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มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
University of the Thai Chamber of Commerce
ประมวลรายวิชา (Course Outline)
ประจําภาค (Semester).....ตน.............................ปการศึกษา (Academic Year)............2560……................
คณะ (School)...................บัญชี.............................สาขาวิชา (Major).....................บัญชีการเงิน.....................
รหัสวิชา (Course Code)...........AC432……...........................................................................................
ชื่อวิชา (Course Title).............สัมมนาบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)………………
จํานวนหนวยกิต (Number of Credits)....................3..................................................................................
บรรยาย/คาบ/สัปดาห (Lecture/period/week)........3 คาบ/กลุม รวม 6 คาบ/สัปดาห
วิชอาจารย
าบังคับผกูสออน
น (ถ(Lecturer).................ผู
ามี) (Pre
ชวยศาสตราจารยเยาวรักษ สุขวิบูลย..............................................
สถานที่ติดตอ (Office)............คณะบัญชีตึก 24 ชั้น 14 (e-mail : yaowarak_suk@yahoo.com)
เวลาที่ติดตอได (Office Hours)...วันพุธ และวันพฤหัส เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันอังคาร เวลา 8.00 – 12.00 น.
• วิชาบังคับกอน (ถามี) (Pre-requisite Course, if any)
AC 110 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ AC 211 การบัญชีชั้นกลาง 2
• คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนํา กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการ
บัญชีไ ปใช ใ นการปฏิ บั ติง านด า นการบั ญชีก ารเงินสํา หรับ องคก รประเภทตา งๆ โดยใชก รณีศึก ษา บทความ
เอกสารตางๆที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ประเด็นที่นา สนใจ ตลอดจนปญหาดานการบัญชีการเงินและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
• วัตถุประสงค (Course Objectives)
1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวของกับการบัญชีการเงิน
2. เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาแนวความคิดใหมๆ จากบทความทางการบัญชี
3. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงการปรับปรุง และการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ให
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถระบุปญหาที่เกี่ยวของกับการบัญชีการเงิน และรวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในปญหาดังกลาว
5. เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกรณีศึกษาไดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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• วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)
1. เพื่อใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก
2. เพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานเปนกลุมไดดี
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเปนไดทั้งผูนําและผูตามที่ดีได
4. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการนําเสนอผลงาน
• วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(Student – Centered Approach)
การบรรยาย (Lecture) * / การเรียนรูโดยใชหัวขอปญหา (Problem-based Learning)
การฝกปฏิบัติ (Practice) / การเรียนรูโดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)
/ การอภิปราย (Discussion) การเรียนรูโดยกิจกรรมการวิจัย (Research-based-Learning)
/ การสัมมนา (Seminar)
/ การเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning)
/ กรณีศึกษา (Case Study)
/อื่น ๆ (Others) (Please specify)......iTunes U.............................
1. ทํารายงานมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
2. Hybriding Learning : eClassroom และ iTunes U โดยใช iPad
รายละเอียด
1. นักศึกษาทุกคนตองอานเอกสารประกอบการสอนแตละหัวขอลวงหนา กอนเขาเรียนแตละสัปดาห
เพื่อจะไดสามารถแสดงความคิดเห็น ตอบและซักถามปญหาเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆในชั้นเรียนได
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ 6 คน แตละกลุมตองทํางานดังนี้
2.1 ตองชวยกันสรุปข าวหรือบทความเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง ภาษี ฯลฯ ที่เปน
ประเด็นปจจุบันซึ่งมีผลกระทบตอการบัญชีทุกๆสัปดาห โดยเขียน หรือพิมพสงงานที่สรุป
พรอมทั้งระบุแหลงที่มา เอกสารอางอิง ชื่อหนังสือพิมพ หรือวารสาร ชื่อWeb Site และวัน
เดือน ป ใหชัดเจน ซึ่งควรเปนเรื่องที่ทันสมัย ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 พรอมทั้ง
นําเสนอหนาชั้นโดยสงตัวแทนสลับกันในแตละสัปดาห กลุมละ 2-3 นาที ตอนตนชั่วโมง
2.2 ตองรวมกันวิเคราะหกรณีศึกษาในชั้นเรียน และเสนอความคิดเห็น
2.3 ตองชวยกันแปล และสรุปบทความทางการบัญชี(ภาษาอังกฤษ) หรือเนื้อหาจากวีดีโอ หรือจาก
Powerpoint ที่อาจารยสั่งงานบน iTunes U และพิมพสงงานที่สรุป โดยสงในชั้นเรียน
4. มีการทดสอบยอยเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนทุกสัปดาหตอนตนหรือทายชั่วโมง
5. นักศึกษาแตละคนจัดทํารายงานเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยอาศัยขอมูลของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นักศึกษาตองแสดงความคืบหนาของการทํา
รายงานใหดูทุกสัปดาหในหองเรียน โดยอาจารยจะเซ็นชื่อกํากับทุกสัปดาหในใบงานที่ใหดูและ
นักศึกษาตองเก็บใสแฟมไวทุกครั้ง(นักศึกษาทุกคนตองมีแฟมที่มีซองพลาสติกอยางนอย 40ซองไว
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เก็บใบงานทุกอยาง รวมทั้งใบการทดสอบยอยในหองดวย) นักศึกษาที่ไมสงงานตามกําหนดจะได
คะแนนลดลงตามจํานวนวันที่ลาชา ภายใน2สัปดาหสุดทายกอนปดภาคเรียน พรอมทั้งนําเสนอหนา
ชั้นเรียน เรียงตามลําดับเลขทะเบียน คนละ 5-10 นาที
หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนตองเสนอชื่อบริษัท ใหอาจารยอนุมัติกอนจัดทํารายงานภายในสัปดาหที่ 2 หลังจากเปด
ภาคเรียน (ในชั้นเรียน) ผูที่เสนอกอนจะไดรับอนุมัติใหทํากอน แตถาเสนอพรอมกันนักศึกษาที่มีเลขทะเบียน
ลําดับแรกจะไดกอน ดังนั้นผูที่เสนอซ้ําจะตองหาบริษัท หรือหัวขอใหม
• สื่อการสอน (Teaching Aids/Instructional Media)
รูปภาพ (Pictures)
/ สื่อนําเสนอในรูปแบบ Powerpoint
ของจริง (Authentic Material) สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) เชน Option Finder, VCD, DVD, e-book
/ อื่น ๆ Others (Please specify) เชน iTunes U บน iPad และ eClassroom
• กิจกรรมสําหรับนักศึกษา (Student Activities)
/ การคนควาขอมูล (Data/Information Search) เกมส (Games)
/ การระดมสมอง (Brainstorming)
สถานการณจําลอง (Simulation)
/ การนําเสนอ (Presentation)
การสํารวจขอมูล (Survey)
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
การฝกภาคสนาม (Field Work)
การทดลอง (Experiment)
การศึกษาดูงาน (Field Trip)
/ อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify)............................
1. งานเดี่ยว ไดแก ทํารายงาน และทดสอบยอย หรือศึกษาขอมูลบน iTunes U กอนเขาเรียน
2. งานกลุม ไดแก สรุปและนําเสนอขาว วิเคราะหกรณีศึกษา และแปลบทความหรือสรุปเนื้อหาจาก
วีดีโอ และPowerpoint
• ตํารา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material)
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับPAEs และ NPAEs และSMEs และรางมาตรฐานฯ
2. บทความบัญชี และวีดีโอ
3. ประกาศ ขาวและเนื้อหาจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ
4. ประกาศ ขาว การวิเคราะหและบทสรุปเกี่ยวกับบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา
5. ประกาศ ขาว การวิเคราะหและบทสรุปเกี่ยวกับบัญชีจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• การวัดและประเมินผล (Evaluation)
- ความรูและทักษะ (Knowledge and Skills)
- คะแนนเก็บระหวางภาค(In-class points) รอยละ(percentage)…………….50*..……………………
สอบกลางภาค (Midterm Examination) รอยละ (percentage)......................-....................................
สอบปลายภาค (Final Examination) รอยละ (percentage).....................50................................
รวม…………………………………… รอยละ (percentage)..…………….100…………………..
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- *การทํางานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน (Assignments/Teaching-Learning Activities) แบงออกเปน
การทําแบบฝกหัด (Exercises)
รอยละ (percentage).......................................-………
-การทดสอบยอย (Quiz)(รายคน) eClassroom รอยละ (percentage).......................................5...........
การทํากิจกรรม (Activities)
รอยละ (percentage).......................................5...........
(การสรุปขาวและการนําเสนอขาว-รายกลุม)
-การศึกษาและติดตามงานบน iTunes U รอยละ (percentage)............................................... 5……
งาน/โครงการที่ไดรับมอบหมาย (Assigned Tasks/Projects) รอยละ (percentage)............25......
- การวิเคราะหกรณีศึกษา(รายกลุม) รอยละ5
- การแปลและสรุปบทความทางการบัญชี(รายกลุม) รอยละ5
- การจัดทํารายงาน และการนําเสนอ(รายคน) รอยละ15
- การเขาชั้นเรียน (Attendance)
รอยละ (percentage).........................................10.........
(การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ถามและตอบปญหาในชั้นเรียน-รายคน)
* นักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดหัวขอ และกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับผูสอน
• เนื้อหารายวิชา (Course Details)
ตารางการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Lecture/Lab Timetable)
เริ่มวันจันทที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันเสารที่ 9 ธันวาคม 2560

สัปดาหที่
(Week
Number)

วันที่/เดือน

(Date/Month)

หัวขอการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics)

จํานวน
คาบ/
สัปดาห

Period/week

1

21-25ส.ค.60

-แนะนําเคาโครงการสอน/แผนการศึกษา
-ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
-มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ที่ใชในปจจุบัน
และรางมาตรฐานฯ (ปรับปรุง2560)
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ 12/2552 , 49/2553
เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี
ของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ และประกาศเพิ่มเติม
-มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

3

กิจกรรม/
สื่อการสอน

(Activities/Use of

Instructional Media)

-บรรยาย/ บทความ /
TFRS / TAS /
TFRIC / TSIC ราง
การตีความ/ PPT
www.fap.or.th
www.dbd.go.th
-ประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่
12/2552 , 49/2553
-ถาม ตอบ อภิปราย
-ทดสอบยอย
-กรณีศึกษา

5

2

3-4

28-1ก.ย.60

4ก.ย.-15ก.ย.60

กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs)
-รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอม(TFRS for
SMEs)
-การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
-จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
-กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558)
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
(FRUpdate@SET Vol.3/2014)

(ทบทวน)มาตรฐานการรายงายทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง 2559และรางฯปรับปรุง 2560
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง สินคาคงเหลือ
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง สัญญากอสราง
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง

- iTunes U
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-ขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับที่ 12, 19,
และ21)
-ประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีและอื่นๆที่

เกี่ยวของ

- TAS 1, TFRS 13
-บทความ /PPT/
กรณีศึกษา
www.fap.or.th
-ถาม ตอบ อภิปราย

-ทดสอบยอย
- iTunes U
3
-ประกาศสภาวิชาชีพ
รวม6คาบ บัญชีและอื่นๆที่
เกี่ยวของ
-TAS2,7,8,10,11,16,
17,18,21,23,27,28,2
9,33,34,36,37,38
-บทความ /PPT/
กรณีศึกษา และ
เอกสารอบรม
สัมมนา
-ถาม ตอบ อภิปราย
-ทดสอบยอย
- iTunes U
หมายเหตุ:บางฉบับมี
ผลบังคับใชตามวันที่
ประกาศใน

6
2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง สัญญาเชา
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง รายได
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมละการ
รวมคา
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง กําไรตอหุน
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
-การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพยไม
มีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

ราชกิจจานุเบกษา
และบางฉบับอยู
ระหวางรอลงในราช
กิจจานุเบกษา
www.fap.or.th
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-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
-การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึง
กัน
-การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมิน
วาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
-การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงานสิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
2-6ต.ค. 60
-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
และ16-20ต.ค.60 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง ภาษีเงินได
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง
2559)เรื่อง เกษตรกรรม

3
-ประกาศสภาวิชาชีพ
รวม6คาบ บัญชี
-TAS 40
-TFRIC 1
-TFRIC 4
-TSIC 15
-เอกสารอบรม
สัมมนา
--www.fap.or.th
-ถาม ตอบ อภิปราย
-ทดสอบยอย
-กรณีศึกษา
- iTunes U
3
ประกาศสภาฯ และ
รวม6คาบ อื่นๆที่เกี่ยวของ
-TFRS 5, TAS12, 41
--เอกสารอบรม
สัมมนา
www.fap.or.th
-ถาม ตอบ อภิปราย
-ทดสอบยอย
-กรณีศึกษา
- iTunes U
เปลี่ยนแปลงวันที่ 2-7 ต.ค.60 มหาวิทยาลัยไมปด- การทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัยกับมามา
สอบกลางภาควันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2560 (วิชานี้ไมมีสอบ)
24-27ต.ค.60 -การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3
ประกาศสภาฯ และ
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญา
อื่นๆที่เกี่ยวของ
สําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
TFRIC 15,
TSIC31,TFRIC 13
-การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 31
--เอกสารอบรม
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได-รายการ
สัมมนา
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
-การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
www.fap.or.th
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ฉบับ ที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่องโปรแกรม
สิทธิพิเศษแกลูกคา

10

30ต.ค.-3พ.ย.60

11
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12-13

13-24พ.ย.60

-ถาม ตอบ อภิปราย
-กรณีศึกษา
-ทดสอบยอย
- iTunes U
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง
3
-ประกาศสภาฯ และ
2559) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก รวม6คาบ อื่นๆที่เกี่ยวของ
รัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
-TAS 20, TSIC 10
ชวยเหลือจากรัฐบาล
--เอกสารอบรม
สัมมนา
-การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 10
(ปรับ ปรุง 2559) เรื่อง ความชวยเหลือจาก
www.fap.or.th
รั ฐ บาล-กรณี ที่ ไ ม มี ค วามเกี่ ย วข อ งอย า ง
-ถาม ตอบ อภิปราย
- กรณีศึกษา
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
-ทดสอบยอย
- iTunes U
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง
-TAS 104 , 105, 107
2559) เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับ
--เอกสารอบรม
โครงสรางหนี้ที่มีปญหา
สัมมนา
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง
www.fap.or.th
2559) เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา
-ถาม ตอบ อภิปราย
สารทุน
-กรณีศึกษา
-ทดสอบยอย
-มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง
- iTunes U
2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผย
เครื่องมือทางการเงิน
-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
3
- IFRS 6,8,15
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสํารวจและประเมิน รวม6คาบ --เอกสารอบรม
คาแหลงทรัพยากรแร
สัมมนา
-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
www.fap.or.th
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
-ถาม ตอบ อภิปราย
--รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
-กรณีศึกษา
15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
-ทดสอบยอย
--รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
- iTunes U
16 เรื่อง สัญญาเชา

9
14-15
16

27พ.ย.8ธ.ค.60

-การนําเสนอรายงาน และงานแปล
-สรุปประเด็นสําคัญที่ศึกษาทั้งหมด
สอบไล

• เอกสารประกอบการคนควาและอางอิง (Reference Materials)

3
PPT
รวม6คาบ
3
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