
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาการจัดการ 

การบัญชี 

 
 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 
3524601 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 

 Financial Reports and Analysis 
 

 

2. จํานวนหนวยกิต  

 3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิชาเฉพาะดาน)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผูสอน 

กลุม 58/72 อาจารย วีรกิจ อุฑารสกุล 

กลุม 58/73 อาจารย วีรกิจ อุฑารสกุล 

กลุม 58/74 อาจารย วีรกิจ อุฑารสกุล 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2561  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  

 3521104 การบัญชีช้ันกลาง 1 จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5), 3522105 การบัญชีช้ันกลาง 2 จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)  

 ไมม ี  

8. สถานท่ีเรียน  
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 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

   

 
หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 

เพ่ือใหรูถึงแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงหลักการปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดทํารายงานการเงิน และการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีการ

และเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางการบัญชีอ่ืนท่ีสําคัญเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะหอุตสาหกรรม ผลกระทบ

ตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกัน ตลอดจนการวิเคราะหงบการเงินรวม โดยเนนการใชกรณีศึกษาหรือ

เหตุการณจริง 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับท่ีมาของรายงานการเงิน และการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินและขอมลูทางการบัญชีอ่ืน 

3. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรม ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชี

ท่ีแตกตางกัน 

4.  

 
หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 
 

          รายงานการเงิน และการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีกรและเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินและขอมลูทางการ

บัญชีอ่ืนท่ีสําคัญเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะหอุตสาหกรรม ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตาง

กัน ตลอดจนการวิเคราะหงบการเงินรวม โดยเนนการใชกรณศีึกษาหรือเหตุการณจริง 

            
 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

15 ช่ัวโมง  45 ช่ัวโมง  90 ช่ัวโมง  ตามความตองการของ

นักศึกษา เนนบัณฑตินัก

ปฏิบัต ิ 
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

   

 
หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหง

วิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มี

ทัศนคติท่ีดีตอ  

    

 

2.มีความซื่อสตัยสจุริต  ตรงตอเวลา มี

วินัย เคารพและสามารถปฏิบัตติาม

กฎระเบียบของสถาบันและสังคม  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

3.เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมุนษย  

    

 

4.มีจิตสํานึก เสียสละ และพฤติกรรมท่ี

คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนอยางมีคณุธรรม  

1. กิจกรรม  1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีจิตสํานึก เสียสละ และพฤติกรรมท่ี

คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนอยางมีคณุธรรม  

    

 

2.มีความรูและความเขาใจในองค

ความรูทางดานอ่ืนท่ีสมัพันธกับองค

ความรูดานการบัญชีโดยสามารถบูรณา

การและนํามาประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม  

1. การใชกรณีศึกษา (Case) 

2. การฝกปฏิบัติ (Practice)  

1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

 

3.มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการ

ปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืน ๆ โดย

ใชวิธีการเรียนรู  

1. การบรรยาย 

2. การใชกรณีศึกษา (Case)  

1. การสอบทักษะ  

 

4.สามารถติดตามการเปลีย่นแปลงทาง

วิชาการและวิชาชีพ  ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัต ิ 

1. การใชกรณีศึกษา (Case) 

2. การเรียนรูดวยการสืบคน (Learning 

to Search)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถสืบคน  ประมวล

ขอมูล  หลักฐาน  แนวคิดตาง ๆ ในการ

ระบุและวิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง  

1. การฝกปฏิบัติ (Practice)  1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

2.สามารถประยุกตความรูทางการบัญชี

และดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน  ใชทักษะทาง

วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหา

ในสถานการณตาง ๆ อยาง

สรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ  

1. การฝกปฏิบัติ (Practice)  1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.สามารถติดตาม  ประเมินผล  และ

รายงานผลไดอยางถูกตอง  ครบถวน  

    

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถปฏิบัติและรับผดิชอบงานท่ี

ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 

2. การใชกรณีศึกษา (Case)  

1. การประเมินการบาน 

2. การเขาช้ันเรียน/การเขารวม

กิจกรรม  

 

2.มีมนุษยสมัพันธท่ีด ี สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืน  และปรับตัวใหเขากับ

สถานการณและ  

1. การสอนโดยโครงงาน (Project-

based instruction) 

2. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

3.สามารถใหความชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในการแกไขปญหาใน

สถานการณ    

    

 

4.มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู

ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของ

ตนเองอยาง  

    

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ

เพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ

แปล  

1. การใชกรณีศึกษา (Case)  1. การสอบทักษะ  

 

2.สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ท้ังการพูดและการเขียน  รูจักเลือกและ

ใชรูปแบบ  

1. การฝกปฏิบัติ (Practice)  1. การนําเสนอปากเปลา  

 

3.สามารถเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

และเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมใน

การเก็บ  

    

4/10 



สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

4.สามารถติดตามความกาวหนาทาง

เทคโนโลย ีนวัตกรรม และสถานการณ

โลกปจจุบัน  

    

 
หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การ  

กา  
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  แนะนํารายวิชาและขอตกลง

เบ้ืองตน  

รายงานการเงิน  

ความหมายของรายงาน

การเงิน  

กรอบแนวคิดและข้ันตอน

การวิเคราะห  

เครื่องมือท่ีใชสาหรับการ

วิเคราะห  

ขอจํากัดของการวิเคราะห

งบการเงิน  

  

1  3  1. การ

บรรยาย  

เนนการปฏิบัต ิ 1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point  

มอบหมาย Project  1. ก

ทดส

เรียน  

2  งบการเงิน  

ความหมายและประเภท

ของงบการเงิน  

งบแสดงฐานะการเงิน  

งบกําไรขาดทุน  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน

สวนของเจาของ  

หมายเหตุประกอบงบ

การเงิน  

  

1  3  1. การใช

กรณศีึกษา 

(Case)  

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. Power 

Point 

2. VDO  

ติดตาม Project  1. ก

ประ

กระ

ทําง

บทบ

การ

กิจก   

3  รายงานของผูสอบบัญชี  

ความสําคญัของรายงานของ

ผูสอบบัญชี  

ประเภทของบริการของ

ผูสอบบัญชี  

สวนประกอบของรายงาน

1  3  1. การ

บรรยาย 

2. การ

เรียนรูดวย

การสืบคน 

(Learning 

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

มอบหมายการบาน ครั้ง

ท่ี 1 

ตรวจตดิตาม Project  

1. ก

สังเก

พฤติ  

2. ก

ประ
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การ  

กา  
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ของผูสอบบัญชี  

แบบแสดงความเห็นของ

ผูสอบบัญชี  

ขอมูลเก่ียวกับคําอธิบาย

และการวิเคราะห  

ฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงาน  

  

to 

Search)  

ราย

โคร   

4  การวิเคราะหเศรษฐกิจ  

การวิเคราะหอุตสาหกรรม  

  

1  3  1. การ

บรรยาย 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. การ

เรียนรูดวย

การสืบคน 

(Learning 

to 

Search)  

  1. Power 

Point 

2. VDO  

ตรวจการบานครั้งท่ี 1 

สอบ Project ครั้งแรก  

1. ก

ทักษ  

2. ก

ประ

ราย

โคร   

5  การวิเคราะหงบการเงินโดย

ใชอัตราสวนทางการเงิน  

การวิเคราะหสภาพคลอง  

การวิเคราะหประสิทธิภาพ

ในการดาเนินงาน  

  

1  3  1. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. Power 

Point 

2. VDO  

present project base  1. ก

สังเก

พฤติ  

2. ก

ประ

ราย

โคร   

6  การวิเคราะหความสามารถ

ในการหากาไรของธุรกิจ  

การวิเคราะหนโยบายทาง

การเงินของบริษัท  

  

1  3  1. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. Power 

Point 

2. VDO  

present project base 2  1. ก

ประ

ราย

โคร  

2. ก

นําเ

เปล   
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การ  

กา  
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

7  สอบยอย 30 คะแนน   1  3  1. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. ก

ขอเ

สอบ   

8  การวิเคราะหการลงทุนและ

ออกแบบ financial model 

  

1  3  1. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. Power 

Point 

2. VDO  

มอบหมายการบานครั้ง

ท่ี 2  

1. ก

ทักษ   

9  กรณีศึกษา การวิเคราะหงบ

การเงิน   

1  3  1. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. ก

สังเก

พฤติ   

10  การวิเคราะหการลงทุนใน

หลักทรัพย  

1  3  1. การ

บรรยาย 

2. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point  

ติดตาม Project  1. ก

สังเก

พฤติ  

2. ก

ประ

ราย

โคร   

11  การวิเคราะหการจัดหาเงิน  1  3  1. การ

บรรยาย 

2. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. VDO  

ติดตามเลม Project  1. ก

สังเก

พฤติ  

2. ก

ประ

ราย

โคร   

12  สอบ project ทาง

การเงิน 30 คะแนน  

1  3  1. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. ก

ประ

ราย

โคร   

13  การวิเคราะหขอมลูทาง

การเงินจําแนกตามสวน

งาน  

1  3  1. การ

สอนแบบ

สัมมนา 

(Seminar) 

2. การใช

กรณีศึกษา 

(Case) 

  1. Power 

Point 

2. VDO  

  1. ก

สังเก

พฤติ  

2. ก

ประ

วิพา

นําเ
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การ  

กา  
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

3. การ

เรียนรูดวย

การสืบคน 

(Learning 

to 

Search)  

ผลง  

3. ก

นําเ

เปล   

14  การบริหารความเสี่ยง  

กรณีศึกษา การวิเคราะหงบ

การเงิน  

  

1  4  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การใช

กรณีศึกษา 

(Case)  

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. Power 

Point 

2. VDO  

ตรวจการบานครั้งท่ี 2  1. ก

สังเก

พฤติ  

2. ก

นําเ

เปล   

15  สรุปประเด็นและวิเคราะห

การนําแนวคิดและทฤษฎี

ของการจัดทํางบการเงินสู

การปฏิบัต ิ 

0  4  1. การ

สอนแบบ

สัมมนา 

(Seminar) 

2. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. การสรุป

ประเด็น

สําคัญ 

หรือการ

นําเสนอผล

ของการ

สืบคนท่ี

ไดรับ

มอบหมาย  

เนนการ

ปฏิบัต ิเขา

หองปฏิบัติการ  

1. Power 

Point  

  1. ก

สังเก

พฤติ  

2. ก

ประ

ราย

โคร  

3. ก

นําเ

เปล   

 รวม 14.00 47.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน คะแนน สัดสวนการ

ประเมิน 

1  การสอบทักษะ  4,8  25.00  25.00  
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กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน คะแนน สัดสวนการ

ประเมิน 

2  การสังเกตพฤติกรรม  3,5,6,9,10,11,13,14,15  10.00  10.00  

3  การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาท

ในการทํากิจกรรม  

2  5.00  5.00  

4  การประเมินการบาน  0  0.00  0.00  

5  การประเมินรายงาน/โครงงาน  3,4,5,10,11,12,15  45.00  45.00  

6  การนําเสนอปากเปลา  6,13,14,15  15.00  15.00  

7  การเขาช้ันเรยีน/การเขารวมกิจกรรม  0  0.00  0.00  

  รวม 100.00 100.00 

 
หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก  

 

1. เอกสารรายงานการเงินวิเคราะหงบการเงินแตงและเผยแพรโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีเก่ียวของ 

3. International Accounting Standards 

4.  

2. เอกสารและขอมลูสําคัญ  

 

http://sec.or.th 

http://www.set.or.th 
 

3. เอกสารและขอมลูแนะนํา  

 http://pws.npru.ac.th/veerakij/index.php  

 
หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 

1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

3. แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

4. ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษ 

5.  

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 

1. การสังเกตการณสอนของผูทําการสอน 

2. ผลการสอบ 

3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

4.  
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3. การปรับปรุงการสอน  

 

  หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมลูเพ่ิมเติมใน

การปรับปรุงการสอน ดังน้ี   

1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

2. การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

3.  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 

• ดานท่ี 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  

• ดานท่ี 2 ดานความรู  

• ดานท่ี 3 ดานทักษะทางปญญา  

• ดานท่ี 4 ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  

• ดานท่ี 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

•  

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารยผูสอน  

 1. การสอบ/ทดสอบซ้ํา   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 ดูพัฒนาของนักศึกษาท้ังกอนและหลังการเขาศึกษา  

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ใหมีความทันสมัย  

 ใชงบการเงินรวมจากตลาดหลักทรัพยในปปจจุบันในการวิเคราะหงบการเงิน  
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