
มคอ. 3 ฉบับผ่านการพิจารณาแลว้  

  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ส านักวิชาบัญช ี 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
      AC4102 การบัญชีชั้นสูง 2  
      Advanced Accounting 2  
2. จ านวนหน่วยกิต  
      3 หน่วยกิต 3(3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีหลกัสตูร 2563 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) คณะ ส านักบัญช ี 
      หมวดวิชา/กลุ่มวิชา วิชาชีพบังคับ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง  
      อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
      ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 4  
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  
      , AC2104 การบัญชชีั้นกลาง 2AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1  
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
       
8. สถานที่เรียน  
      ออนไลน์  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
      1 มิ.ย. 63  

หมวดท่ี 2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      1) เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องการรวมธุรกิจการบันทกึบัญชีเกี่ยวกับเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
2) เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องรายการระว่างบริษัทในเครือ การจัดท างบกรเงินรวมการถอืหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ  
3) เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องการจัดท างบการเงินรวมจ าแนกตามส่วนงาน การบัญชสี าหรับการแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 
เปล่ียนแปลงนโยบายและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี 
4) สามารถน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบัญชีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใชไ้ด้ในการเรียนต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง  
      เพือ่ให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวการบัญชเีกี่ยวกับการรวมธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย บริษัทในเครือ การ
จัดท างบการเงินรวม การบัญชสี าหรับการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการแกไ้ข



ข้อผิดพลาดทางการบัญช ี 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
      ศึกษาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ การรวมธุรกิจ การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รายการระหว่าง
บริษัทในเครือ การจัดท างบการเงินรวม ณ วันซ้ือหุ้นและหลังวันซ้ือหุ้น การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ การจัดท างบ
การเงินรวมจ าแนกตามสว่นงาน การบัญชีส าหรับการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชแีละการ
แกไ้ขข้อผิดพลาดทางการบัญช ี 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)  
ปฏิบัติการ(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
ศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
สอนเสริม(ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา) 
45 - - - 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษา
และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3  

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพฒันา  
      1.1.1 พัฒนาผูเ้รียนให้มีความต่ืนรู้ มีจิตส านึกที่ด ีมีวินัยในตนเอง มีความขยันหม่ันเพียรและมีความตรงต่อเวลา โดย
ผู้สอนเองต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
1.1.2 พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักพทิกัษ์ปกป้องสิทธิของ 
ตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และฝึกฝนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทีแ่ตกตา่งกับตนเอง 
1.1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความต่ืนรู้ มีจิตส านึกที่ด ีมีวินัยในตนเอง มีความขยันหม่ันเพียรและมีความตรงต่อเวลา โดยผู้สอน
เองต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
1.1.2 พฒันาผู้เรียนให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักพทิกัษ์ปกป้องสิทธิของ 
ตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และฝึกฝนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทีแ่ตกตา่งกับตนเอง 
1.1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นกลุ่มและสามารถ 
แกไ้ขข้อขัดแย้งไดโ้ดยสันติวิธ ีสามารถรองรับ ปรับปรน จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแกไ้ขได้อยา่งทันท่วงที 
1.1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีเคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน องค์กรและสังคม 
1.1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ด ีสามารถท างานเป็นทีมได ้ 
1.2 วิธีการสอน  
      1.2.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเน้ือหาวชิาแต่ละหัวข้อ และบทบาทสมมุตแิล้วอภิปรายถึงแนวคิด 
ข้อคิดที่สรา้งความเข้าใจตามสถานการณ์ที่เป็นจริงและเป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
1.2.2 อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ การสอนผ่านระบบออนไลน์ 
1.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าบทสรุปเป็นของตัวเองจากการทีอ่าจารย์บรรยายแล้วน ามาวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎทีี่
เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
1.3 วธิีการประเมินผล  
      1.3.1 พิจารณาจากความร่วมมือ การเข้าเรียน ความรับผิดชอบและผลงาน โดยส่งงานและน าเสนอหน้าชั้นตามทีไ่ด้รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และวัน เวลาทีก่ าหนด (มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล บุคคล เอกสารทีไ่ด้น ามาท างานและรายงาน 
อย่างถกูต้องและครบถ้วน) 



1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถกูต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
1.3.3 ประเมินผลการน าเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย 
1.3.4 ประเมินผลจากการท าแบบฝกึหัดทา้ยบทเรียน  
2.ด้านความรู้  
2.1 ความรู้ที่ต้องการพัฒนา  
       
2.2 วิธีการสอน  
       
2.3 วิธีการประเมินผล  
       
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา  
       
3.2 วิธีการสอน  
       
3.3 วิธีการประเมินผล  
       
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพฒันา  
       
4.2 วิธีการสอน  
       
4.3 วิธีการประเมินผล  
       
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา  
       
5.2 วิธีการสอน  
       
5.3 วิธีการประเมินผล  
       
6.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.1 ทักษะพสิัย  
       
6.2 วธิีการสอน  
       
6.3 วิธีการประเมินผล  
       

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  



1. แผนการสอน  
สัปดาห์
ที ่ 

หัวข้อ/รายละเอียด  
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สือ่ที่ใช้(ถา้มี)  

ผู้สอน 

1-3 ชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชา 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ 

9 

- อธิบายเกี่ยวกับรายวิชา 
เกณฑ์การประเมิน  
- บรรยาย ซักถาม ท า
กิจกรรมท้ายบทที่ 1 

ผศ.ดร. 
วัฒนา ยืนยง  

4-5 บทที่ 2 การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
6 

- บรรยาย ซักถาม ท า
กิจกรรมท้ายบทที่ 2 

ผศ.ดร. 
วัฒนา ยืนยง  

6-7 บทที่ 3 การจัดท างบการเงินรวม 
ณ วันซ้ือหุ้น 

6 
- บรรยาย ซักถาม ท า
กิจกรรมท้ายบทที่ 3 

ผศ.ดร. 
วัฒนา ยืนยง  

8 สอบกลางภาค 
3 ทดสอบ 

ผศ.ดร. 
วัฒนา ยืนยง  

9-10 บทที่ 3 การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซ้ือหุ้น 
6 

- บรรยาย ซักถาม ท า
กิจกรรมท้ายบทที่ 3 

ผศ.ดร. 
วัฒนา ยืนยง  

11-12 บทที่ 4 การจัดท างบการเงินรวมจ าแนกตามสว่นงาน การ
บัญชีส าหรับการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

6 
- บรรยาย ซักถาม ท า
กิจกรรมท้ายบทที่ 4 

ผศ.ดร. 
วัฒนา ยืนยง  

13-14 บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไ้ข
ข้อผิดพลาดทางการบัญช ี

6 
- บรรยาย ซักถาม ท า
กิจกรรมท้ายบทที่ 5 

ผศ.ดร. 
วัฒนา ยืนยง  

15 ส่งรายงาน 
3 

น าเสนอผลงานของแต่ละ
กลุ่ม 

ผศ.ดร. 
วัฒนา ยืนยง  

16 การสอบปลายภาค 
3 ทดสอบ 

ผศ.ดร. 
วัฒนา ยืนยง  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  48  
  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมินผลนักศึกษา  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนการประเมินผล 

1 2, 3, 5 สอบปลายภาค 15  50% 
2 2, 3, 5 สอบกลางภาค 8  30% 
3 1, 4, 5, 2 การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
1-15  20% 

 

3. การประเมินผล  

ประเภทของการประเมิน ☑ อิงเกณฑ ์✅ อิงกลุ่ม  

ช่วงการให้ระดับคะแนน(เกรด)  
80-100 = A ,  
75-79 =B+ ,  
70-74 = B ,  
65-69 = C+ ,  
60-64 = C,  
55-59 = D+ ,  



50-54 = D ,  
0-49 = F  

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลัก  
      สุรชัย เอมอกัษร การบัญชีชั้นสูง 2. กรุงเทพ: ทริปเปิลกรุ๊ป, 2552 
Richard E. Bager Advanced fianacial accounting 
Richard E. Bager,Christensen and Cottrell. Essential of Advanced fianacial accounting 
ดุษฎี สงวนชาติ และคณะ. การบัญชีชั้นสูง 
Wiley. International Fianacial Reporting Standard  
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ  
      ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ งบการเงินรวมและปัญหาการจัดท างบการเงินรวม, ธรรมนิติ, 2548 
มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชพีบัญชี ปรับปรุง 2552  
3. เอกสารและขอ้แนะน า  
      E. Jhon Larson. Modern Advanced Accounting Ninth Edition, McGraw-Hill, 2008  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
      - การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา
ได้ดังน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ด ทีอ่าจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องการสือ่สารกับนักศึกษา  
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ ์ดังน้ี 
- การสังเกตพฤตกิรรมของผู้เรียน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
3. การปรับปรุงการสอน  
      หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
- สรุปเน้ือหาที่ได้จากการเรียนของแต่ละบุคคล 
- วิจัยในชั้นเรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ในรายวิชา ได้
จากการสอบถามนักศึกษาหรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ประเมินผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
- การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไมใ่ช่อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  



5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
      จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวชิา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดรายวิชา เพือ่ให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ้ 4  
- เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพือ่ให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  

   

   

 


