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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      15  
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    16 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3824902 ชื่อรายวิชา สัมมนาวิชาชีพบัญชี 
                                          Seminar in Professional Accountants 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
    อาจารย์ผู้สอน  ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ    ตอนเรียน A1 B1 C1 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1/2562  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 กรงุเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    20 กรกฎาคม 2562  
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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 พัฒนาเพ่ือให้เนื้อหาวิชามีความทัน สมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบั ติงานทางการบัญชี
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 / สัปดาห์ 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ วันพุธ เวลา 8.00-15.00 น. หอ้ง 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 เป็นตน้ 
   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 การสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส 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 หรือโจทย์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี

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 
ชัว่โมง 

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. ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  ค วาม เที่ ย งธรรม  ค วาม รู้
ความสามารถทางวิชาชีพและความ
ระมั ด ระวั งรอบ คอบ  ก ารรั กษ า
ความลับ และการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ ที่

3 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัว และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณ ฑ์ การวัดผลและประเมินผล  แนะน า
แหล่งข้อมูล และ website เพิ่มเติม 
2. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะแนะน า
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน 
เนื้อหาในบทเรียน และสรุป  
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิ ป ราย  ซั กถาม  และวิ เค ราะห์
กรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การ
พูด การรับฟัง และการแสดงความคิดเห็น  
  

1.มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่  1  ก า ร น า เส น อ ง บ
การเงิน  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3 .ก รณี ศึ ก ษ า เกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ล่อแหลมทางจริยธรรม และก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

2-4 
 
 

- หัวข้อการสอน 
1.มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ส าหรับธรุกิจไม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ 
(TFRS for NPAEs) ทั้งหมด 22 บท 
ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
3.มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ส าหรับธรุกิจที่มสี่วนไดเ้สียสาธารณะ 
(TFRS for PAEs) บางฉบับท่ีมี
ประเด็นเดียวกันกับมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินส าหรบัธุรกิจไม่มสี่วนได้
เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 
ทั้งหมด 22 บท ของสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงานต่าง ๆ 
ซึ่ งรวมถึ งข้ อมู ลที่ ไม่ ใช่ข้ อมู ลทาง
การเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และ
รายงานฉบับบูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่ านการวิจัย  การวิ เคราะห์  และ
การบูรณาการ 

6 1 .ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย  โดยผู้ สอนสรุป
ประเด็นที่ส าคัญของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ 
(TFRS for NPAEs) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เพื่อโยงเนื้อหาเข้าสู่การเรียนการ
สอน  
2. ใช้วิธีแบบสาธิต โดยผู้สอนน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับธุรกิจที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (TFRS of PAEs) มาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 
SMEs) เพื่อช้ีประเด็นให้เห็นถึงความแตกต่าง
และความเหมือนกันของมาตรฐานการบัญชีทั้ง 
3 ชุด  
3. มอบหมายให้ผู้ เรียนสืบค้นรายการบันทึก
บัญชีที่มีความเหมือนกันและแตกต่างกันจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ ง 3 ชุด 
พร้อมท้ังอภิปรายประเด็นดังกล่าวร่วมกัน  
 

1.มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRS for NPAEs) 
2.มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(TFRS for SMEs 
3.มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการ
ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRS for PAEs)  
บางฉบับ 
 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ผู้ เรียนสามารถระบุและประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุป
ที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

5-9 
 
 

- หัวข้อการสอน 
1การจัดท างบการเงินของธุรกิจ SMEs 
ตามรูปแบบรายการย่อของกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า พ.ศ. 2554 
2.มาตรฐานการบัญชีส าหรับธรุกิจไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3.ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
SMEs  
4.การน าส่งงบการเงินผ่านระบบ E-
Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
- Learning Outcome 

3 1 .ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย  โดยผู้ สอนสรุป
ประเด็นที่ส าคัญของมาตรฐานการบัญชีส าหรับ
ธุรกิจ SMEs (NPAEs) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เพื่อโยงเนื้อหาเข้าสู่การเรียนการ
สอน  
2. ใช้วิธีแบบสาธิต โดยผู้สอนน าชุดเอกสารที่
มอบให้กับผู้เรียนน ามาใช้ในการอธิบายเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินส าหรับธุรกิจ 
SMEs เบื้ อ งต้นจะเป็ นธุรกิ จซื้ อม า -ขายไป 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นเอกสารจริง พร้อมกับการ
สาธิตการลงรายการจากเอกสารดังกล่าว โดยให้
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์จากเอกสารจริง และท า

1.ชุดเอกสารที่ ใช้ในการ
จัดท างบการเงินส าหรับ
ธุรกิจ SMEs  
2.โป ร แ ก ร ม ส า เร็ จ รู ป
ทางการบัญชี 
3.ร าย ก า รย่ อ ข อ งก รม
พัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 
2554 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงานต่าง ๆ 
ซึ่ งรวมถึ งข้ อมู ลที่ ไม่ ใช่ข้ อมู ลทาง
การเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และ
รายงานฉบับบรูณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่ านการวิจัย  การวิ เคราะห์  และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ผู้ เรียนสามารถระบุและประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุป
ที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 

การบันทึกรายการดั งกล่ าวด้ วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบัญชี และน าผลลัพธ์ที่ได้จากการ
บันทึกรายการดังกล่าวมาจัดท างบการเงินของ
ธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับ
ธุรกิจไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. มอบหมายใหผู้้เรียนสืบค้นเอกสารทางธุรกิจที่
เหมือนกันและแตกต่างกันจากชุดเอกสารที่
ผู้สอนมอบหมายให้กับผู้ เรียน เพื่อน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ สร้างความเข้าใจ
ใน เอกสารทางธุรกิจที่ มี ความ เหมือนและ
แตกต่างกัน พร้อมทั้ งให้ทบทวนความรู้ ใน
มาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ (NPAEs) ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจดังล่าวโดยเฉพาะประเด็นท่ีส าคัญ   
4.ให้ผู้เรียนน าเอกสารที่ผู้เรียนได้สืบค้น น ามา
บันทึกรายการในโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 
ตามมาตรฐานการเงินส าหรับกิจการไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ (NPAEs) และน าเสนองบการเงิน
ตามรูปแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อ
น าส่งในระบบ E-Filing 

10 - หัวข้อการสอน 
ผลกระทบท่ีจากการไม่ปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณ ส่งผลกรทบต่อกลุ่มคนท่ี

6 1.ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบ Lecturer as Coach 
โดยให้กรณีศึกษา 
2. ใช้วิธีแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะจัดกลุ่ม

- กรณีศึกษา 
-  ข่าวจรรยาบรรณทั้งใน
และต่างประเทศ 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

เกี่ยวข้อง 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 15 รายได้ที่ท าสัญญากับ
ลูกค้า ในประเด็นที่ส าคัญได้อย่าง
ถูกต้อง  
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ตัวอย่างประเด็นรายได้ที่ท าสัญญากับ
ลูกค้า 

ให้กับผู้ เรียนทั้งหมด 10 กลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 
แบ่งกลุ่มตามที่ผู้สอนก าหนด ผู้สอนยกตัวอย่าง
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญช ี
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่
เกี่ยงข้อง 
 4.น าเสนอประเด็นท่ีได้สืบค้นหน้าช้ันเรียน 

11-12 - หัวข้อการสอน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 15 รายได้ที่ท าสัญญากับลูกค้า 
(TFRS 15) 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 15 รายได้ที่ท าสัญญากับ
ลูกค้า ในประเด็นที่ส าคัญได้อย่าง
ถูกต้อง  
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ตัวอย่างประเด็นรายได้ที่ท าสัญญากับ
ลูกค้า 
 

6 1. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอน
บรรยายประเด็นที่ส าคัญของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 รายได้ที่ท า
สัญญากับลูกค้า 
2. ใช้วิธีแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะจัดกลุ่ม
ให้กับผู้ เรียนทั้งหมด 10 กลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 
แบ่งกลุ่มตามที่ผู้สอนก าหนด ผู้สอนยกตัวอย่าง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้มาตรฐาน
ฉบับที่ 15 รายได้ที่ท าสัญญากับลูกค้า และให้
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างประเด็นดังกล่าว
ร่วมกัน พร้อมทั้งให้เหตุผลจากการวิเคราะห์
ดังกล่าว  
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่
เกี่ยงข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 15 รายได้ที่ท าสัญญากับลูกค้า  
4.น าเสนอประเด็นท่ีได้สืบค้นหน้าช้ันเรียน 

-มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 15 รายได้ที่
ท าสัญญากับลูกค้า 
-ตัวอย่างประเด็นรายได้ที่
ท าสัญญากับลูกค้า  
- ใบงาน 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

13-14 - หัวข้อการสอน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 16  
- Learning Outcome 
1 . ผู้ เ รี ย น ส าม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
หรือมาตรฐานอื่ นที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

6 1. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอน
บรรยายประเด็นที่ส าคัญของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 สัญญาเช่า 
2. ใช้วิธีแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะจัดกลุ่ม
ให้กับผู้ เรียนทั้งหมด 10 กลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 
แบ่งกลุ่มตามที่ผู้สอนก าหนด ผู้สอนยกตัวอย่าง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้มาตรฐาน
ฉบับที่  16 สัญญาเช่า และให้ผู้ เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ตัวอย่างประเด็นดังกล่าวร่วมกัน พร้อม
ทั้งให้เหตุผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว  
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่
เกี่ยงข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 16 สัญญาเช่า  
4.น าเสนอประเด็นท่ีได้สืบค้นหน้าช้ันเรียน 

-มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 สัญญา
เช่า 
-ตัวอย่างประเด็นฉบับที่ 
16 สัญญาเช่า 
- ใบงาน 
 

1.1 และ 1.2 (1) 
 

15 - หัวข้อการสอน 
1.มาตรฐานการบัญชี 
2.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.ประเด็นท่ีส าคญัที่เกิดขึ้นในปัจจบุัน 
- Learning Outcome 
1 . ผู้ เ รี ย น ส าม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
หรือมาตรฐานอื่ นที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

3 ผู้ เรียนน าเสนอประเด็นมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานรายงานทางการเงิน และประเด็นที่
ส าคัญที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ได้สืบค้นหน้าช้ัน
เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 

-มาตรฐานการบัญชี 
-มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  
-ประเด็นที่ส าคัญที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน 

1.1 และ 1.2 (1) 
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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 
 

ทุกสัปดาห์ 20% 
 

3. การเข้ารับการอบรม
สัมมนาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

2.1.3, 2.1.4, 
4.1.1, 5.1.3 

รายงานสรุปการ
อบรมสัมมนาและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

15 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 

กรกฎาคม 2561, จาก http://www.fap.or.th/TFRS.html 
________. (2560). มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม. สืบค้น

เมื่อ 20 กรกฎาคม, 2561, จาก http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.htmlสืบค้นเมื่อ 20 
กรกฎาคม 2561, จาก http://www.fap.or.th/NPAEs.html 

________. (2560). จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ . สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561, จาก 
http://www.fap.or.th/มาตรฐานวิชาชีพบัญชี/จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ.html 

________. (2560). มาตรฐานการสอบบัญชี. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561, 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. ( 2 0 1 6) .  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  

_________. ( 2 0 1 5 ) .  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 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 

 


