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หมวดที่หมวดที่
1. ขอ้มลูท ัว่ไป1. ขอ้มลูท ัว่ไป

1.1. รหสัและชือ่รายวชิารหสัและชือ่รายวชิา

35234013523401 การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายในการตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน
Internal Auditing and Internal ControlInternal Auditing and Internal Control

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(3-0-6)  3(3-0-6)  
จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

หลกัสตูรบญัชบัีณฑติ สาขาวชิาการบญัชีหลกัสตูรบญัชบัีณฑติ สาขาวชิาการบญัชี

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (2) กลุม่วชิาเฉพาะดา้นบงัคบั รายวชิาเอกหมวดวชิาเฉพาะดา้น (2) กลุม่วชิาเฉพาะดา้นบงัคบั รายวชิาเอก

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 59/82 อาจารย์ ไพโรจน์ รม่กลุม่ 59/82 อาจารย์ ไพโรจน์ รม่
บารมีบารมี

กลุม่ 59/83 อาจารย์ ไพโรจน์ รม่กลุม่ 59/83 อาจารย์ ไพโรจน์ รม่
บารมีบารมี

กลุม่ 59/84 อาจารย์ ไพโรจน์ รม่กลุม่ 59/84 อาจารย์ ไพโรจน์ รม่
บารมีบารมี
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กลุม่ 59/85 อาจารย์ ไพโรจน์ รม่กลุม่ 59/85 อาจารย์ ไพโรจน์ รม่
บารมีบารมี

5.5. ภาคการศกึษา/ช ัน้ปีทีเ่รยีนภาคการศกึษา/ช ัน้ปีทีเ่รยีน

ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษาที่ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษาที่
25612561

6.6. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น
(Pre-requisite) (ถา้ม)ี(Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

7.7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนัรายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั
(Co-requisite) (ถา้ม)ี(Co-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีน

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม วทิยาเขตมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม วทิยาเขต
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

9.9. วนัทีจ่ดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ลา่สดุ

หมวดที่หมวดที่
2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน หลกัการเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน หลกัการ
แนวปฏบิตัติามหลักธรรมาภบิาลและการกํากบัดแูลกจิการทีด่ีแนวปฏบิตัติามหลักธรรมาภบิาลและการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี
วตัถปุระสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน การจัดการความเสีย่งขององคก์รวตัถปุระสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน การจัดการความเสีย่งขององคก์ร
การประเมนิประสทิธภิาพการควบคมุภายในการประเมนิประสทิธภิาพการควบคมุภายใน
แนวคดิการตรวจสอบภายในและการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จรยิธรรมแนวคดิการตรวจสอบภายในและการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จรยิธรรม
และมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายในและมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน
ประเภทและขัน้ตอนของงานตรวจสอบภายในประเภทและขัน้ตอนของงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในกจิกรรมทีสํ่าคัญขององคก์รการตรวจสอบภายในกจิกรรมทีสํ่าคัญขององคก์ร
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในตอ่การทจุรติในองคก์รหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในตอ่การทจุรติในองคก์ร
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2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพือ่ใหม้คีวามทันสมย้เพือ่ใหม้คีวามทันสมย้
สอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัใินการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในสมัยใหม่สอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัใินการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในสมัยใหม่

หมวดที่หมวดที่
3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

ความหมาย หลกัการ แนวปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลและการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี วัตถุความหมาย หลกัการ แนวปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลและการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี วัตถุ
ประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน การจัดการความเสีย่งขององคก์ร การประเมนิประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน การจัดการความเสีย่งขององคก์ร การประเมนิ
ประสทิธภิาพการควบคมุภายใน แนวคดิการตรวจสอบภายในและการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบประสทิธภิาพการควบคมุภายใน แนวคดิการตรวจสอบภายในและการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน จรยิธรรม และมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน ประเภทและขัน้ตอนภายใน จรยิธรรม และมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน ประเภทและขัน้ตอน
ของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกจิกรรมทีส่ําคญัขององคก์ร หนา้ทีแ่ละความรับของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกจิกรรมทีส่ําคญัขององคก์ร หนา้ทีแ่ละความรับ
ผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในตอ่การทจุรติในองคก์รผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในตอ่การทจุรติในองคก์ร

2.2. จาํนวนช ัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนช ัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการเรยีน --

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานการฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกภาคสนาม/การฝึก

งานงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

45  45  
ชัว่โมงชัว่โมง

ไมม่ีไมม่ี 90  90  
ชัว่โมงชัว่โมง

ตามความตอ้งการของตามความตอ้งการของ
นักศกึษานักศกึษา

3.3. จาํนวนช ัว่โมงตอ่สปัดาหท์ ีอ่าจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายจาํนวนช ัว่โมงตอ่สปัดาหท์ ีอ่าจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นราย
บคุคลบคุคล

หมวดที่หมวดที่
4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรมคณุธรรม
จรยิธรรมจรยิธรรม
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

5.ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้5.ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้
บงัคบัตา่ง ๆ ขององคแ์ละบงัคบัตา่ง ๆ ขององคแ์ละ
สงัคม และบรหิารเวลา ปรับวถิีสงัคม และบรหิารเวลา ปรับวถิี
อยา่งสรา้งสรรคใ์นสงัคมอยา่งสรา้งสรรคใ์นสงัคม

1.  1.  
กจิกรรมกจิกรรม
2.  2.  
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

1.  1.  
การประเมนิจากกการสะทอ้นการประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั
2.  2.  
การเขา้ชัน้เรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชัน้เรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้ง2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้ง
ขวาง มโีลกทศันก์วา้งขวาง มโีลกทศันก์วา้ง
ไกล บรูณาการและนํามาไกล บรูณาการและนํามา
ประยกุตใ์ชก้บัองคค์วามรูด้า้นประยกุตใ์ชก้บัองคค์วามรูด้า้น
การบญัชไีดอ้ยา่งเหมาะสมการบญัชไีดอ้ยา่งเหมาะสม

1.  1.  
การบรรยายการบรรยาย
2. การใชส้ถานการณ์จําลอง2. การใชส้ถานการณ์จําลอง
(Simulation)(Simulation)

1.  1.  
การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2.  2.  
การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม

4.บรูณาการความรูใ้นวชิาที่4.บรูณาการความรูใ้นวชิาที่
ศกึษากบัความรูใ้นศาสตร์ศกึษากบัความรูใ้นศาสตร์
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและเรยีนรูถ้งึอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและเรยีนรูถ้งึ
เทคนคิการปฏบิัตงิานดา้นการเทคนคิการปฏบิัตงิานดา้นการ
บญัชแีละอืน่ๆ โดยใชว้ธิกีารบญัชแีละอืน่ๆ โดยใชว้ธิกีาร
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์เรยีนรูจ้ากประสบการณ์

1.  1.  
การบรรยายการบรรยาย
2. การใชก้รณีศกึษา2. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

1.  1.  
การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2.  2.  
การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที่การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที่
ถอดประสบการณ์จากนักศกึษาถอดประสบการณ์จากนักศกึษา

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.มทัีกษะการคดิแบบองคร์วม2.มทัีกษะการคดิแบบองคร์วม 1.  1.  
การบรรยายการบรรยาย
2. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้2. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้
(Learning to  (Learning to  
Search)Search)

1.  1.  
การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2.  2.  
การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม

3.สบืคน้ วเิคราะห์ ประมวลและ3.สบืคน้ วเิคราะห์ ประมวลและ
ประเมนิสารสนเทศเพือ่ใชใ้นประเมนิสารสนเทศเพือ่ใชใ้น
การระบแุละวเิคราะหปั์ญหาทีม่ีการระบแุละวเิคราะหปั์ญหาทีม่ี
ความซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเองและความซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเองและ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์

1.  1.  
การอภปิรายการอภปิราย
2. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้2. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้
(Learning to  (Learning to  
Search)Search)

1.  1.  
การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
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4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

4.วางตวัและแสดงความคดิเห็น4.วางตวัและแสดงความคดิเห็น
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิบทบาท หนา้ที่ และความรับผดิ
ชอบ มมีนุษยส์มัพันธท์ีด่ ี ทําชอบ มมีนุษยส์มัพันธท์ีด่ ี ทํา
งานรว่มกบัผูอ้ืน่ และปรับตวัให ้งานรว่มกบัผูอ้ืน่ และปรับตวัให ้
เขา้กบัสถานการณ์และเขา้กบัสถานการณ์และ
วฒันธรรมขององคก์รเป็นอยา่งวฒันธรรมขององคก์รเป็นอยา่ง
ดีดี

1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

1.  1.  
การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  
การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.ใชภ้าษาไทยและภาษาตา่ง2.ใชภ้าษาไทยและภาษาตา่ง
ประเทศในการสือ่สารอยา่งมีประเทศในการสือ่สารอยา่งมี
ประสทิธภิาพรวมถงึรูจั้กเลอืกประสทิธภิาพรวมถงึรูจั้กเลอืก
และใชร้ปูแบบการนําเสนอที่และใชร้ปูแบบการนําเสนอที่
เหมาะสมกบัปัญหาและกลุม่ผู ้เหมาะสมกบัปัญหาและกลุม่ผู ้
ฟังทีแ่ตกตา่งกนัฟังทีแ่ตกตา่งกนั

1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

1.  1.  
การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

3.เลอืกใชเ้ทคโนโลยี3.เลอืกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการตดิตอ่สือ่สารสารสนเทศในการตดิตอ่สือ่สาร
ทีเ่หมาะสมในการเก็บรวบรวมทีเ่หมาะสมในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู การแปลความหมายและขอ้มลู การแปลความหมายและ
การสือ่สารสารสนเทศและนําการสือ่สารสารสนเทศและนํา
เสนอขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งมีเสนอขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

1.  1.  
การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
2.  2.  
การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

หมวดที่หมวดที่
5. แผนการสอนและการประเมนิผล5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที่ท ี่

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ัว่โมงจาํนวนช ัว่โมง วธิ ีวธิ ี
การสการส
อนอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีนเรยีน

การสการส
อนอน

สือ่และสือ่และ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิน้ชิน้
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 ความรูเ้บือ้งความรูเ้บือ้ง
ตน้เกีย่วกบัตน้เกีย่วกบั
การตรวจสอบการตรวจสอบ
ภายใน การภายใน การ
ควบคมุภายควบคมุภาย
ใน และการใน และการ
จัดการความจัดการความ
เสีย่งของเสีย่งของ
องคก์รองคก์ร

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

2 2 ความความ
หมาย หลกัหมาย หลกั
การ แนวการ แนว
ปฏบิตัติามปฏบิตัติาม
หลกัธรรมาภิหลกัธรรมาภิ
บาลและการบาลและการ
กํากบัดแูลกํากบัดแูล
กจิการทีด่ีกจิการทีด่ี

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

3 3 วัตถปุระสงค์วัตถปุระสงค์
และองค์และองค์
ประกอบของประกอบของ
การควบคมุการควบคมุ
ภายในตามภายในตาม
แนวแนว
คดิ COSO คดิ COSO 

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

4 4 การจัดการการจัดการ
ความเสีย่งความเสีย่ง
ของของ
องคก์ร และ กองคก์ร และ ก
ารประเมนิารประเมนิ
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ
การควบคมุการควบคมุ
ภายในภายใน

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

5 5 แนวคดิการแนวคดิการ
ตรวจสอบตรวจสอบ
ภายในและภายในและ

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที่ท ี่

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ัว่โมงจาํนวนช ัว่โมง วธิ ีวธิ ี
การสการส
อนอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีนเรยีน

การสการส
อนอน

สือ่และสือ่และ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิน้ชิน้
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

การจัดตัง้การจัดตัง้
หน่วยงานหน่วยงาน
ตรวจสอบตรวจสอบ
ภายในภายใน

การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

6 6 จรยิธรรม และจรยิธรรม และ
มาตรฐานการมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานปฏบิตังิาน
วชิาชพีตรวจวชิาชพีตรวจ
สอบภายในสอบภายใน

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

7 7 ประเภทและประเภทและ
ขัน้ตอนของขัน้ตอนของ
งานตรวจสอบงานตรวจสอบ
ภายในภายใน

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

8 8 สอบกลางสอบกลาง
ภาคภาค

3 3 0 0 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิัติปฏบิัติ
(Practic(Practic
e)e)

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสการส
อนอน

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย

9 9 การตรวจสอบการตรวจสอบ
สนิทรัพยห์มนุสนิทรัพยห์มนุ
เวยีนเวยีน

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

1010 การตรวจสอบการตรวจสอบ
สนิทรัพยไ์ม่สนิทรัพยไ์ม่
หมนุเวยีนและหมนุเวยีนและ
สนิทรัพยอ์ืน่สนิทรัพยอ์ืน่

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

1.  1.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที่ท ี่

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ัว่โมงจาํนวนช ัว่โมง วธิ ีวธิ ี
การสการส
อนอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีนเรยีน

การสการส
อนอน

สือ่และสือ่และ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิน้ชิน้
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

1111 การตรวจสอบการตรวจสอบ
หนีส้นิหนีส้นิ

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

1212 การตรวจการตรวจ
สอบสว่นของสอบสว่นของ
เจา้ของ การเจา้ของ การ
จัดสรรกําไรจัดสรรกําไร
และสํารองและสํารอง
ตา่ง ๆตา่ง ๆ

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

1313 การตรวจการตรวจ
สอบรายได ้สอบรายได ้
และการจัดและการจัด
เก็บหนี้เก็บหนี้

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

1414 การตรวจการตรวจ
สอบคา่ใช ้สอบคา่ใช ้
จา่ย และการจา่ย และการ
ชาํระหนี้ชาํระหนี้

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

1515 การตรวจการตรวจ
สอบดา้นการสอบดา้นการ
บรหิารและบรหิารและ
การปฏบิตั ิการปฏบิตั ิ
ตามกฎตามกฎ
ระเบยีบที่ระเบยีบที่
เกีย่วเกีย่ว
ขอ้ง บทบาทขอ้ง บทบาท
หนา้ทีแ่ละหนา้ทีแ่ละ
ความรับผดิความรับผดิ
ชอบของผู ้ชอบของผู ้
ตรวจสอบตรวจสอบ

3 3 0 0 1.  1.  
การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 
Power  Power  
PointPoint

1.  1.  
การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  
การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห ์
ที่ท ี่

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ัว่โมงจาํนวนช ัว่โมง วธิ ีวธิ ี
การสการส
อนอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีนเรยีน

การสการส
อนอน

สือ่และสือ่และ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิน้ชิน้
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

ภายในตอ่การภายในตอ่การ
ทจุรติในทจุรติใน
องคก์รองคก์ร

รวมรวม 45.0045.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที่กจิกรรมที่ งานทีใ่ชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานทีใ่ชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

รวมรวม 100.00100.00

หมวดที่หมวดที่
6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเอกสารประกอบการสอน รายวชิา
การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน, ไพโรจน์ รม่บารม.ี 2561การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน, ไพโรจน์ รม่บารม.ี 2561

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

www.COSO.orgwww.COSO.org

www.theiia.orgwww.theiia.org

www.theiiat.or.thwww.theiiat.or.th

www.set.or.thwww.set.or.th

www.sec.or.thwww.sec.or.th

www.fap.or.thwww.fap.or.th

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

Page 9 of 11TQF

23/10/2561http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=95...



ขอ้สนเทศบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (Fact Book)ขอ้สนเทศบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (Fact Book)

หมวดที่หมวดที่
7.  7.  

การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิผูส้อนและการบรหิารหลักสตูรการประเมนิผูส้อนและการบรหิารหลักสตูร

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

การทวนสอบการทวนสอบ

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

การปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอนตามขอ้เสนอแนะใน มคอ.5 เทอมลา่สดุการปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอนตามขอ้เสนอแนะใน มคอ.5 เทอมลา่สดุ

4.  4.  
การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิาการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิโ์ดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิโ์ดยนกัศกึษา

ดา้นที่ดา้นที่
1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที่ 2 ดา้นความรู ้ ดา้นที่ 3 ดา้นทักษะทางปัญญา1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที่ 2 ดา้นความรู ้ ดา้นที่ 3 ดา้นทักษะทางปัญญา
ดา้นที่ 4 ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที่ 5  ดา้นที่ 4 ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที่ 5  
ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิโ์ดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิโ์ดยอาจารยผ์ูส้อน

1.  1.  
การสมัภาษณ์นักศกึษาแบบสุม่การสมัภาษณ์นักศกึษาแบบสุม่

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

การประเมนิการจัดการเรยีนการสอนตาม มคอ.5 เทอมลา่สดุการประเมนิการจัดการเรยีนการสอนตาม มคอ.5 เทอมลา่สดุ
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6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิาแผนการปรบัปรงุรายวชิา
ใหม้คีวามทนัสมยัใหม้คีวามทนัสมยั

การตดิตามกฎระเบยีบทีอ่อกใหมแ่ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งการตดิตามกฎระเบยีบทีอ่อกใหมแ่ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง
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