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ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2562 
 

1.  คณะ บริหารธุรกิจ    ภาควิชา บัญชี 

2.  รหัสวิชา 01130311   ช่ือวิชา  (ไทย) การบัญชีข้ันสูง I 

     จํานวนหนวยกิต   3  หนวยกิต (3-0-6)          (อังกฤษ) Advanced Accounting I 

     วิชาพ้ืนฐาน  01130112 การบัญชีข้ันกลาง I  และ  

 01130211 การบัญชีข้ันกลาง II  

     หมู วัน เวลา และสถานท่ีสอน     

 หมู 1    วันอังคาร   เวลา 09.00-12.00 น.  หอง BA4-505 

 หมู 100 วันอังคาร    เวลา 16.00-19.00 น.  หอง BA4-702 

 

3.  ผูสอน / คณะผูสอน   

ผศ.อุษา วงศสอนธรรม  ดร.กาญจนา  พรสัมฤทธิสกุล    

  

4.   การใหนิสิตเขาพบและใหคําแนะนํานอกเวลาเรียน 

อาจารยผูสอน    วัน เวลา             อีเมล 

ผศ.อุษา วงศสอนธรรม           วันจันทร 09.00-16.00 น.  fbusasw@ku.ac.th 

ดร.กาญจนา  พรสัมฤทธิสกุล            วันจันทร 09.00-12.00 น. และ 

            วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.    

5.   จุดประสงคของวิชา 

5.1 เพ่ือใหนิสิตมีความเขาใจหลักการบัญชีของกิจการในลักษณะตางๆ โดยจําแนกตามลักษณะของ   

ธุรกิจและกิจกรรมการคา 

5.2 เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินของกิจการในลักษณะตางๆได 
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6.   คําอธิบายรายวิชา  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการฝากขาย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจสัญญาเชา สํานักงานใหญและ

สาขา องคกรไมแสวงหากําไร การบัญชีสําหรับหางหุนสวน การชําระบัญชี และการเปดเผยขอมูลท่ี

เก่ียวของ 

Accounting practices for consignment, construction business, leasing business, 

home-office and branch, non-profit organization, accounting for partnership, liquidation 

and related disclosures. 

 

7.  ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES)  

 

IES 2 Instructional Approaches Assessments 

(ก)(1)  ประยุกตใชหลักการบัญชีกับรายการคา

และเหตุการณตาง ๆ 

-Lecture 

-Discussion 

-Self-study 

-Written Examinations 

(Objective test, short 

answers) 

(ก)(2) ประยุกตใชมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวางประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของกับรายการคาและเหตุการณตาง ๆ 

-Lecture 

-Discussion 

-Self-study 

-Written Examinations 

(Objective test, short 

answers) 

 

(ก)(3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ

บัญชีท่ีใชจัดทํางบการเงิน 

-Lecture 

-Discussion 

-Self-study 

-Written Examinations 

(Objective test, short 

answers) 

 

๘.  เคาโครงรายวิชา  

• TFRS15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

• การฝากขาย 

• สัญญากอสราง 

• สัญญาเชา 

• สํานักงานใหญและสาขา 

• กิจการไมแสวงหากําไรและกองทุน 

• การบัญชีสําหรับหางหุนสวน 

• การเลิกกิจการ และการชําระบัญช ี(สําหรับบริษัท) 
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๙.   วิธีสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การบรรยาย การเรียน

การสอนแบบรวมมือ อภิปราย ศึกษาคนควาดวยตนเอง/กลุม การรายงานหนาชั้นโดยสอดแทรกศิลปะ

และวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน การทําแบบฝกหัด การทดสอบยอย การมีสวนรวมในการบริการ

วิชาการ และระบบสนับสนนุการเรียนการสอน eduFarm  

10.  อุปกรณส่ือการสอน 

คอมพิวเตอร เครื่องฉายแผนทึบ เครื่อง LCD ตําราเรียน เอกสารประกอบการบรรยาย ตัวอยาง

ประกอบการสอน ฯลฯ 

11.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

10.1 พฤติกรรม งานท่ีไดรับมอบหมาย การสอบยอย  10% 

10.2 การสอบ       

การสอบกลางภาค    45% 

การสอบไล            45% 

 รวม            100%   

12.  การประเมินผลการเรียน 

วิธีการตัดเกรดจะอิงเกณฑ และอิงกลุมประกอบกัน 

13.   หนังสือและเอกสารประกอบ  

ตําราหลัก 

รศ.ดร.ดลกณิศ  เต็งอํานวย, 2561, รูบัญชีข้ันสูง  

ผศ.อุษา วงศสอนธรรม, 2562, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชีข้ันสูง 1  

ดร.คมกฤษณ  สิงหใจ, 2562, เอกสารประกอบการสอน Accounting for Partnership (ฉบับ

ปรับปรุงใหม 2562)  

ตําราอานประกอบ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ีเก่ียวขอ 

อ่ืนๆ 

www.tfac.or.th 

www.rd.go.th 

www.sec.or.th 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/FS 

 

 

 

http://www.tfac.or.th/
http://www.rd.go.th/
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/FS
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14.   ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

1 สญัญาเชา บรรยาย/แบบฝกหัด ดร.กาญจนา  พรสัมฤทธิสกุล 

2 สญัญาเชา (ตอ) บรรยาย/แบบฝกหัด ดร.กาญจนา  พรสัมฤทธิสกุล 

3 สญัญาเชา (ตอ)  บรรยาย/แบบฝกหัด ดร.กาญจนา  พรสัมฤทธิสกุล 

4 สํานักงานใหญและสาขา บรรยาย /แบบฝกหัด ดร.กาญจนา  พรสัมฤทธิสกุล 

5 สํานักงานใหญและสาขา (ตอ)  บรรยาย /แบบฝกหัด ดร.กาญจนา  พรสัมฤทธิสกุล 

6 การบัญชีสําหรับหางหุนสวน บรรยาย/แบบฝกหัด ดร.กาญจนา  พรสัมฤทธิสกุล 

7 การบัญชีสําหรับหางหุนสวน (ตอ) บรรยาย/แบบฝกหัด ดร.กาญจนา  พรสัมฤทธิสกุล 

 สอบกลางภาค  วันพุธท่ี 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

8 TFRS 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา บรรยาย /แบบฝกหัด ผศ.อุษา วงศสอนธรรม 

9 TFRS 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา (ตอ) บรรยาย/แบบฝกหัด ผศ.อุษา วงศสอนธรรม 

10 TFRS 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา (ตอ) บรรยาย/แบบฝกหัด ผศ.อุษา วงศสอนธรรม 

11 การฝากขาย  บรรยาย/แบบฝกหัด ผศ.อุษา วงศสอนธรรม 

12 สัญญากอสราง   บรรยาย /แบบฝกหัด ผศ.อุษา วงศสอนธรรม 

13 กิจการไมแสวงหากําไรและกองทุน  บรรยาย/แบบฝกหัด ผศ.อุษา วงศสอนธรรม 

14 กิจการไมแสวงหากําไรและกองทุน (ตอ) 

การเลิกกิจการ และการชําระบัญชี (บริษัท) 

บรรยาย/แบบฝกหัด ผศ.อุษา วงศสอนธรรม 

15 การเลิกกิจการ และการชําระบัญชี (บริษัท) (ตอ) บรรยาย/แบบฝกหัด ผศ.อุษา วงศสอนธรรม 

 สอบไล วันอังคารท่ี 7 เมษายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนหรืออาจมีการนัดเรียนชดเชยเนื่องจากวันเรียนเปนวันหยุดราชการ ซ่ึงอาจารยผูสอนจะแจงใหทราบตอไป 
 

15. ขอกําหนดและขอตกลงในการเรียน 

 1. นิสิตตองเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด  มิฉะนั้นถือวา “หมดสิทธิสอบ” 

 2. นิสิตตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (หรือเปดระบบสั่น) ตลอดคาบเรียน และตองไมกระทําการใดๆ     

ท่ีจะเปนการรบกวนการเรียนการสอน และนิสิตตองมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของชั้นเรียน 

 3. นิสิตตองแตงกายใหถูกระเบียบตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “ระเบียบวา

ดวยการแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2552” (หากนิสิตแตงกาย

ไมเรียบรอย อาจารยผูสอนจะหักคะแนน 1 คะแนนตอครั้ง) 

 4 . นิ สิ ต พึ งเรียนรู และปฏิ บั ติ ให เป น ไปตาม คุณ ลั กษณ ะของบัณ ฑิต ท่ี พึ งประสงค ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (I.D.K.U.) 

 5. ในการสอบวัดผลใหใชระดับโทษทางวินัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “ระดับ

โทษทางวินัยกรณีนิสิตสอทุจริตหรือทําการทุจริตในการสอบ ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฏาคม พ.ศ.2555 
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          6. นิสิตตองตรวจสอบตารางสอบกลางภาคและสอบไลมิใหซํ้าซอนกับวิชาอ่ืน โดยจะไมอนุญาตใหสอบ

ตอเนื่องโดยเด็ดขาด 

 7. คณาจารยไมมีนโยบายใหนิสิต Drop ลาชาไมวากรณีใดๆ ดังนั้น นิสิตตองตรวจสอบปฏิทิน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหละเอียด และปฏิบัติตามวันและเวลาในปฎิทินการศึกษาโดยเครงครัด 

 
 
 

 ลงนาม......อุษา วงศสอนธรรม......(ผูรายงาน) 

            (ผศ.อุษา  วงศสอนธรรม)  
            วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 
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