
รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บญัช ี
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1.  รหสัและช่ือรายวิชา 
 AC316  การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

          (Internal Controlling and Internal Auditing)  
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
 บญัชบีณัฑติ  / เป็นวชิาบงัคบั 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  
 อาจารย ์ดร.พรสริ ิ  ปณุเกษม 

 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาตน้ / ชัน้ปีที ่3 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
 AC110 การบญัชชีัน้กลาง 1  

AC211 การบญัชชีัน้กลาง 2 
AC209 บรรษทัภบิาล 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี
8.  สถานท่ีเรียน 
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 1 สงิหาคม 2559 
 

 

 



หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 

1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจแนวคดิและองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในตามแนวทางการจดัการความเสีย่ง 
เขา้ใจมาตรฐานสากลการปฏบิตัวิชิาชพีตรวจสอบภายใน มทีกัษะในการวางแผน 
ออกแบบแนวการตรวจ ทกัษะการจดัท ากระดาษท าการ ทกัษะการเขยีนรายงานการตรวจสอบภายในได ้
2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจแนวคดิและองคป์ระกอบการควบคุมภายใน วตัถุประสงค ์ขอบเขต 
ขัน้ตอน และเทคนิคการตรวจสอบภายใน  มาตฐาน สากลการปฏบิตัวิชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
การรายงานและการตดิตามผลการตรวจสอบภายใน  
แนวทางการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของวงจรการด าเนินงานเช่น รายได ้จดัซือ้ ผลติ สนิคา้คงเหบอื 
และอื่นๆ 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
         แนวคดิเกีย่วกบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การก ากบัดแูลกจิการ 

จรยิธรรมและมาตรฐานแห่งวชิาชพีตรวจสอบภายใน การบรหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งตามแนวทางสากล 

การวางแผนการตรวจสอบภายในตามแนวการประเมนิความเสีย่ง 

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

เทคนิคการรวบรวมหลกัฐานการตรวจสอบและการจดัท ากระดาษท าการ การทดสอบ การสุ่มตวัอยา่ง 

และการปฏบิตังิานภาคสนาม การรายงานและการตดิตามผลการตรวจสอบ  

ประเภทของการตรวจสอบภายใน การควบคุมและตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 

การตรวจสอบเมือ่สงสยัว่ามกีารทุจรติ 

2.  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง ไมม่ ี ม ี การศกึษาดว้ยตนเอง  
 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 

3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล  
อาจารยป์ระจ าวชิา 



ก าหนดวนัและเวลาทีจ่ะใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษาผ่านเวบ็ไซต์และเวบ็บอรด์ 
ของคณะหรบัการใหค้ าแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มจะก าหนดตามความ  
ตอ้งการของนกัศกึษา เฉพาะรายทีต่อ้งการซึง่ก าหนดไว ้2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1.  คณุธรรม จริยธรรม 

 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
1)  มคีวามตระหนกัถงึคุณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน 
2)  มวีนิยั  ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  
3)  มคีวามสามารถในการท างานเป็นทมี  เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
4)  มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี
5)  มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง  ๆ 

 วิธีการสอน 
1) บรรยายและอภปิรายโดยยกตวัอยา่งประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  
2)  ก าหนดใหน้กัศกึษาหาตวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม และน ามาอภปิรายร่วมกนั  
3) อาจารยแ์สดงความมวีนิยัและตรงต่อเวลาใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่นกัศกึษา 
4) การปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีต่กลงกนัในหอ้งเรยีน เชน่ การเขา้เรยีนตรงเวลา การส่งงาน  
     ตรงเวลา 

 วิธีการประเมินผล 
1) สงัเกตพฤตกิรรมในการเขา้ชัน้เรยีน และการท างานเป็นกลุ่ม 
2) พจิารณาจากการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีก่ าหนดใหอ้ยา่งตรงเวลา 
3) ประเมนิผลจากเนื้อหางานทีส่่งและการอภปิราย  รวมทัง้การร่วมแสดงความเหน็  

2.  ความรู้ 

 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
1) มคีวามรูด้า้นการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
2) มคีวามรูท้ีเ่กดิจากการบูรณาการความรูใ้นศาสตรต่์างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
3) มทีกัษะการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 วิธีการสอน 
1) บรรยายโดยยกตวัอยา่งประกอบ   และร่วมแสดงความเหน็ 
2) อภปิรายกลุ่มและวเิคราะหก์รณศีกึษา 
3) มอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  
4) มอบหมายใหท้ างานเดีย่วและงานกลุ่มส่ง 



5) มอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้และอาจารยใ์หข้อ้เสนอแนะ 
 วิธีการประเมินผล 

1) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการ ทฤษฎ ี
และความเขา้ใจ  รวมทัง้การประยกุต์ใชง้าน  

2) สงัเกตจากการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
3) ประเมนิผลจากการน าเสนอและร่วมแสดงความคดิเหน็ 
4) ประเมนิจากงานทีน่กัศกึษาท าส่ง 

3.  ทกัษะทางปัญญา 

 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
     1)   มคีวามสามารถในการคดิและวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ   

 2)   มคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 
 3)   มคีวามสามารถในการประยกุต์ความรูไ้ปสู่การปฏบิตัิ 
 4)   มคีวามสามารถในการใชเ้หตุผลและอธบิายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 

 วิธีการสอน 
1) มอบหมายใหน้กัศกึษาท างานเดีย่วและกลุ่ม 
2)  ฝึกฝนการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
3) น าเสนอผลงานและร่วมแสดงความเหน็ 
4) ตรวจงานทีน่กัศกึษาท าส่งและแจง้ขอ้บกพร่องใหน้กัศกึษาทราบ     

 วิธีการประเมินผล 
1) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีเ่ป็นกรณศีกึษาและการประยุกต์ 
      ความรูไ้ปสู่การปฏบิตั ิ  รวมทัง้การคดิวเิคราะห ์
2) วดัผลจากการประเมนิผลงาน และการน าเสนอ  
3) สงัเกตพฤตกิรรมในการแกไ้ขปัญหา 

4.  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
1) สามารถพฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
2) สามารถพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี  
3) มกีารเรยีนรูแ้ละมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้น  โดยส่งงานภายใน  

ก าหนดเวลา 
4) เคารพสทิธแิละการรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
5) สามารถตดิต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อใหง้านทีร่บัผดิชอบประสบความส าเรจ็ 

 วิธีการสอน 
1) จดักจิกรรมกลุ่ม ท างานทีม่อบหมาย แบ่งงานในกลุ่ม น าเสนอแสดงความเหน็ 



2) ท างานกลุ่มและน าเสนอ 
3) ใชก้รณศีกึษาและยกตวัอยา่งประกอบ 

 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมนิตนเอง และเพื่อนในกลุ่ม ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
2) สงัเกตจากการแสดงความเหน็  การน าเสนอและพฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
3) ประเมนิจากคุณภาพของงานทีท่ าส่ง 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา  
1) มทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  
2) มทีกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู การฟังและการเขยีน รวมทัง้การแสดงความเหน็  
3) ทกัษะในการท างานเป็นทมี  
4) มทีกัษะในการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม  
5) มทีกัษะในการน าเสนอโครงงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
 วิธีการสอน 

1) บรรยายและยกตวัอยา่ง รวมทัง้ใชก้รณศีกึษา 
2) ฝึกทกัษะโดยการท า Workshop 
3) มอบหมายใหน้กัศกึษาท างานกลุ่มและน าเสนอ    
4) มอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตและท างานส่ง 

 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมนิจากโครงงานและรปูแบบการน าเสนอ  
2) ประเมนิจากการท างานเป็นทมี 
3) สงัเกตจากการร่วมแสดงความเหน็ 
4) ประเมนิจากคุณภาพของงานทีท่ าส่ง 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1.  แผนการสอน (กลุ่ม 1-3 ดร.สุตาภัทร  กลุ่ม 4-8 ดร.พรสิริ และอาจารย์พงศ์อดุล) 

สัปดาห์
ที่ 

หวัข้อ/รายละเอียด จน. 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 / ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 1 ภาพรวม 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

สอนวธิใีชเ้ครอืขา่ย E-learning AC316 
Facebook page: AC316 UTCC Y2556 

3 บรรยาย / PPT 
แบ่งกลุ่ม 
ถามตอบปัญหา 
มอบหมายงาน 

 

ดร.พรสริ ิ



1.  แผนการสอน (กลุ่ม 1-3 ดร.สุตาภัทร  กลุ่ม 4-8 ดร.พรสิริ และอาจารย์พงศ์อดุล) 

สัปดาห์
ที่ 

หวัข้อ/รายละเอียด จน. 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 / ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

http://www.facebook.com/AC316 
2 2  

การก ากบัดแูลกิจการและการตรวจสอบภายใน 

 ความหมายและวตัถุประสงคข์องการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี

 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 บทบาทผูบ้รหิาร กรรมการ 

และกรรมการตรวจสอบ 
ต่องานการตรวจสอบภายใน 

 บทบาทการก ากบัดแูล 
และการตรวจสอบภายใน 

 ขอบเขตความรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใ
น 

3 บรรยายตาม PPT 

ถามตอบปัญหา 

กจิกรรมงานกลุ่ม  

ทดสอบหลงัเรยีน 

ดร.พรสริ ิ

 

3 3  การควบคมุภายในตามแนว COSO 

 บทบาทของ COSO และ Sarbanes Oxley Act 
 องคป์ระกอบการควบคมุภายในตามแนว 

COSO 
 สภาพแวดลอ้มการควบคมุและการประเมนิควา

มเสีย่ง 
 ประเภทการควบคมุและกจิกรรมการควบคมุ 
การประเมนิการควบคมุภายใน 
การสือ่สารและการรายงาน 

3 บรรยายตาม PPT 

ถามตอบปัญหา 

ฝึกปฏบิตังิานกลุ่ม 

ทดสอบหลงัเรยีน 

กจิกรรมกลุ่ม เขยีนผงังาน 

 

ดร.พรสริ ิ

4 4. 
มาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภ
ายใน 

 วตัถุประสงคใ์นการก าหนดมาตรฐานวชิาชพี 
 โครงสรา้งของมาตรฐานวชิาชพี 
 ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
 มาตรฐานดา้นคณุสมบตั ิ(Attribute Standards) 
 มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (Performance 

Standards) 
 มาตรฐานดา้นการน าไปปฏบิตั ิ

(Implementation Standards) 
 ขอ้แนะน าในการปฏบิตั ิ(Practice Advisory) 
 มาตรฐานวชิาชพีอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 

3 บรรยายตาม PPT 

ถามตอบปัญหา 

 

ดร.พรสริ ิ



1.  แผนการสอน (กลุ่ม 1-3 ดร.สุตาภัทร  กลุ่ม 4-8 ดร.พรสิริ และอาจารย์พงศ์อดุล) 

สัปดาห์
ที่ 

หวัข้อ/รายละเอียด จน. 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 / ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

 ความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายในทีด่ ี
 

5 เร่ืองท่ี ๕ 
การจดัองคก์ารและการบริหารงานตรวจสอบภา
ยใน 

 บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 โครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร 
 ลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ 
 คูม่อืการตรวจสอบภายใน 
การประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 

  

3 บรรยายตาม PPT 

ถามตอบปัญหา 

 

ดร.พรสริ ิ

 

6 6. ขัน้ตอนการตรวจสอบภายใน 
การวางแผนและเตรียมการตรวจสอบ 
 การวางแผนกลยทุธ/์แผนระยะยาว 
 Workshop  การวางแผนตรวจสอบประจ าปี 

และการวางแผนตรวจสอบเฉพาะเรือ่ง 
 การส ารวจขัน้ตน้ 
 การประเมนิการควบคมุภายใน 
การจดัท าแนวการตรวจสอบ 
ตามแนวทางการประเมนิความเสีย่ง (Audit 
program) 

3 บรรยาย โดยสไลด ์PPT 

ฝึกแบบทดสอบ 

กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

7 7. 
การประเมินความเส่ียงขององคก์รและระบบงา
น 
 องคป์ระกอบการประเมนิความเสีย่งระดบัองคก์

ร (COSO ERM) 
Workshop  
 การประเมนิปัจจยัเสีย่ง และประเภทความเสีย่ง 
 การจดัล าดบัความเสีย่งตามโอกาสเกดิและผลก

ระทบ 
 การจดัการและตอบสนองความเสีย่ง 

3 บรรยาย โดยสไลด ์PPT 

ถามตอบปัญหา 

ทดสอบหลงัเรยีน 

ดร.พรสริ ิ

 

 สอบกลางภาค 15 ตุลาคม 12.00-14.00 น. 

8 8  หลกัฐานการตรวจสอบภายใน 3 บรรยาย โดยสไลด ์PPT ดร.พรสริ ิ



1.  แผนการสอน (กลุ่ม 1-3 ดร.สุตาภัทร  กลุ่ม 4-8 ดร.พรสิริ และอาจารย์พงศ์อดุล) 

สัปดาห์
ที่ 

หวัข้อ/รายละเอียด จน. 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 / ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

การสุ่มตวัอย่าง และกระดาษท าการ  

 ประเภทของหลกัฐานการตรวจสอบ 
 เทคนิคการสุม่ตวัอยา่ง 
 เทคนิคการจดัท ากระดาษท าการ 
 ประเดน็การตรวจสอบ 
 การรายงานผลการตรวจพบขัน้ตน้ 

ถามตอบปัญหา 

ฝึกปฏบิตักิรณีศกึษาการจดัท า
กระดาษท าการ 

9 8-1  เทคนิคการตรวจสอบ 

 เทคนิคการตรวจสอบภายใน 
 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณส าหรบัการตรวจสอบ 
 การสุม่ตวัอยา่ง 
 ฝึกปฏบิตั ิการสุม่ตวัอยา่ง 

3 บรรยาย โดยสไลด ์PPT 

ถามตอบปัญหา 

ฝึกปฏบิตัแิบบฝึกหดั 

ดร.พรสริ ิ

10 9  
การควบคมุและตรวจสอบและระบบสารสนเทศ 
 ความเสีย่งและการควบคมุระบบสารสนเทศ 
 ประเภทของการควบคมุระบบสารสนเทศ 
 การควบคมุทัว่ไป 
 การควบคมุเฉพาะระบบงาน 
 การตรวจสอบการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร ์
 วธิกีารตรวจสอบ การตรวจสอบรอบระบบ 

และการตรวจสอบผา่นระบบ 
 การประเมนิความเสีย่งและปัจจยัเสีย่งของระบบ

สารสนเทศ 
 เทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
 การทดสอบการควบคมุ 
 การทดสอบเนื้อหาสาระ 

3 
 
 
 
 

บรรยาย โดยสไลด ์PPT 

ถามตอบปัญหา 

ฝึกปฏบิตัแิบบฝึกหดั 

ดร.พรสริ ิ

11 10  
การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผ
ล 

 การสือ่สารการรายงานการตรวจสอบอยา่งมปีร
ะสทิธภิาพ 

 วตัถุประสงคแ์ละประเภทของรายงานการตรวจ
สอบ 

 องคป์ระกอบของประเดน็การตรวจสอบ 
 การจดัท ารายงานการตรวจสอบ 
 การสอบทานและการน าเสนอรายงาน 

3 บรรยาย โดยสไลด ์PPT 

ถามตอบปัญหา 

ดร.พรสริ ิ

12 11 การรายงานการติดตามผล 

 การจดัเกบ็รายงานและกระดาษท าการ 
 การตดิตามผลการตรวจสอบ 

3 บรรยาย โดยสไลด ์PPT 

ถามตอบปัญหา 
ดร.พรสริ ิ

 



1.  แผนการสอน (กลุ่ม 1-3 ดร.สุตาภัทร  กลุ่ม 4-8 ดร.พรสิริ และอาจารย์พงศ์อดุล) 

สัปดาห์
ที่ 

หวัข้อ/รายละเอียด จน. 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 / ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

 การรายงานผลการตดิตาม 
 Workshop 
 

ฝึกปฏบิตักิรณีศกึษาการรายง
านผลการตรวจสอบ  

13 12 
การตรวจสอบปฏิบติัการ :ระบบงานการตลาดก
ารขาย และรายรบั 

 แนวการตรวจการบรหิารสนิเชือ่ 
 การควบคมุเกีย่วกบัลกูหนี้ 
 Workshop 

3 บรรยาย โดยสไลด ์PPT 

งานกลุ่ม 

ฝึกปฏบิตักิรณีศกึษา 

ดร.พรสริ ิ

 

14 13  
การตรวจสอบปฏิบติัการ :ระบบงานจดัซ้ือและ
ค่าใช้จ่าย 
 หลกัการจดัซือ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 การควบคมุภายในเกีย่วกบัการจดัซือ้ 
 แนวการตรวจการบรหิารการจดัซือ้และคา่ใชจ้่า

ย 
 Workshop 

3 บรรยาย โดยสไลด ์PPT 

ถามตอบปัญหา 

ฝึกปฏบิตักิรณีศกึษา 

ดร.พรสริ ิ

 

15 14 การตรวจสอบปฏิบติัการ :ระบบงานการผลิต 
วสัดแุละสินค้าคงเหลือ 

 การบรหิารการผลติ จุดทีค่วรสนใจ 
 ความเสีย่งและแนวการตรวจสอบการบรหิารกา

รผลติ 
 ความเสีย่งและแนวการตรวจสอบการบรหิารสนิ

คา้คงเหลอื 
 การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศและอืน่ๆ 
 Workshop/ท าแบบทดสอบ 

3 บรรยาย โดยสไลด ์PPT 

ถามตอบปัญหา 

ฝึกปฏบิตักิรณีศกึษา 

 

ดร.พรสริ ิ

 

สอบปลายภาค 16 ธ.ค. 2559 13.00-16.00 น.  

.2. แผนการประเมินการเรียนรู้  

การประเมิน งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สปัดาหท่ี์ก าหนด สดัส่วนการประเมินผล 

1 สอบ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 
9 
16 

 

30% 
40% 



2 Quiz 6, 12 10% 

3 วเิคราะหก์รณศีกึษา 

การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 

ตลอดเทอม 5% 

4 การท างานกลุ่มและผลงาน ตลอดเทอม 15% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลกั   
 เอกสารประกอบการสอน น าเสนอเพาเวอรพ์อยท ์ 
2.  เอกสารและข้อมลูส าคญั 
 จนัทนา สาขากรและคณะ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มถุินายน 2548 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แนวทางการตรวจสอบภายใน  กรกฎาคม 2548 
Mueller, Robert. Brink’s Modern Internal Auditing. 6th edition. Wiley /จจถ 
Sawyer, Lawrence B. and others, Sawyer’s Internal Auditing, Fifth edition, Florida, 

U.S.A.: The Institute Internal Auditors, 2003 

3.  เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 http://www;facebook/com/AC316 

www.set.or.th  ;  www;theiia.org ;   www.theiiat.or.th 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษาการท ารายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยใหน้กัศกึษาเป็

นผูป้ระเมนิ 
- ขอ้เสนอแนะผ่านคณะกรรมการหลกัสตูรหรอืเวบ็บอรด์ของบณัฑติวทิยาลยั  

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

http://www.set.or.th/


ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ์ ดงันี้ 
- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้่วมทมีการสอน 
- ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลประเมนิผลการเรยีนรู้ 

3.  การปรบัปรงุการสอน 
หลงัจากไดร้บัผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน 

โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้  
- จดัสมัมนาการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ 

ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถาม หรอืการตรวจผลงานของนกัศกึษา 
ซึง่มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาท าไดด้งันี้  

- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
โดยตรวจสอบรายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ  

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา 

ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้  
- ปรบัปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์าม 

ขอ้ 4 
- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุต์ความรูน้ี้กบัปัญหาทีม่าจากงานวจิยัของอาจาร
ยห์รอืกจิการธุรกจิต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 


