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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี  
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1. รหัสและชือ่รายวิชา  

 3333101  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
2 .จํานวนหนวยกิต   

 3(3-0-6) 
3 .หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และเปนในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก 
4 .อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

 อ. อุษา จูฑะสุวรรณศิริ 
5. ภาคการศกึษา / ชั้นปทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาที่ …2…  ปการศึกษา 2559  ของชั้นปที่ …3…….. 
6. รายวชิาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 
7. รายวชิาทีต่องเรียนพรอมกนั (Co-requisite) (ถามี) 
  
8. สถานที่เรียน    

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 23 พฤศจิกายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา  
 1.  เพื่อใหผูศกึษาเขาใจวัตถุประสงค และหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  
 2.  เพือ่ใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางของการสอบบัญชกัีบการตรวจสอบภายใน  
 3.  เพือ่ใหผูศึกษาสามารถน าความรูและหลักการทีส่ าคัญในการจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบภายในได
อยางถูกตอง 
 4.  เพือ่ใหผูศึกษาเกิดทักษะและความเขาใจหลักการของการตรวจสอบภายใน  
 5.  เพือ่ใหผูศึกษามีเจตคติท่ีดีในการทาํงานตรวจสอบภายในเพือ่องคกร  

 
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพตอไป 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  
การศึกษาถึงระบบการควบคุมภายใน เทคนิคการตรวจสอบ และการเขียนรายงานการตรวจสอบเพื่อ

นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
45 ชั่วโมง 

 

สอนเสรมิ 
ตามความตองการของ

นักศึกษา 
 

การฝกปฏิบตัิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

 

การศึกษาดวยตนเอง 
กรณีศึกษา 

 

3 .จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคลอาจารยผูสอนกําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและแบบฝกหัดเปน
เวลา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนอยางนอย : 

 

หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา 

1 .คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพฒันา 

๑.๑.๑  ตระหนักถึงคณุคาของค าวาคุณธรรม จริยธรรม  
             ๑.๑.๒  มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบ  
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             ๑.๑.๓  มีภาวะผูน า ผูตาม การท างานเปนทีม  
             ๑.๑.๔  เคารพสิทธิ รบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
             ๑.๑.๕  เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และของสังคม  
             ๑.๑.๖  วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ  
             ๑.๑.๗  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
1.2 วิธีการสอน 

๑.๒.๑ บรรยายโดยใชกรณีศกึษาที่มีสาระเกี่ยวของกับความส าคัญของคุณคาแหงวิชาชีพ เชน กรณศีึกษาของวธิีการ
ตรวจสอบ  และแนวปฏิบัติทีด่ีดานจรรยาบรรณทางวิชาชพี  
  ๑.๒.๒ ใหนักศึกษารวมกนัอภิปรายถึงผลกระทบของการขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการศึกษาคนควาและ
ยกตวัอยางในการอภิปราย  

              ๑.๒.๓ใหนักศึกษาหากรณีศึกษาที่เกี่ยวของมายกตัวอยาง วิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
1.3 วิธีการประเมนิผล 

 - ความมีสวนรวมในการอภปิรายในชั้นเรยีน  
 -  ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ใชเปนตวัอยางในการอภปิรายและใชเปนแบบทดสอบ 
2 .ความรู 

2.1 ความรูทีจ่ะไดรับ 

ผูศึกษาไดรับความรูและความเขาใจในเรื่องของบทบาทของผูตรวจสอบภายใน กฎบัตร หลักเกณฑของการ
ตรวจสอบ  กระดาษท าการของผูตรวจสอบ  การรายงานและการแจงขอตรวจพบใหกับผูบริหาร และสามารถน าไป
ประยุกตใชกบัการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชีได  

 
2.2 วิธีการสอน 

๒.๒.๑ใชการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 ๒.๒.๒ใชวิธกีารศกึษาแบบใชปญหาเปนหลัก (Problem – based Learning)  
    ๒.๒.๓การท างานกลุมและน าเสนอรายงาน  
    ๒.๒.๔  วิเคราะหกรณีศกึษา  
    ๒.๒.๕  อภปิรายหลกัการท ากิจกรรม 

 
 

2.3 วิธีการประเมนิผล 

                  ๒.๓.๑  ประเมินจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลาย  
                  ๒.๓.๒ ประเมินจากแบบฝกหดัและกรณีศึกษาที่ไดรับมอบหมาย  
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                  ๒.๓.๓  ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพฒันา 

๓.๑.๑  พัฒนาทักษะความเปนมืออาชีพทางการบญัชี  
๓.๑.๒  พัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ การวิเคราะห สังเคราะห และประเมนิคา    

 
3.2 วิธีการสอน 

   ๓.๒.๑ สอนโดยใชปญหาเปนฐาน  
    ๓.๒.๒มอบหมายแบบฝกหัด หรือกรณีศึกษาและน าเสนอผลงานหนาชั้นเรยีน  
    ๓.๒.๓อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูเกีย่วกับแบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา   

 
3.3 วิธีการประเมนิผล 

๓.๓.๑รายงานจากการนําเสนอแบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา 
๓.๓.๒ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูในชั้นเรยีน 
๓.๓.๓ ผลการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
4. ทักษะความสมัพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา  

               ๔.๑.๑    เสริมสรางความสามารถในการท างานเปนทีม มีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจน  
               ๔.๑.๒   เสริมสรางทักษะในการตดิตอประสานงานเพื่อใหไดขอมูลที่ไดรับมอบหมาย  
               ๔.๑.๓    เสริมสรางความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  
               ๔.๑.๔    เสริมสรางทักษะการปฏิสัมพันธกับบุคคล สภานภาพ ในสังคมระดับตาง ๆ  

 
4.2 วิธีการสอน 

    ๔.๒.๑  จัดกิจกรรมกลุม และมอบหมายกรณีศกึษาเพือ่น าเสนอผลงาน  
   ๔.๒.๒  วิเคราะหเหตุการณ บานเมือง สงัคม ขาวเกีย่วกับการมีปฏิสมัพันธ  

 
4.3 วิธีการประเมนิผล 

๔.๓.๑  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม  
๔.๓.๒  ประเมินจากการรายงานผลความกาวหนางานทีม่อบหมายเปนระยะ  

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพฒันา 

๕.๑.๑  พัฒนาทักษะการคิดค านวณ วิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 
๕.๑.๒  พัฒนาทักษะดานการสื่อสารฟง พดู อาน เขียน และ การน าเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลย ี
๕.๑.๓   พัฒนาทักษะการน าเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลย ี
๕.๑.๔  พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลผานทางอินเทอรเนต 

 
5.2 วิธีการสอน 

                 ๕.๒.๑  มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองผานทางอินเทอรเนต วเิคราะหและนาํเสนอดวยการ
บรรยาย และพรอมอางอิงแหลงที่มา  
                 ๕.๒.๒  นําเสนอผลการศึกษาขอมูล พรอมการวเิคราะหและน าเสนอดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม           

 
5.3 วิธีการประเมนิผล 

        ๕.๓.๑  ประเมินผลจากการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 
๕.๓.๒  ประเมินผลจากการนําเสนอ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1 .แผนการสอน 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู สื่อการสอน วิธีการประเมนิ
พฤติกรรม 

๑ 

 

วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน  
-ความหมาย  
-โครงสรางของการตรวจสอบ  
-หนวยงานก ากับดูแล  
-การจัดโครงสรางองคกร  
 

๓ -การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง
เรยีน  
-ทําแบบฝกหดัทบทวน
การเรยีน  
  

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-แจกแผนการสอน  
-บรรยาย อภิปราย  
-ชี้แจงแนวทางจัดกิจกรรม  
-ประเมินความรูเดมิ
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ
ระหวางเรียน  
-บรรรยาย Power 
Point 

การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย 

 
     ๒-๓ 

โครงสรางของหนวยตรวจสอบ                 
-  ผูรับตรวจ  
- โครงสรางของหนวยตรวจสอบ  
- การสั่งการณและการขึ้นตรง  
- การไลสายระบบงาน 

๖ -การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง
เรยีน  
-ท าแบบฝกหดัทบทวน
การเรยีน 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

บรรยาย อภิปราย  
-บรรรยาย Power 
Point 

การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย  
วิเคราะหกรณีศึกษา 

๔ 
 

การเขียนกฏบัตร ๓ การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง
เรยีน  
-ท าแบบฝกหดัทบทวน
การเรยีน  
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

- -บรรยาย อภิปราย  
-บรรรยาย Power 
Point 

การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู สื่อการสอน วิธีการประเมนิ
พฤติกรรม 

๕ กระดาษทําการของผูตรวจสอบภายใน  ๓ -การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง   

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4  

-บรรรยาย Power 
Point 

การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย 

๖ 
 

กรณีศึกษา ๓ -การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง
เรยีน  
-ทําแบบฝกหดัทบทวน
การเรยีน  
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-บรรรยาย Power 
Point 

การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย 

๗ 
 

หลักการของ Coso ๓ -การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง
เรยีน  
-ทําแบบฝกหดัทบทวน
การเรยีน  
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-บรรรยาย Power 
Point 

การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย 

๘ 
 

สอบกลางภาค      

๙-๑๐ วิธกีารเลือกตวัอยาง  
 - กรณีศกึษา  
 - ความเสี่ยงในการตรวจสอบ  
 

๖ -การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง
เรยีน  
-ทําแบบฝกหดัทบทวน
การเรยีน  
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-บรรรยาย Power 
Point 

การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู สื่อการสอน วิธีการประเมนิ
พฤติกรรม 

๑๑-๑๒ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบใหกับ
ผูบริหาร  

๖ -การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง
เรยีน  
-ทําแบบฝกหดัทบทวน
การเรยีน  
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

-บรรรยาย Power 
Point 

การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย 

๑๓ การตรวจสอบและการติดตามผล ๓ -การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง
เรยีน  
-ทําแบบฝกหดัทบทวน
การเรยีน  
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

บรรรยาย Power Point การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย 

๑๔-๑๕ 
 

ตรวจสอบ ๖ -การบรรยายในชั่วโมง  
-การฝกปฏิบตัใินชั่วโมง
เรยีน  
-ทําแบบฝกหดัทบทวน
การเรยีน  
 

1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
3.1, 3.2,4.3,4.4 

บรรรยาย Power Point การทําแบบฝกหัด  
การสอบถามในชั้นเรียน  
การทดสอบยอย 

 
๑๖ 
 

สอบปลายภาค      
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู วิธกีารประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล 

๑ 
 
 
 
 

๑.๑ 
๑.๒ 

 
สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

 
๑๑  
๑๕ 

 
๔๐ %  
๓๐ %  

๒ 
 

๑.๑-๑.๔ 
 

วิเคราะหกรณศีึกษา  
คนควาและน าเสนอ  
รายงานกลุม  
อภิปรายกลุม 

๑ 
๑๕ 

๒๐% 

 
๓ 
 
 

๑.๑,๔.๑ 

การเขาชัน้เรียน   
การมีสวนรวมกิจกรรมในชัน้เรยีน 

๑-๕ ๑๐% 

 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารหลกัและตาํราหลัก : 

สมาคมผูตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบพภายใน,  กรุงเทพฯ, 2555.  
อาจารยนิพันธเห็นโชคชัยชนะ,การตรวจสอบภายใน,กรุงเทพฯ,2558 
2. เอกสารและขอมูลสาํคัญ : 

 
3.เอกสารและขอมลูแนะนาํ : 

หนังสือตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย 

 

หมวดที่ 7 การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา  
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 การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาผูเรียนในแตละหมูน้ัน ผูสอนของทุกหมูเรียนจะประชุม
ตกลงกันในกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการเพื่อใหไดรับผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาที่สอนในแนวทางเดยีวกัน 
และน ามาวิเคราะหเพ่ือการวางแผนการปรับปรุงตอไป  
 กิจกรรมที่จะน าไปสูการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาโดยนักศกึษา  ไดแก  
 ๑.๑  ผูสอนจดักิจกรรมพบนักศึกษาเปนกลุมซ่ึงใชกลุมที่ไดจัดไวในการมอบหมายงานกรณีศกึษา   เพื่อใหนักศกึษา
ไดแลกเปลีย่นประสบการณในสาระเกีย่วกับประสิทธภิาพของการเรยีนการสอนที่ด าเนินอยู  
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นในการท างาน  
 ๑.๓  ผูสอนมอบหมายให นักศึกษาแตละคนเขียนบันทึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวธิีการเรียนการสอนที่ด าเนินอยู  
 ๑.๔  จัดใหมีการประเมินผูสอนและประเมินรายวิชาโดยใชแบบประเมินโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค เพื่อให
ผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศกึษานั้น หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง  

 
2. กลยุทธการประเมนิการสอน 

การประเมินการสอนโดยผูรวมทีมการสอนและผูทรงคุณวุฒิ ด าเนนิการ ดังนี้  
              ๒.๑  การประเมินการสอนโดยผูรวมทีมการสอนด าเนนิการโดยใหผูสอนไดเขาสังเกตการณการสอนของหมู
เรยีนอ่ืน แลวน ามาแลกเปลีย่นเรียนรูกันพรอมขอเสนอแนะ  
 ๒.๒  การประเมินการสอน โดยผูรวมทีมการสอนรวมกนัออกขอสอบและใชขอสอบชุดเดียวกนัทดสอบผูเรียนเพื่อ
วัดผลการเรียนรูในแตละดานตามที่ระบุ   
 ๒ .๓  การประเมินการสอนโดยผูทรงคณุวุฒิ ด าเนินการทวนสอบขอสอบกอนน าไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
และเห็นชอบขอสอบกอนน าไปใช 
3. การปรับปรุงการสอน  

การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี้  
 ๓.๑  จัดใหมกีารสัมมนาเพือ่รวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยน าผลการประเมินประสิทธิภาพ
รายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพจิารณา  

 ๓ .๒  จัดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน ทุกสัปดาห 
4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

๔.๑ ถามตอบของนักศึกษา,ทําแบบทดสอบ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพในขอ ๑ .และ ขอ ๒  .ดังกลาวแลวขางตน รวมทั้งการน าไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ  ๓ . แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวิชานี้มีคุณภาพอันน าไปสูการผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่         มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
๕.๑  เปลีย่นหรือสลับอาจารยผูสอน โดยการใหมีอาจารยผูสอนเดิมอยูอยางนอย ๑ คน แลวจัดอาจารยผูสอนใหมเขา
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มาหากสามารถด าเนินการได เพ่ือใหไดรบัมุมมองใหมจากอาจารยผูสอนทานใหม   
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรงุหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ ตามท่ี
ไดรับจากผลการประเมนิ  

 
 


