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คำนำ 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชารายงานการเงินและการวิเคราะห์ รหัสวิชา 
3824101 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน 
และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวประกอบด้วยรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินฉบับสมบูรณ์และข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่สำคัญเพ่ือการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การปรับรายงาน
การเงินจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

  
สำหรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้ เป็นส่วนสำคัญต่อผู้เรียนที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่

เป็นทฤษฎีและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี และ
กรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึง ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการ
ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได ้
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3824101 ชื่อรายวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 
                                          Financial Reporting and Analysis 
2. จำนวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
    อาจารย์ผู้สอน    (1) ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์  ตอนเรียน A1    
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    สอบได้ วิชา 3821107 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

สอบได้ วิชา 3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรงุเทพมหานคร 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    8 กรกฎาคม 2563 
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หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงิน การ

นำเสนอรายงานทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องการใช้ข้อมูล 
 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของการให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้จากรายงานทางการเงิน   

1.3 พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ  

1.4 พัฒนาผู้เรียนสามารถเลือกใช้นโยบายบัญชีได้ถูกต้องและเหมาะสมกับรูปแบบของกิจการ  
1.5 พัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี 

ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติงานในด้านบัญชีเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เป็นรายวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี สำหรับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยมีความรอบรู้ในศาสตร์
ทางการบัญชี ทักษะวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
โดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ  มีมุมมองโลกทัศน์กว้างไกล 
ความคิดในทางสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ในทางธุรกิจมาประยุกต์กับการดำรง
ชีพเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม พัฒนาเพ่ือให้เนื้อหาวิชามีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกปัจจุบัน 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 
1. คำอธิบายรายวิชา  

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน
และข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่สำคัญเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจาก
การใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  

Financial reporting and disclosures of accounting information; procedures and tools 
for analyzing financial statements and others important accounting information for decision 
making; industrial analysis; impacts of different accounting policies on financial statements 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) :  
IES 2 

(ก)(5) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
IES 3 

(ก)(2) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

(ค)(4) จัดการเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
(ง)(1) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

IES 4 
(ค)(3) วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่ งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  

            กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 
 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ชั่วโมง ไมมี ไม่มี 5 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ วันพุธ เวลา 8.00-15.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
E-mail: surisapra@hotmail.com     ID.line suripra 
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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 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่ วนตน 

อย่างมีคุณธรรม 
   1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 สร้างจิตสำนึกให้ผู้ เรียน ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่ เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และสอนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  

1.2.2 กำหนดให้กับผู้ เรียนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายให้  
ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา และยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจำนวนเพ่ิมข้ึน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ จำนวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น 

  
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
     2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
และการประยุกต์ใช้ความรู้สาขาต่าง ๆ ในวิชาชีพบัญชี 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม 
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   2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบกลางภาค 
2.3.2 การสอบปลายภาค  
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

  3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม 
3.2.2 การสอนโดยใช้ข่าวสารที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพบัญชีที่มีการสืบค้นจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 การสอบกลางภาค  
3.3.2 การสอบปลายภาค 
3.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
3.3.4 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
    4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 
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    4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 กำหนดให้มีกิจกรรมที่ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 รายงานกลุ่มและการรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทำงานร่วมกัน 
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

     5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบการ
นำเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

     5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ เช่น การสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางด้านวิชาชีพบัญชี สถานการณ์ในปัจจุบันที่
เกิดข้ึน หรือบทความต่าง ๆ  

5.2.2 รายงานกลุ่มและการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนำเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับรายงานการเงิน 
1.ความหมาย ความสำคัญรูปแบบ
รายงานทางการเงิน 
2.ประเด็นความแตกต่างของรูปแบบ
รายงานการเงินในแต่ละประเภท แต่
ละธุรกิจ 
3.มาตรฐานการบัญ ชี  มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และมาตรฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้ เรียนเข้าใจความหมายของ    
งบการเงิน รูปแบบของงบการเงินที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละประเภท 
รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีที่นำมาใช้ใน
การนำเสนองบการเงิน 

3 1. อาจารย์ผู้สอนแนะนำตัว และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณ ฑ์ การวัดผลและประเมินผล  แนะนำ
แหล่งข้อมูล และ website เพิ่มเติม 
2. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย พร้อมกับการใช้ระบบ 
WBSCs โดยผู้สอนจะแนะนำเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มเรียน อธิบายขอบเขตของเนื้อหา 
จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และ
สรุป ประกอบสื่อการสอน และให้หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาเลือกรายงานการเงินของบริษัทที่
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. ใช้วิธีสอนแบบให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ  โดย
ผู้สอนให้ข้อมูลของงบทดลอง Trail Balance 
โดยกำหนดให้ผู้เรียนจำแนกองค์ประกอบของ
รายการดังกล่าวว่าจัดอยู่ในงบใดของงบการเงิน 
และอภิปรายพร้อมกันในช้ันเรียน  

1. Power point  
2. มาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดทำงบการเงิน 
3.งบทดลอง Trail Balance 
4. WBSCs 
  
 

1.1 และ 1.5 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

2 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
3.ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่ ง
ร ว ม ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

4. ให้ผู้เรียนสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ ว่ามี
กฎหมายใดที่ เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน 
รายงานประจำปี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่
เกี่ยวข้อง 

2 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 

งบการเงินและการแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
1. งบแสดงฐานะการเงิน 
2. กรอบแนวคิดในการวัดมลูค่า 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย พร้อมกับการใช้ระบบ 
WBSCs โดยผู้สอนนำตัวอย่างรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บรรยาย
รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินที่ต้องนำ
ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ตั้งแต่กรอบแนวคิดใน
การวัดมูลค่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และ
ความสำคัญ ประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลใน
งบการเงิน และมีมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดที่เกี่ยวข้อง 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในงบแสดงฐานะการเงินมีมาตรฐานการบัญชี 

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิเคราะห์ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance 
6.WBSCs  

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวชิาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่ง
ร ว ม ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

มาตรฐานรายงานการเงินใดบ้างที่ เกี่ยวข้องกับ
งบแสดงฐานะการเงินให้กับผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการ
สาธิต และจึงทำการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
จากธุรกิจจำลองโดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ
อภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผู้เรียนสนใจ
มี การนำนโยบายการบัญ ชีที่ เกี่ ยวข้ องกับ
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนองบการเงิน
ดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างไร สามารถนำข้อมูลดั งกล่าวมาใช้ใน
ประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร และผลของ
การวิเคราะห์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
แหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้ผู้ เรียนนำเสนอในช้ัน
เรียนแบบเป็นทางการ 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สนใจจำนวน 1 
บริษัท ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน พร้อม
ทั้งนำส่งในรูปของ Mind map  

3 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 

งบการเงินและการแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
1. การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย พร้อมกับการใช้ระบบ 
WBSCs โดยผู้สอนนำตัวอย่างรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บรรยาย
รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินที่ต้องนำ
ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ตั้งแต่กรอบแนวคิดใน
การวัดมูลค่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และ
ความสำคัญ ประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลใน
งบการเงิน และมีมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดที่เกี่ยวข้อง 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในงบแสดงฐานะการเงินมีมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานรายงานการเงินใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
งบแสดงฐานะการเงินให้กับผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการ

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิเคราะห์ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance  
6.WBSCs 
 

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่ง
ร ว ม ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

สาธิต และจึงทำการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
จากธุรกิจจำลองโดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ
อภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผู้เรียนสนใจ
มี การนำนโยบายการบัญ ชีที่ เกี่ ยวข้ องกับ
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนองบการเงิน
ดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างไร สามารถนำข้อมูลดั งกล่าวมาใช้ใน
ประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร และผลของ
การวิเคราะห์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
แหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนำเสนอในช้ัน
เรียนแบบเป็นทางการ 
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สนใจจำนวน 1 
บริษัท ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน พร้อม
ทั้งนำส่งในรูปของ Mind map  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

4 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 
การแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน
และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

1. ความสำคัญ ประโยชน์ของการ
นำเสนอข้อมูลในงบการเงิน  

- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่ง

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย พร้อมกับการใช้ระบบ 
WBSCs โดยผู้สอนนำตัวอย่างรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บรรยาย
รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินที่ต้องนำ
ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ตั้งแต่กรอบแนวคิดใน
การวัดมูลค่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และ
ความสำคัญ ประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลใน
งบการเงิน และมีมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดที่เกี่ยวข้อง 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในงบแสดงฐานะการเงินมีมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานรายงานการเงินใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
งบแสดงฐานะการเงินให้กับผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการ
สาธิต และจึงทำการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
จากธุรกิจจำลองโดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ
อภปิราย 

1. Power point   
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิเคราะห์ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance 
6.WBSCs 
  
 
 

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ร ว ม ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผู้เรียนสนใจ
มี การนำนโยบายการบัญ ชีที่ เกี่ ยวข้ องกับ
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนองบการเงิน
ดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างไร สามารถนำข้อมูลดั งกล่าวมาใช้ใน
ประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร และผลของ
การวิเคราะห์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
แหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนำเสนอในช้ัน
เรียนแบบเป็นทางการ 
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สนใจจำนวน 1 
บริษัท ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน พร้อม
ทั้งนำส่งในรูปของ Mind map  

5 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน 
การแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน
และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ) 
1.งบกำไรขาดทุน/งบกำไรขาดทุน

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย พร้อมกับการใช้ระบบ 
WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของบริษัท
จดทะเบี ยนในตลาดหลักท รัพย์  บรรยาย
รายละเอียดของงบกำไรขาดทุน/งบกำไรขาดทุน

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

เบ็ดเสร็จ 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 
 

เบ็ดเสร็จ ที่ต้องนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ 
ตั้งแต่หลักเกณฑ์ในการจัดทำ กรอบแนวคิดใน
การวัดมูลค่ารูปแบบผลกระทบ และประโยชน์
การนำเสนองบการเงิน 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในงบกำไรขาดทุน/งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ มี
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานการเงิน
ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุน/งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้ าของ ให้ กั บ ผู้ เรี ยนดู เป็ นตั วอย่ า ง
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการ
สาธิต และจึงทำการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติในการจัดทำงบกำไรขาดทุน/งบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ จากธุรกิจจำลองโดยแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์และอภิปราย 

3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance 
6.WBSCs 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
 
 
 

3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้
ในสัปดาห์แรกมีการนำนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนอ
งบการเงินดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างไร สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร และผลของ
การวิเคราะห์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
แหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนำเสนอในช้ัน
เรียนแบบเป็นทางการ  
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่คัดเลอกจาก
ครั้งก่อน ในส่วนของงบกำไรขาดทุน/งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของ พร้อมทั้งนำส่งในรูปของ Mind 
map  

6 
(Offline) 

- หัวข้อการสอน  
การแสดงรายการงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย พร้อมกับการใช้ระบบ 
WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของบริษัท
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์  บรรยาย

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ  
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพือ่ให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

รายละเอียดของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของ ที่ต้องนำขอ้มูลมาใช้ในการวิเคราะห์ 
ตั้งแต่หลักเกณฑ์ในการจัดทำ กรอบแนวคิดใน
การวัดมูลค่ารูปแบบผลกระทบ และประโยชน์
การนำเสนองบการเงิน 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ งบมอบให้ผู้เรียนใน
สัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์ว่าในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ มีมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานรายงานการเงินใดบ้างที่
เกี่ยวข้องกับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ ให้กับผู้เรียนดูเป็นตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
สังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิต และจึงทำ
การมอบหมายงานให้กับผู้เรียนลงมือปฏิบัติใน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ จาก
ธุรกิจจำลองโดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และอภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้
ในสัปดาห์แรกมีการนำนโยบายการบัญชีที่

หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance 
6.WBSCs 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
 
 
 
 

เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนอ
งบการเงินดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างไร สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร และผลของ
การวิเคราะห์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
แหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนำเสนอในช้ัน
เรียนแบบเป็นทางการ  
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่คัดเลอกจาก
ครั้งก่อนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ พร้อมท้ังนำส่งในรูปของ Mind map  

7 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 
1.หลักเกณฑ์ในการจดัทำ  
2.กรอบแนวคดิในการวดัมูลค่า 
3.รูปแบบ ผลกระทบ และประโยชน์
การนำเสนอ 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
การใช้ โปรแกรม Microsoft Team ร่วมกับ
ระบบ WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บรรยาย
รายละเอียดของงบการเงิน ที่ต้องนำข้อมูลมาใช้
ในการวิเคราะห์ ตั้งแต่หลักเกณฑ์ในการจัดทำ 
กรอบแนวคิดในการวัดมูลค่ารูปแบบผลกระทบ 
และประโยชน์การนำเสนองบการเงิน 

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 
 
 
 
 

2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับงบการเงินที่
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในงบกำไรขาดทุน/งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ มี
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานการเงิน
ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุน/งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้ าของ  ให้ กั บ ผู้ เรี ยนดู เป็ นตั วอย่ า ง
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการ
สาธิต และจึงทำการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติในการจัดทำงบกำไรขาดทุน/งบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ ข้อมูลงบการเงินโดยแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์และอภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้
ในสัปดาห์แรกมีการนำนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน

4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance  
6.Microsoft Team/WBSCs 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 รายงานทางการเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนอ
งบการเงินดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างไร สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร และผลของ
การวิเคราะห์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
แหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนำเสนอในช้ัน
เรียนแบบเป็นทางการ  
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่คัดเลอกจาก
ครั้งก่อน ในส่วนของงบกำไรขาดทุน/งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของ พร้อมทั้งนำส่งในรูปของ Mind 
map  

8 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
การจัดทำรายงานงบกระแสเงินสด 
1.งบกระแสเงินสด 
2.ความหมายความสำคัญของการ
จัดทำงบกระแสเงินสด 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
การใช้ โปรแกรม Microsoft Team ร่วมกับ
ระบบ WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บรรยาย
รายละเอียดของงบกระแสเงินสดความหมาย
ความสำคัญ  
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 
 

เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในงบกระแสเงินสด มีมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานรายงานการเงินใดบ้างที่ เกี่ยวข้องกับ
งบกระแสเงินสดให้กับผู้ เรียนดู เป็นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการ
สาธิต และจึงทำการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติในการจัดทำงบกระแสเงินสดจาก
ธุรกิจจำลองโดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และอภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้
ในสัปดาห์แรกมีการนำนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนอ
งบการเงินดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างไร สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร และผลของ
การวิเคราะห์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance 
6.Microsoft Team/WBSCs 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

แหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนำเสนอในช้ัน
เรียนแบบเป็นทางการ  
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกจาก
ครั้งก่อน ในส่วนของงบกระแสเงินสด พร้อมทั้ง
นำส่งในรูปของ Mind map  

9 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
การจัดทำรายงานงบกระแสเงินสด 
(ต่อ) 
1.กรอบแนวคิดในการจัดทำงบกระแส
เงินสด  
2.การเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติม           
3.ประโยชน์จากการนำเสนอ 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
การใช้ โปรแกรม Microsoft Team ร่วมกับ
ระบบ WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บรรยาย
รายละเอียดของงบกระแสเงินสดความหมาย
ความสำคัญ กรอบแนวคิดในการจัดทำงบการ
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมประโยชน์จากการนำเสนอ 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในงบกระแสเงินสด มีมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานรายงานการเงินใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
งบกระแสเงินสดให้กับผู้ เรียนดู เป็นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance  
6.Microsoft Team/WBSCs 
 
 

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 
 

เรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการ
สาธิต และจึงทำการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติในการจัดทำงบกระแสเงินสดจาก
ธุรกิจจำลองโดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และอภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวเิคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้
ในสัปดาห์แรกมีการนำนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนอ
งบการเงินดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างไร สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร และผลของ
การวิเคราะห์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
แหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนำเสนอในช้ัน
เรียนแบบเป็นทางการ  
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกจาก
ครั้งก่อน ในส่วนของงบกระแสเงินสด พร้อมทั้ง
นำส่งในรูปของ Mind map  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

10 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินและ
แนวทางในการนำเสนอ 
1.การจัดทำหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  
2.การนำเสนอหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  
3.ประโยชน์ของข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ

3 11. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
การใช้ โปรแกรม Microsoft Team ร่วมกับ
ระบบ WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บรรยาย
รายละเอียดของการจัดทำหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การนำเสนอหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ประโยชน์ของข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  มีการ
นำเสนอในรูปแบบอย่างไร หมายเหตุประกอบ
งบการเงินมี องค์ประกอบมี องค์ประกอบ
อะไรบ้าง โดยแนะนำให้ผู้เรียนสังเกต และสาธิต
เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิต และจึงทำการมอบหมายงาน
ให้กับผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการจัดทำหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของธุ รกิ จจำลองโดย

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance  
6.Microsoft Team/WBSCs 
 
 
 

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และอภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้
ในสัปดาห์แรกมีการนำนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนอ
งบการเงินดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างไร ขอบเขตของการจัดทำหมาย
เหตุประกอบการเงิน และสามารถนำข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์งบ
การเงินเพื่ อให้ประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเ งิน
อย่างไร และผลของการวิเคราะห์สามารถหา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้
ผู้เรียนนำเสนอในช้ันเรียนแบบเป็นทางการ  
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ ได้เลือกจาก
สัปดาห์แรก ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินว่ามีความแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียนอย่างไร 
พร้อมทัง้นำส่งในรูปของ Power point 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

11 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
รายงานประจำปีของบริษัทที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
1.การจัดทำรายงานประจำปี Annual 
report (แบบรายงาน 56-2) 
2. รูปแบบการการจัดทำและนำเสนอ 
รายงานประจำปี 
3.ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน
ประจำปี 
4.ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการจัดทำ
รายงานประจำปี 
5.ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำรายงานประจำปี 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
การใช้ โปรแกรม Microsoft Team ร่วมกับ
ระบบ WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บรรยาย
รายละเอียดของการจัดทำรายงานประจำปี  
Annual report (แบบรายงาน 56-2) รูปแบบ
การการจัดทำและนำเสนอ รายงานประจำปี 
ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปี  
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดทำรายงานประจำปี 
ข้อบังคับ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
รายงานประจำปี 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในการจัดทำรายงานประจำปีควรมีประเด็น
ใดบ้าง มีการนำเสนอในรูปแบบอย่างไร โดย
แนะนำให้ผู้เรียนสังเกต และสาธิตเป็นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการ
สาธิต และจึงทำการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน

1. Power point 
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance  
6.Microsoft Team/WBSCs 
 
 

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพือ่ให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

ลงมือปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินนของ
ธุรกิจจำลอง โดยแบ่งกลุ่มวเิคราะห์และอภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้
ในสัปดาห์แรกมีองค์ประกอบในการจัดทำ
รายงานประจำปีอย่างไรบ้าง และมีประเด็นใดที่
ผู้เรียนสนใจ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร และผล
ของการวิเคราะห์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากแหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนำเสนอใน
ช้ันเรียนแบบเป็นทางการ  
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกจาก
สัปดาห์แรก ในส่วนของรายงานประจำปีว่ามี
ความแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียนอย่างไร พร้อม
ทั้งนำส่งในรูปของ Power point 

12 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
การจัดทำการเปิดเผยข้อมูลประจำปี
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาด

3 11. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
การใช้ โปรแกรม Microsoft Team ร่วมกับ
ระบบ WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บรรยาย

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1.การจัดทำการเปิดเผยข้อมูลประจำปี
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(แบบรายงาน 56- 1) 
2.วิธีการจัดทำการเปิด เผยข้อมู ล
ป ร ะ จ ำ ปี ต า ม ข้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (แบบรายงาน56- 1) 
3.ความแตกต่างระหว่างจัดทำการ
เปิดเผยข้อมูลประจำปีตามข้อกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แบบรายงาน
56- 1) กับรายงานประจำปี  (แบบ
รายงาน 56-2) 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้

รายละเอียดของการจัดทำรายงานประจำปี  
Annual report (แบบรายงาน 56-1) รูปแบบ
การการจัดทำและนำเสนอ รายงานประจำปี
ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปี
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดทำรายงานประจำปี 
ข้อบังคับ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
รายงานประจำปี 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
ว่าในการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลประจำปีตาม
ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แบบรายงาน 56- 1)ควร
มีประเด็นใดบ้าง มีการนำเสนอในรูปแบบ
อย่างไร โดยแนะนำให้ผู้เรียนสังเกต และสาธิต
เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิต และจึงทำการมอบหมายงาน
ให้กับผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการจัดทำรายงาน
การเงินของธุรกิจจำลอง โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์

บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance 
6.Microsoft Team/WBSCs  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

และอภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้
ในสัปดาห์แรกมีองค์ประกอบในการจัดทำจัดทำ
การเปิดเผยข้อมูลประจำปีตามข้อกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  (แบบรายงาน56-1) อย่างไรบ้าง 
และมีประเด็นใดที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์งบการเงินให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ
การเงินอย่ างไร และผลของการวิ เคราะห์
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งใดบ้าง 
พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนำเสนอในช้ันเรียนแบบเป็น
ท างการและค้ น ห าว่ า ใน ข้ อก ำห น ดขอ ง
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  (แบบรายงาน56-1) กับรายงาน
ประจำปี (แบบรายงาน 56-2) มีประเด็นใดบ้าง
ที่แตกต่างกนั 
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกจาก
สัปดาห์แรก ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แบบรายงาน
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

56- 1) ว่ามีความแตกตา่งจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียนอย่างไร 
พร้อมท้ังนำส่งในรูปของ Power point 

13 
(Online) 

 

- หัวข้อการสอน 
การวิเคระห์งบการเงิน 
1. การวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
2 .ก ารแป ล ความ ห ม ายจากก าร
วิเคราะห์งบการเงินรูปแบบต่าง ๆ 
3.ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์
งบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
การใช้ โปรแกรม Microsoft Team ร่วมกับ
ระบบ WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บรรยาย
รายละเอียดของ วิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบ
ต่าง ๆ การแปลความหมายจากการวิเคราะห์งบ
การเงินประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์งบ
การเงิน 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
งบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ โดยแนะนำให้ผู้เรยีน
สังเกต และสาธิตเป็นตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
สังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิต และจึงทำ
การมอบหมายงานให้กับผู้เรียนลงมือปฏิบัติใน
การจัดทำวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจจำลอง 

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance  
6.Microsoft Team/WBSCs  
 
 
 
 

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวา่งจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และอภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้
ในสัปดาห์ก่อนมีการนำนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนอ
งบการเงินดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างไร ขอบเขตของการจัดทำหมาย
เหตุประกอบการเงิน และสามารถนำข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์งบ
การเงินเพื่ อให้ประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน
อย่างไร และผลของการวิเคราะห์สามารถหา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้
ผู้เรียนนำเสนอในช้ันเรียนแบบเป็นทางการ  
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกจาก
สัปดาห์แรกในส่วนของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินว่ามีความแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียนอย่างไร 
พร้อมท้ังนำส่งในรูปของ Power point 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

14 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ) 
1. การวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
2 .ก ารแป ล ความ ห ม ายจากก าร
วิเคราะห์งบการเงินรูปแบบต่าง ๆ 
3.ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์
งบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
การใช้ โปรแกรม Microsoft Team ร่วมกับ
ระบบ WBSCs โดยผู้สอนนำรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บรรยาย
รายละเอียดของ วิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบ
ต่าง ๆ การแปลความหมายจากการวิเคราะห์งบ
การเงินประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์งบ
การเงิน 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
เทียบเคียงข้อมูลในงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับธุรกิจจำลอง
มอบให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรก มาทำการวิเคราะห์
งบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ โดยแนะนำให้ผู้เรยีน
สังเกต และสาธิตเป็นตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
สังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิต และจึงทำ
การมอบหมายงานให้กับผู้เรียนลงมือปฏิบัติใน
การจัดทำวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจจำลอง 
โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และอภิปราย 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าบริษัทที่ได้คัดเลือกไว้

1. Power point เรื่อง 
การวิเคราะห์งบการเงินใน
รูป แบ บ ต่ า ง  ๆ  ก ารแป ล
ความหมายจากการวิเคราะห์
งบการเงิน ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการวิเคราะห์งบการเงิน 
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 
3.ข่าวสาร/บทวิ เคราะห์ /
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกไว้  
4 .ม าตรฐานกาการบัญ ชี  
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
5.งบทดลอง Trail Balance 
6.Microsoft Team/WBSCs  
  
 
 

1.1 1.2 1.3 และ 1.4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวา่งจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่
รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

ในสัปดาห์ก่อนมีการนำนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใดมาใช้ในการนำเสนอ
งบการเงินดังกล่าว และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างไร ขอบเขตของการจัดทำหมาย
เหตุประกอบการเงิน และสามารถนำข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์งบ
การเงินเพื่ อให้ประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน
อย่างไร และผลของการวิเคราะห์สามารถหา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งใดบ้าง พร้อมทั้งให้
ผู้เรียนนำเสนอในช้ันเรียนแบบเป็นทางการ  
4. มอบหมายให้ผู้เรียน ทำการวิเคราะห์บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือกจาก
สัปดาห์แรกในส่วนของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินว่ามีความแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียนอย่างไร 
พร้อมท้ังนำส่งในรูปของ Power point 

 

15 
(Online) 

- หัวข้อการสอน 
ภาพรวมของการรายงานทางการเงิน 
1.สถานการณ์ในภาพรวมของบริบทใน
การรายงานทางการเงินและการ

3 1. 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
การใช้ โปรแกรม Microsoft Team ร่วมกับ
ระบบ WBSCs โดยผู้สอนสรุปประเด็นของ
รายงานการเงินที่ให้ข้อมูลกับผู้ที่ประสงค์จะใช้

1. Power point  
2. รายงานการเงินของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 

1.1 1.2 1.3           
1.4 และ 1.5 

(1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

วิ เค ราะห์ งบ การ เงิน ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ปัจจุบัน 
2.ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัท
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
- Learning Outcome 
1.ให้ผู้เรียนสามารถตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
3.ให้ผู้เรียนจัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ 
4 .ให้ ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5.ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างจรยิธรรมและกฎหมาย ซึง่

ข้อมูลในงบการเงิน  ประเด็นใดบ้างที่จะต้อง
พิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรง
กับความประสงค์ของผู้ใช้งบการเงินในแต่ละ
ประเภท 
 2.ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3-4 คน ทำการวิเคราะห์ว่าผู้บริหารจะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไรเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงินได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ต้องใช้
ข้อมูลในงบการเงิน รวมทั้งในส่วนจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนของผู้บริหาร 
ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ทำบัญชี 
 

3.Microsoft Team/WBSCs  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

รวมถึงความสมัพันธ์ระหว่าง 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ 

หมายเหตุ: แผนการสอนแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. จิตพิสัย และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 

1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 

การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 
 

2. มอบหมายงานในแต่ละ
สัปดาห์ 

2.1.1, 2.1.3, 
2.1.4, 3.1.1, 
3.1.3 

สถิติการส่งงานที่
มอบหมาย 

2-6  
10-13 

 

15% 
 
 

 
3 นำเสนองานในชั้นเรียน 2.1.1, 2.1.3, 

2.1.4, 3.1.1, 
3.1.3, 4.1.1, 
4.1.3, 5.1.1 

รายงานและนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 

2-6  
10-13 

 

15% 
 

4.การทดสอบวัดผล
ความรู้ 

2.1.1, 2.1.3, 
2.1.4, 3.1.1, 
3.1.3 

การทดสอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
8 
16 

 
30%  
30% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตำราหลัก  
Power point การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ 
รายงานประจำปี 2562 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แบบการเปิดเผยข้อมูลประจำปีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(แบบรายงาน 56-1)  
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจ สังคม การเมือง /บทวิเคราะห์/บทความ/งานวิจัยของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์. (2562). รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน. ทีพีเอ็น เพลส. กรุงเทพฯ 
นุชจรี  พิเชฐกุล. (2562). การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2560). ทฤษฎีการบัญชี. ทีพีเอ็น เพลส. กรุงเทพฯ  
ศศิวิมล  มีอำพล.(25). ทฤษฎีการบัญชี. อินโฟไมนิ่ง. กรุงเทพฯ 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. ( 2 0 20) .  IFRSs in your Pocket Guides. Retrieved 

February 17, 2020, from http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. ( 2 0 1 5) .  IFRSs for SMEs in your Pocket Guides. 

Retrieved February 17, 2020, from http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm 
IFRS Foundation and IASB. (2020). International Financial Reporting Standards. Retrieved 

February 17, 2020, from http://www.ifrs.org  
IFRS Foundation and IASB.  (2015). International Financial Reporting Standards for SMEs. 

Retrieved February 17, 2020, from http://www.ifrs.org  
[Online]. Available:http://www.tfac.or.th (สภาวิชาชพีบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์) 
[Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม) 
[Online]. Available:http://www.sec.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์                  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
[Online]. Available:http://www.set.or.th (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
[Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
[Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร) 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

นำผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ไดร้ับมอบหมายและการนำเสนอผลงาน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 
 


