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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชา คณะบัญชี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
AC 319 การบัญชีชนั ้ สูง 1 (Advanced Accounting 1)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต 3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิยะดา วิเศษบริสุทธิ ์
4.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบลู ย์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษา ภาคปลาย ปี การศึกษา 2559 ชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
AC 110 การบัญชีชนั ้ กลาง 1
AC 211 การบัญชีชนั ้ กลาง 2
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
- ไม่ม ี 8. สถานที่เรียน
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
29 พฤษภาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีการรวมธุรกิจ การบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและบริษัทย่อย การจัดทางบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย การบัญชี
สาหรับกิจการทีม่ ปี ั ญหาทางการเงิน และการบัญชีการร่วมค้า
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เป็ นรายวิชาที่ม ีการปรับปรุงใหม่ ใ ห้ท ัน สมัย สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานงาน
ทางการเงินที่มกี ารปรับปรุงเมื่อ ปี 2560 เพื่อ ให้การเรียนการสอนเป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานงานทางการเงิน ทีใ่ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การบัญชีสาหรับการร่วมค้า การบัญชีเกีย่ วกับ
การรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การจัดทา
งบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิ บตั ิ งาน
บรรยาย
สอนเสริ ม
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
(ชัวโมง)
่
(ชัวโมง)
่
(ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์)
(ชัวโมง)
่
30 ชัวโมง
่
ตามความต้องการของ
30 ชัวโมง
่
5 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
ต่อภาคการศึกษา นักศึกษาเฉพาะราย
ต่อภาคการศึกษา
และข้อตกลงของ
กลุ่มเรียนแต่ละกลุ่ม
* นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่ตา่ กว่า 80%ของเวลาเรียนทัง้ ภาคการศึกษา
(นับถึงวันที่ 24 มิ ถนุ ายน 2560)
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
6 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ โดยการติดวันและเวลาไว้ทห่ี น้าห้องพักของอาจารย์และแจ้งให้
นักศึกษาทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านทีม่ งุ่ หวัง มีดงั ต่อไปนี้
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มี ความรู้ และความเข้ าใจในคุณค่าแห่ง วิช าชี พ จรรยาบรรณวิช าชี พ และมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย เคารพและสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชี วี ติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มีจติ สานึก และพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนอย่างมีคุณธรรม
1.2 วิ ธีการสอน
1.2.1 กาหนดข้อตกลงกับนักศึกษาในเรื่องของการเข้าชัน้ เรียนอย่างสม่าเสมอ และ
การส่งงานที่มอบหมายตามกาหนดเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้ าที่ มีความซื่อสัตย์
และตรงต่อเวลา
1.2.2 บรรยายและฝึกปฏิบตั โิ ดยยกตัวอย่างประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมทาง
วิชาชีพ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝั งทัศนคติทด่ี ใี ห้กบั นักศึกษา
1.2.3 กระตุ้ น ให้นั ก ศึก ษามีส่ ว นร่ ว มในชัน้ เรีย น เพื่อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลในการเรียน
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1.3.1 สังเกตจากการเข้าชัน้ เรียนตรงเวลา และการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
1.3.2 พิจารณาการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายว่ามีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
1.3.3 จากผลการทดสอบย่อยในระหว่างภาค และการสอบปลายภาค
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
2.1.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และวิธกี ารทางการบัญชีตามเนื้อหา
รายวิชา
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สมั พั นธ์กบั องค์ความรู้
ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบตั งิ านด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วธิ กี ารเรียนรู้
จากการทาแบบฝึกหัด
2.1.4 สามารถติดตามการเปลีย่ นแปลงทางวิชาการ และวิชาชีพทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
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2.2 วิ ธีการสอน
2.2.1 บรรยายเนื้อหาทฤษฎีและยกตัวอย่างประกอบ
2.2.2 กระตุน้ ให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในชัน้ เรียนโดยการถาม – ตอบในชัน้ เรียน
2.2.3 ฝึกปฏิบตั โิ ดยการทาแบบฝึกหัด
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
2.3.1 พิจารณาจากงานทีน่ ักศึกษาทาส่ง และการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
2.3.2 จากผลการทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบ ค้น ประมวลข้อ มูล หลัก ฐาน แนวคิด ต่ า งๆ ในการระบุ แ ละ
วิเคราะห์ปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อนได้ดว้ ยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรูท้ างการบัญชีและด้านอื่นทีส่ มั พันธ์กนั
ใช้ท ัก ษะทางวิช าชีพ และดุ ล ยพินิ จ ในการแก้ไ ขปั ญ หา รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางใหม่ ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2 วิ ธีการสอน
3.2.1 บรรยายเนื้อหาทฤษฎีและยกตัวย่างประกอบควบคู่กบั การทาแบบฝึ กหัดใน
ชัน้ เรียนตามเนื้อหาบทเรียนทีก่ าหนดไว้ในแผนการสอนทีแ่ จกให้กบั นักศึกษา
3.2.2 เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามในชัน้ เรียนและบอกชัน้ เรียน
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
3.3.1 จากผลการสอบระหว่างภาค ปลายภาค และการทดสอบย่อย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถปฏิบตั แิ ละรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
4.1.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทัง้ ในบทบาทของผูน้ าหรือในบทบาทของผูร้ ว่ มทีมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิ ธีการสอน
มอบหมายงานให้ทา
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินผลจากงานทีม่ อบหมายให้ทา
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5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะการใช้วธิ วี เิ คราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ การพูดคุยและการเขียน รูจ้ กั เลือกใช้
รูปแบบการนาเสนอทีเ่ หมาะสม
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 วิ ธีการสอน
มอบหมายให้ทางานเกี่ยวกับเนื้อหาทีเ่ รียน โดยให้ทางานส่งตามกาหนดหรือนาเสนอ
ในชัน้ เรียน
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
จากผลการทดสอบย่อยในระหว่างภาค การสอบย่อย และการสอบปลายภาค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน กิ จกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัวโมง
่
การสอนและสื่อที่ ใช้
- บรรยาย
1 บทที่ 10 การบัญชีการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา
- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
(12 คะแนน)
ยกตัวอย่างประกอบ
- ความหมายของการปรับโครงสร้างหนี้ทม่ี ี
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
ปั ญหา
ร่วมกันวิเคราะห์และ
- วิธกี ารปรับโครงสร้างหนี้ทม่ี ปี ั ญหา
สรุปเนื้อหา
- การบัญชีเกีย่ วกับการปรับโครงสร้างหนี้ทม่ี ี
- เอกสารคาสอน
ปั ญหาวิธตี ่างๆ
- PowerPoint
- บรรยาย
1-2 บทที่ 1 การรวมธุรกิ จ (8 คะแนน)
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- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
- วัตถุประสงค์ของการรวมธุรกิจ
ยกตัวอย่างประกอบ
- วิธกี ารรวมธุรกิจ
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
- ก ารบัญชีการรวมธุรกิจตามวิธซี อ้ื
ร่วมกันวิเคราะห์และ
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ธุรกิจ
สรุปเนื้อหา
- การบัญชีเกีย่ วกับการควบกิจการ
เอกสารคาสอน
- การบัญชีเกีย่ วกับการรวมกิจการ
PowerPoint
- บรรยาย
2-3 บทที่ 2 งบการเงิ นรวม ณ วันซื้อหุ้น
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- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
- แนวคิดในการจัดทางบการเงินรวม
ยกตัวอย่างประกอบ
- ขอบเขตและหลักการในการจัดทางบการเงินรวม
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
- ขัน้ ตอนในการจัดทางบการเงินรวม
ร่วมกันวิเคราะห์และ
- กระดาษทาการเพือ่ การจัดทางบแสดงฐานะ
สรุปเนื้อหา
การเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
- เอกสารคาสอน
กิจการ ณ วันซือ้
- PowerPoint
- บรรยาย
3 บทที่ 3 งบการเงิ นรวมหลังวันซื้อหุ้น (15 คะแนน)
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- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
- การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในหุน้ ทุน
ยกตัวอย่างประกอบ
- การบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
- กระดาษทาการเพือ่ การจัดทางบแสดงฐานะ
ร่วมกันวิเคราะห์และ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
สรุปเนื้อหา
หลังวันซือ้ หุน้
- เอกสารคาสอน
- PowerPoint

ผู้สอน
ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ

ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ

ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ

ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ
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สัปดาห์
จานวน กิ จกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัวโมง
่
การสอนและสื่อที่ ใช้
- บรรยาย
4
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บทที่ 4 งบการเงิ นรวม – กาไรระหว่างบริ ษทั ใน
- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
สิ นค้าคงเหลือ ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยกตัวอย่างประกอบ
(12 คะแนน)
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
- กาไรระหว่างกันในสินค้าคงเหลือ
ร่วมกันวิเคราะห์
- การตัดกาไรระหว่างกันในสินค้าคงเหลือ
และสรุปเนื้อหา
กรณีบริษทั ใหญ่เป็ นผูข้ ายสินค้าและ
- เอกสารคาสอน
กรณีบริษทั ย่อยเป็ นผูข้ ายสินค้า
- PowerPoint
- กาไรระหว่างกันในทีด่ นิ
- การตัดกาไรระหว่างกันในทีด่ นิ
กรณีบริษทั ใหญ่เป็ นผูข้ ายทีด่ นิ และกรณี
บริษทั ย่อยเป็ นผูข้ ายทีด่ นิ
- กาไรระหว่างกันในอาคารและอุปกรณ์
- การตัดกาไรระหว่างกันในอาคารและ
อุปกรณ์
กรณีบริษทั ใหญ่เป็ นผูข้ ายอาคารและอุปกรณ์
และกรณีบริษทั ย่อยเป็ นผูข้ ายอาคารและ
อุปกรณ์
- บรรยาย
5
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บทที่ 5 งบการเงิ นรวม – การถือหุ้นกู้ระหว่าง
- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
บริ ษทั (7 คะแนน)
ยกตัวอย่างประกอบ
- การซือ้ หุน้ กูร้ ะหว่างกัน
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การซือ้ หุน้ กูข้ องบริษทั ในกลุ่มกิจกาi
ร่วมกันวิเคราะห์
โดยตรง
และสรุปเนื้อหา
- การซือ้ หุน้ กูข้ องบริษทั ในกลุ่มกิจการจาก
- เอกสารคาสอน
บุคคลภายนอก
- PowerPoint
กรณีบริษทั ใหญ่ซอ้ื หุน้ กูข้ องบริษทั ย่อยและ
กรณีบริษทั ย่อยซือ้ หุน้ กูข้ องบริษทั ใหญ่

ผู้สอน
ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ

ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
5-6 บทที่ 6 งบการเงิ นรวม – การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ของบริ ษทั ใหญ่ (15 คะแนน)
- บริษทั ใหญ่ซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ย่อย
ครัง้ แรกระหว่างงวดบัญชี
- การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จจากการ
ทยอยซือ้ หรือการซือ้ แบบเป็ นขัน้
- บริษทั ใหญ่ซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ย่อย
เพิม่ เติม
- บริษทั ใหญ่ขายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย
6-7 บทที่ 7 การถือหุ้นระหว่างบริ ษทั ในกลุ่มกิ จการ
(8 คะแนน)
- โครงสร้างการถือหุน้ ระหว่างบริษทั ในกลุ่ม
กิจการ
- การจัดทางบการเงินรวมเมือ่ มีการถือหุน้
ระหว่างบริษทั ในกลุม่ กิจการตามโครงสร้าง
การถือหุน้ แบบต่างๆ
8

8

9

จานวน กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอนและสื่อที่ ใช้
8
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
ร่วมกันวิเคราะห์
และสรุปเนื้อหา
- เอกสารคาสอน
- PowerPoint
6
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
ร่วมกันวิเคราะห์
และสรุปเนื้อหา
- เอกสารคาสอน
- PowerPoint
บทที่ 8 งบกระแสเงิ นสดรวม (12 คะแนน)
2
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
สอบเป็ นภาษาอังกฤษ
ยกตัวอย่าง
- ความหมายของงบกระแสเงินสดรวม
ประกอบ
- ข้อมูลทีใ่ ช้ในการจัดทางบกระแสเงินสด
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การวิเคราะห์กระแสเงินสดตามกิจกรรม
ร่วมกันวิเคราะห์
ดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
และสรุปเนื้อหา
จัดหาเงิน
- เอกสารคาสอน
- รูปแบบของงบกระแสเงินสดรวม
- PowerPoint
- การจัดทางบกระแสเงินสดรวม
บทที่ 9 การบัญชีการร่วมการงาน (8 คะแนน)
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบตั แิ ละ
- ความหมายและลักษณะของการร่วมการงาน
ยกตัวอย่าง
- ประเภทของการการร่วมการงาน
ประกอบ
- โครงสร้างของการร่วมการงาน
- ผูส้ อนและผูเ้ รียน
- งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน
ร่วมกันวิเคราะห์
และสรุปเนื้อหา
- เอกสารคาสอน
- PowerPoint
สอบปลายภาค

ผู้สอน
ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ

ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ

ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ

ผศ.นิยะดา
วิเศษบริสทุ ธิ ์
และคณะ
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2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
1
2.3-2.1, - สอบกลางภาค (บทที 10 และบท
3.1,3.2
ที่ 1-4)
บทที่ 10
12 ตะแนน
บทที่ 1
10 คะแนน
บทที่ 2 และ 3 12 คะแนน
บทที่ 4
16 คะแนน
- ทดสอบย่อย (บทที่ 5) 7 คะแนน
- สอบปลายภาค(บทที่ 6 7 8
และ 9 ) เฉพาะบทที่ 8 ข้อสอบ
เป็ นภาษาอังกฤษ
บทที่ 6
15 คะแนน
บทที่ 7
8 คะแนน
บทที่ 8
12 คะแนน
บทที่ 9
8 คะแนน
2
3

4.1-4.3,
5.1-5.5
1.1,1.2,
4.3

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

1-4

6

7%

9

43%

- ผลการทางานทีม่ อบหมาย
- การเข้าชัน้ เรียนอย่างสม่าเสมอ
- ผลการทาแบบฝึกปฏิบตั ิ
ระหว่างเรียน

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
50%

ตลอดภาค
การศึกษา

หมายเหตุ กาหนดวันและเวลาทดสอบย่อยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารคาสอน วิชา AC 319 การบัญ ชีช นั ้ สูง 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยะดา
วิเศษบริสุ ทธิ ์
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. 15 พฤศจิกายน 2559. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิ จ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.fap.or.th/images/column_1475549146/1%20TFRS%203%20revised
%202559%20UP.pdf
. 28 พฤศจิกายน 2559. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบการเงิ นรวม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.fap.or.th/images/column_1475549146/1%20TFRS%2010%20
revised%202559%20UP.pdf
. 15 พฤศจิกายน 2559. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิ จการอื่น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.fap.or.th/images/column_1475549146/1%20TFRS%2012%20revised
%202559%20UP.pdf
. 28 พฤศจิกายน 2559. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การนาเสนองบการเงิ น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.fap.or.th/images/column_1475549146/1%20TAS%201%20revised%202559.pdf
. 15 พฤศจิกายน 2559. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
งบกระแสเงิ นสด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.fap.or.th/images/column_1475549146/1%20TAS%207%20revised
%202559%20UP.pdf
. 15 พฤศจิกายน 2559. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.fap.or.th/images/column_1475549146/1%20TAS%2027%20revised
%202559%20UP.pdf
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สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. 15 พฤศจิกายน 2559. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วมและการร่วมค้า. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.fap.or.th/images/column_1475549146/1%20TAS%2028%20revised
%202559%20UP.pdf
. 15 พฤศจิกายน 2559. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.fap.or.th/images/column_1475549146/1%20TAS%2028%20revised
%202559%20UP.pdf
. 28 พฤศจิกายน 2559. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.fap.or.th/images/column_1475549146/1%20TAS%20104%20
revised%202559%20UP.pdf
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแต่ละคน
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชัน้ เรียน
1.3 การสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผสู้ อน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
2.1 สรุปผลการเข้าเรียนของนักศึกษา
2.2 พิจารณาผลการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และการทดสอบย่อย
2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบร่วมกันระหว่างทีมสอน
2.4 พิจารณาข้อสอบ และผลสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยทีมสอน
3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาได้จากการพิจารณาผลการทดสอบย่อย
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และการทดสอบย่อ ย โดยตัง้ คณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ รวจสอบความถูกต้องการประเมินผลในการเรียนรูข้ องนักศึกษา การ
สอบทานการตรงประเด็นของข้อสอบ ความเหมาะสมของการให้คะแนน และการประเมินผล
การสอบ
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการรายงานทาง
เงิน
5.2 นาผลทีไ่ ด้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยทีมสอนมา
ปรับปรุงแผนการสอนของภาคต่อไป

