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มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
University of the Thai Chamber of Commerce
ประมวลรายวิชา (Course Outline)
ประจําภาค (Semester) ปลาย
คณะ (Faculty) บัญชี
รหัสวิชา (Course Code) AC 315
จํานวนหน่วยกิต (Number of Credits) 3
ปฏิบตั ิการ/คาบ/สัปดาห์ (Lab./period/week) อาจารย์ผสู ้ อน (Instructor)

ปี การศึกษา (Academic Year) 2559
สาขาวิชา (Major)
ชื่อวิชา (Course Title) การสอบบัญชี
บรรยาย/คาบ/สัปดาห์ (Lecture/period/week) 3

1. อาจารย์ ดร. จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม
เวลาที่ติดต่อได้

วันจันทร์
เวลา 12.30 – 14.30 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.30 น.
สถานที่ติดต่อ (Office) ห้องพักอาจารย์คณะบัญชี ตึก 23 ชั้น 6
2. อาจารย์ ดร. ธนาดล รักษาพล
(ตามนัดหมายล่วงหน้า)
 วิชาบังคับก่อน (ถ้ ามี) (Pre-requisite Course, if any) วิชาศึกษาผ่าน AC 120 การบัญชีช้ นั กลาง 1 และรายวิชา AC 221
การบัญชีช้ นั กลาง 2
 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) หัวข้อการศึ กษาประกอบด้วยแนวความคิ ดเกี่ ยวกับวิชาชี พสอบบัญ ชี อันได้แก่
ผูส้ อบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี และกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชี การวางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชีพ โดยการศึกษารวมถึงการศึกษาวิวฒั นาการ
โครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบบัญชี หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชี โครงสร้างของการ
ปฏิบตั ิการงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ ยงและ การวางแผนเพื่อการตรวจสอบ การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน การ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีและสรุ ปผลการตรวจสอบ รวมทั้งการกํากับดูแลการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไทยและสากล
กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชีและการสอบบัญชี
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาทราบถึงความหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และ ความสําคัญของการสอบบัญชี
2. เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาทราบถึ งบทบาทหน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผูส้ อบบัญ ชี แ ละสํานัก งานสอบบัญ ชี รวมทั้ง
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูส้ อบบัญชี
3. เพื่อให้นกั ศึกษาทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี
4. เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในหลักการและแนวคิดขั้นพื้นฐานของการสอบบัญชี
5. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชีไทยและมาตรฐานการสอบบัญชีสากล
6. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี
7. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ เข้าใจและสามารถวางแผนการตรวจสอบบัญชีและการจัดทํากระดาษทําการ
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8. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ เข้าใจและสามารถตรวจสอบวงจรทางบัญชีที่สําคัญ โดยสามารถเลือกใช้เทคนิ คต่าง ๆ ใน
การตรวจสอบบัญชี
9. เพื่อให้นกั ศึกษาทราบถึงวิธีการสรุ ปผลการตรวจสอบและการจัดทํารายงานการสอบบัญชี
 วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ ความสําคัญของการสอบบัญชีได้
2. สามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งมรรยาทและจริ ยธรรมของผูส้ อบบัญชี
3. สามารถอธิ บายบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีได้
4. สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชีได้
5. สามารถวางแผน วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งและจัด ทํา แนวทางการตรวจสอบ รวมทั้ง การเลื อ กใช้เทคนิ ค ต่ า งๆ ใน
การตรวจสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถนํามาตรฐานการสอบบัญชีไปประยุกต์ได้
7. สามารถสรุ ปผลการตรวจสอบและจัดทํารายงานการสอบบัญชีได้
 วิธีการเรียนการสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายและซักถาม
3. การทดสอบย่อยในชั้นเรี ยน
 กิจกรรมสํ าหรับนักศึกษา
1. เข้ารับฟังการบรรยาย
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสื อ
3. การทดสอบย่อยในชั้นเรี ยน
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการบรรยายของอาจารย์ผสู ้ อน
 ตําราประกอบการเรียนการสอน
1. Auditing & assurance services., Timothy J. Louwers, et al., New York : McGraw-Hill/Irwin, 2011.
2. Auditing & assurance services:a systematic approach, AS5 edition., William F. Messier, Jr., Steven M. Glover,
Douglas F. Prawitt., Boston : McGraw-Hill Irwin, 2008.
3. Auditing., Alan Millichamp, John Taylor., Andover : Cengage Learning, 2012.
4. Auditing and assurance services: an integrated approach., Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley., Upper
Saddle River, NJ : Prentice Hall/Pearson, 2012.
5. Modern auditing: assurance services and the integrity of financial reporting., William C. Boynton, Raymond N.
Johnson.
6. การสอบบัญชี (อาจารย์พยอม สิ งห์เสน่ห์)
7. การสอบบัญชี (อาจารย์สมพงษ์ พรอุปถัมภ์)
 เอกสารประกอบการค้ นคว้ าและอ้างอิง
1. มาตรฐานการสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 เอกสารค้ นคว้ าเพิม่ เติม
1. การสอบบัญชี ระดับปริ ญญาตรี (อาจารย์นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ อาจารย์ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร)
2. การสอบบัญชี (อาจารย์พยอม สิ งห์เสน่ห์)
3. การสอบบัญชี (อาจารย์สมพงษ์ พรอุปถัมภ์)
4. Principles of Auditing and Other Assurance Services (O. Ray Whittington & Kurt Pany)
5. Auditing Concepts for a Changing Environment (Larry E. Rittenberg & Bradley J. Schwieger)
6. Web site ต่างที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและสอบบัญชี
 รายละเอียดของคะแนน
1. คะแนนเก็บ
15% ***
2. สอบกลางภาค
40%
3. สอบปลายภาค
45%
รวม
100%
*** การบ้านหรื อการทดสอบย่อยซึ่ งจะแจกหรื อจัดสอบโดยอาจารย์ผสู ้ อนในห้องเรี ยน โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า น.ศ.
ที่ขาดเรี ยนในวันที่มีการแจกการบ้านหรื อจัดสอบจะไม่มีคะแนนในส่ วนนี้***
 เนื้อหารายวิชา
ตารางการบรรยาย
ครั้งที่
หัวข้ อบรรยาย/ปฏิบัตกิ าร
1
1. ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการสอบบัญชีและบริการให้ ความเชื่ อมั่น
1.1 ความหมายของการสอบบัญชี
1.2 วัตถุประสงค์และประเภทของงานสอบบัญชี
- วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี
- ประเภทของงานการสอบบัญชี
- ความสัมพันธ์ระหว่างการสอบบัญชี การบัญชี และการตรวจสอบภายใน
1.3 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1.4 ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริ หารที่มีต่องบการเงิน
1.5 สถาบันวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
1.6 สํานักงานสอบบัญชี
2
2. มาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอบบัญชี
2.1 มาตรฐานการสอบบัญชีไทย
- มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
- แม่บทสําหรับงานให้ความเชื่อมัน่
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- มาตรฐานงานสอบทาน
- มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมัน่
- มาตรฐานงานบริ การที่เกี่ยวเนื่อง
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ตารางการบรรยาย
หัวข้ อบรรยาย/ปฏิบัตกิ าร

ครั้งที่

3

4

2.2 จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
- ความหมายของจรรยาบรรณ
- ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19 ) เรื่ อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และ คํา
ชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่ อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 สําหรับผูส้ อบ
บัญชี
- มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่4 เรื่ อง ค่านิยม จรรยาบรรณ
และทัศนคติทางวิชาชีพ
2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
3. ภาพรวมขั้นตอนของการตรวจสอบงบการเงิน
3.1 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
- กลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวม
- แผนการสอบบัญชี
- ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการรับงานสอบบัญชีครั้งแรก
3.2 การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ (การทดสอบการ
ควบคุม)
- การประเมินความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
- การทดสอบการควบคุม
- ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริ ต
3.3 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบงบการเงิน (การตรวจสอบเนื้อหาสาระ)
- การทดสอบรายละเอียด
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
3.4 การสรุ ปผลการตรวจสอบ
- รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
4. ความมีสาระสํ าคัญและความเสี่ ยงในการสอบบัญชี
4.1 ความมีสาระสําคัญในการตรวจสอบ
- ระดับความมีสาระสําคัญ
- การกําหนดความมีสาระสําคัญ
4.2 ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี
4.3 ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
- ความเสี่ ยงในระดับของงบการเงิน
- ความเสี่ ยงในระดับที่เกี่ยวกับสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทาง
บัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูล
4.4 ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ
4.5 แบบจําลองความสัมพันธ์ของความเสี่ ยงในการสอบบัญชี
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ครั้งที่
5

6

7

8-9

ตารางการบรรยาย
หัวข้ อบรรยาย/ปฏิบัตกิ าร
5. หลักฐานการสอบบัญชีและกระดาษทําการ
5.1 หลักฐานการสอบบัญชี
- ประเภทของหลักฐานการสอบบัญชี
- วิธีการรวบรวมหลักฐาน (วิธีการตรวจสอบ)
- การใช้ผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.2 การเลือกรายการทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความความเสี่ ยงจากการตรวจสอบและหลักฐานการสอบบัญชี
5.4 กระดาษทําการ
- ประโยชน์ของกระดาษทําการ
- องค์ประกอบของกระดาษทําการ
- เครื่ องหมายการตรวจสอบ
- รหัสดัชนีและรหัสดัชนีขา้ ม
- แฟ้มกระดาษทําการและการควบคุม
6. การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
6.1 การทําความเข้าใจกิจการ สภาพแวดล้อมและการควบคุมภายใน
6.2 การระบุและประเมินความเสี่ ยงขั้นต้น
- กําหนดระดับความมีสาระสําคัญ
- ประเมินบัญชีและระบบบัญชีที่มีความเสี่ ยง
6.3 กลยุทธการสอบบัญชีโดยรวม
6.4 แผนการสอบบัญชี
7. การทดสอบการควบคุม การตรวจสอบทุจริต และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มตี ่ อการควบคุม
ภายใน
7.1 การทดสอบการควบคุมระบบบัญชี
7.2 การตรวจสอบทุจริ ต
7.3 การประเมินความเสี่ ยงกรณี กิจการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล
7.4 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมหรื อแผนการสอบบัญชีระหว่างการตรวจสอบ
8. การตรวจสอบเนื้อหาสาระ – ส่ วนที่ 1 (สิ นทรัพย์ )
8.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
8.2 เงินลงทุน
8.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
8.4 สิ นค้าคงเหลือ
8.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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ครั้งที่
10-11

12-13

14-15

ตารางการบรรยาย
หัวข้ อบรรยาย/ปฏิบัตกิ าร
9. การตรวจสอบเนื้อหาสาระ – ส่ วนที่ 2 (หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ)
9.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
9.2 เจ้าหนี้การค้า
9.3 เงินกูย้ มื ระยะยาว
9.4 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
9.5 ส่ วนของเจ้าของ
10. การตรวจสอบเนื้อหาสาระ – ส่ วนที่ 3 (รายได้ /ค่ าใช้ จ่ายและบัญชีอื่น)
10.1 รายได้และค่าใช้จ่าย
10.2 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสิ นทรัพย์อื่น
10.3 ประมาณการหนี้สิน
10.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
10.5 ภาษีอากร
11. การแสดงความเห็นและการรายงานต่ องบการเงิน
11.1 ส่ วนประกอบของรายงานของผูส้ อบบัญชี
11.2 ประเภทความเห็นของผูส้ อบบัญชี
11.3 องค์ประกอบของรายงานของผูส้ อบบัญชี
11.4 รายงานของผูส้ อบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
- การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
- การเสนอข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่ องอื่น
- วรรคเรื่ องอื่น

หมายเหตุ : ชัว่ โมงการบรรยายที่ตรงกับวันหยุดนั้น อาจารย์ผสู ้ อนจะได้นดั หมายสําหรับการสอนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยวันหยุด
ดังกล่าวในห้องเรี ยนอีกครั้ง
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