หลักสูตรอบรม 1 วัน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
เรื่อง ความเข้าใจเชิงลึกในมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เพื่อสอดแทรกในการเรียนการสอนบัญชี ครั้งที่ 2
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่องสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
ณ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
-----------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การสอนวิชาการบัญชีและการปฏิบัติงานทางการบัญชีจาเป็นต้องมีการ Update มาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยู่เป็นระยะๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเหล่านี้มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งบางครั้ง
การอ่านมาตรฐานการบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ไม่ว่าจะด้วยคานิยาม หรือการอธิบายที่เป็นภาษา
ทางการ จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการหรือวิธีการอ่านทาความเข้าใจสาหรับมาตรฐานเหล่านั้นอย่างง่าย ๆ อีกทั้ง
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (Bound Volume 2017 Consolidated
without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 ดังนั้น โครงการนี้อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี นักบัญชีและผู้สนใจทั่วไป จะได้รับประโยชน์ในการที่จะนา
มาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อสอดแทรกในการเรียนการสอนวิชาบัญชีและปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี
โดยจะเน้นการทาความเข้าใจเชิงลึก ย่อหน้าต่อย่อหน้าของมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งจะ
สามารถนาสอดแทรกในการเรียนการสอนทางบัญชีการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีด้วยความเข้าใจ อีกทั้ง
เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทางานด้วยสมรรถนะทางวิชาชีพ
มีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีของการบัญชี สามารถวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีบัญชี
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงยังเสริมสร้างให้เกิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้
และเสริมสร้างศักยภาพในการดาเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ จึงจะจัด
โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน เรื่อง ความเข้าใจเชิงลึกในมาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อสอดแทรก
ในการเรียนการสอนบัญชี ครั้งที่ 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนขึ้น

-22. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแนะนาวิธีการอ่านมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับวิชา
การบัญชีและการปฏิบัติงานทางการบัญชี พร้อมยกตัวอย่างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ให้เข้าใจอย่างง่าย เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี นักบัญชีและผู้สนใจทั่วไปสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี นักบัญชีและผู้สนใจทั่วไป
ให้มีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีของการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันอบรม
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
สถานทีอ่ บรม ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
4. จานวนรับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจานวนจากัด)
อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี นักบัญชี บุคลากรทางการบัญชีและผู้สนใจทั่วไป จานวน 60 คน
5. วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
อาจารย์ประจาภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. รูปแบบการอบรม

บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบปัญหาข้อซักถาม

7. เนื้อหาหลักสูตรการอบรม
7.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การวัดมูลค่า และการตีราคาใหม่สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคิดค่าเสื่อมราคาสะสมและการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
7.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ความหมายและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-38. การสมัครเข้าอบรม / ค่าลงทะเบียนและวิธีการชาระค่าลงทะเบียน
8.1 การสมัครเข้าอบรม สมัครผ่านระบบสมัครที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training
8.2 ค่าลงทะเบียนอบรม
8.2.1 ค่าลงทะเบียนอบรม (ชาระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล)
8.2.1.1 บุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
8.2.1.2 บุคคลภายในและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
8.2 วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
8.3.1 บุคคลภายนอก
ชาระผ่านธนาคาร : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่บัญชี 517-2-10064-5
8.3.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8.3.2.1 ทาหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยระบุ
รหัสงบประมาณ จากต้นสังกัดจัดส่งงานการเงินคณะการบัญชีและการจัดการ
ดาเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ
8.3.2.2 ชาระผ่านธนาคาร : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่บัญชี 517-2-10064-5
โดยผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ จะต้องนาส่งหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมการอบรมฯ
หรือ ชาระค่าลงทะเบียนการอบรมฯ ภายในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 และส่งหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียน
การอบรมฯ มาที่ E-mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th หรือ โทรสาร 0-4375-4422 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม
จากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
9. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะได้รับ
9.1 อาหารว่าง 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 1 มื้อ
9.2 กระเป่าใส่เอกสาร / เอกสารประกอบการอบรม / อุปกรณ์การเขียน
9.3 เกียติบัตรสาหรับผู้ผ่านการอบรมฯ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ สามารถอ่านมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40
(ปรับปรุง 2560) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
และประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 / โทรสาร 0-4375-4422
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

