด 
ของรายวชิา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แ บ บ ฝ ก หั ด

ทายบท 
- ชุดฝกปฏิบัติ 

 

1.6 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
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2.ผูเรียนสามารถบันทึกบัญชีกิจการไมแสวงหากําไร
และบัญชีกองทุนได 
 

และการแสดงความคิดเห็น 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ดวยวิธีการสอนแบบฝกปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายให 
   ผูเรียนทําแบบฝกปฏิบัติภายในชั้นเรียนโดยผูสอนจะ 
   สังเกตพฤติกรรมในระหวางนักศึกษาฝกปฏิบัติและ 
   มอบหมายงานใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน 
  และนํามาอภิปรายและซักถามขอสงสัยรวมกันใน 
  สัปดาหถัดไป 

15 นําเสนอหัวขอรายงาน และรวมกันอภิปรายกลุม
(กิจกรรมกลุม)   
- มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวของกับรายวชิาการบัญชีขั้นสงู2 
ฉบับท่ี 3, 10, 11, 12, 24, 27 และ 28 
 
Learning Outcome 
1.ผูเรียนสามารถนําเสนอรายงานตามหัวขอท่ี
กําหนดใหไดอยางครบถวน ถูกตอง 
2.ผูเรียนมีความพรอมเพรียงในการนําเสนอพรอมท้ัง
มีการแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

3 - ผูสอนใหผู เรียนนําเสนอรายงานตามหัวขอท่ีได รับ
มอบหมาย 

- ผูสอนประเมินผลงานจากรูปเลมรายงานและจากการมี
สวนรวมในการจัดทํารายงาน การสืบคนจอมูล การ
เสียสละ และความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

- สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอรายงาน การปฏิบัติตนให
เหมาะสมตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย
สุจริต ตรงตอเวลา รูจักบริหารเวลา และพฤติกรรมท่ี
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน สวนตน
อยางมีคุณธรรม 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ตํารา หลักการ
บัญชี 

- PowerPoint 
- มาตรฐานการ  
  บัญชีและ 
  มาตรฐาน 
  รายงานทาง 
   การเงินท่ี 
  เก่ียวของกับ 
  รายวิชาการ 
  บัญชีขั้นสูง2 
  ฉบับที่ 3, 10,  
  11, 12, 24,  
   27 และ 28 

 

1.1, 1.2, 1.3 อ.สุพัตรา 
สถาพร
ประดิษฐ 
ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 

 
หมายเหต ุ :  ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ 

ประเมิน 
สัดสวน
ของการ 

ประเมินผล 
1 การบรรยายเนื้อหา
รายวิชา 
 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4,2.1.1,2.1.2, 
2.1.4, 3.1.1, 
3.1.2,3.1.3,4.1.1, 
4.1.4, 5.1.3, 

สอบกลางภาค 
สอบกลางภาค2 
สอบปลายภาค 

6 
10 
16 

20% 
30% 
30% 

2 การมอบหมายให
นักศึกษาแบงกลุมศึกษา
คนความาตรฐานการ
บัญชีท่ีเกี่ยวของกับ
วิชาการบัญชีขั้นสูง 2 
แลวนําเสนอหนาชั้น
เรียน 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4,2.1.1,2.1.2, 
2.1.4, 3.1.1, 
3.1.2,3.1.3,4.1.1, 
4.1.4, 5.1.3, 
 

- วิธีการนาํเสนอ 
- เนื้อหาที่นําเสนอ 
- ความพรอมเพรียงในการ
นําเสนอพรอมท้ังการแตง
กาย 
- รูปเลมของรายงานที่
นําเสนอ 

15 10% 

3.การมอบหมายให
นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมภายนอกชั้น
เรียนเพื่อปลูกฝงการมี
จิตอาสาในการบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือสังคมและ
การเขารวมกิจกรรมสืบ
สานศลิปวัฒนธรรมและ 
ประเพณีไทย 
 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4,3.1.1, 
3.1.2,3.1.3,4.1.1, 
4.1.4, 5.1.3, 

- การเขารวมกิจกรรมตรง
เวลา 
- การแสดงออกในการเขา
รวมกิจกรรม 

สัปดาห 
ท่ี 4 และ 

14 
 

5% 
 

4. การมีสวนรวมในช้ัน
เรียน 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4,3.1.1, 
3.1.2,3.1.3,4.1.1, 
4.1.4,  
 

- เขาและออกจากชั้นเรียน
ตรงเวลาและสม่ําเสมอ 
 -แตงกายถูกตองตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

-ความตั้งใจทําแบบฝก
ปฏิบัติท่ีอาจารยมอบหมาย
ในชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห 
 

5% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก    
    ผกาพรรณ  พรหมสาขา ณ สกลนครและรัตนา วงศรัศมีเดือน 2558. การบัญชีช้ันสูง 2. พิมพคร้ังที่ 8. 
                   กรงุเทพมหานคร  สํานักพิมพ เสมาสาสน. 
2. เอกสารและขอมูลสําคญั 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมนิจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียน
การสอน โดยการใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผาน
การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมรวมกันของคณาจารยในหลักสูตร และการจัดใหมีการสังเกตการณการสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา โดยการทวนสอบจาก 
คะแนนขอสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรูและการมีสวนรวมของนักศึกษา และการทวนสอบ
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จากงานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรงุคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา 
 
 

 


