
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจำภาคเรียนที่  2/2562 

 
 
 

รหัสวิชา 3824904 ชื่อรายวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี  

      Basic Research in Accounting 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
(1)  ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 

(2)  ผศ.ภัทราพร  ปุณะตุง 

(3)  อาจารย์สุพัตรา สถาพรประดิษฐ 

 
 
 



มคอ. 3  

 2 

 
คำนำ 

 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี ซึ่งให้

ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่กำหนดเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 
5 ด้าน แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มีการกำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือและ
เอกสารอ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
รายวิชาอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3824904 ชื่อรายวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี 
                                          Basic Research in Accounting 
2. จำนวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ตอนเรียน A1 

(2) ผศ.ภัทราพร  ปุณะตุง 
(3) อาจารย์สุพัตรา สถาพรประดิษฐ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      วิชา 3821107 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 
      วิชา 3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรงุเทพมหานคร 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    18 พฤศจิกายน 2562  
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หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย การใช้เครื่องมือในการ
วิจัยและการใช้สถิติเบื้องต้น สำหรับงานวิจัยทางการบัญชี 

1.2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยทางการบัญชีและสามารถนำไปใช้ในการศึกษางานวิจัยทางการบัญชีได้ด้วยตนเอง 

1.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของจริยธรรมสำหรับการวิจัยทางการบัญชี 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพประกอบ
กับวิชาชีพการบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องทำการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะและความชำนาญในการทำบัญชีให้
ถูกต้อง เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ แต่การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้นพฤติกรรมการเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สำคัญเพ่ือทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น่าพอใจและนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องนี้พบว่าพฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบิร์ค. 2552 : รองเอก วรรณพฤกษ์. 2552) ในภาคเรียนที่  2/2562 ผู้สอนได้รับ
มอบหมายให้ทำการสอนรายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี เป็นรายวิชาที่เน้นการทำวิจัยทางการบัญชี 
ในประเด็นหัวข้องานวิจัยในเรื่องต่างๆ เช่นบัญชีการเงิน บัญชีภาษีอากร บัญชีบริหาร การสอบัญชี  การ
สอนจะเน้นการบูรณาการสอน การวิเคราะห์และซักถามข้อสงสัยจากอาจารย์ผู้สอน การศึกษาฝึกปฏิบัติ
ภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของ
นักศึกษาและส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผู้สอนจึงปรับปรุงจัดการเรียนการสอนโดยการ
สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว่าพฤติกรรมอย่างไรในการเรียน
ของนักศึกษาที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมทั้งพฤติกรรมการเรียนจะมี
ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากน้อยเพียงใดเพ่ือนำผลที่ได้นี้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา  
 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จริยธรรมสำหรับการวิจัย
ทางการบัญชี  ระเบียบวิธีวิจัย การใช้เครื่องมือในการวิจัย การใช้สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยทางการบัญชี 
การจัดทำและนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาบัญชีการเงิน 
งานวิจัยในสาขาบัญชีบริหาร และงานวิจัยในสาขาการสอบบัญชี 

Concepts, principles and theories relating to research in social science; ethics for 
accounting research; research methodologies; research tools ;basic statistics for accounting 
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research; doing a research project and presenting research findings; including important 
issues relating to financial accounting research, managerial accounting research and 
auditing research 

 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง ไมมี ไม่มี 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน วันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
    ผศ.ภัทราพร ปุณะตุง วันจันทร์ เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
    อาจารย์สุพัตรา สถาพรประดิษฐ วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 

  วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 ⚫1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 
    1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม  
    1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
          ⚫1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม  
    1.2 วธิีการสอน 
        1.2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะเพ่ือปลูกจิตสำนึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 
ชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2.2 อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาจิตสาธารณะ และการทำประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่  
การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาท่ีทำประโยชน์ให้กับสังคม 
    1.3 วธิีการประเมินผล  

1.3.1 การประเมินผลคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่
พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และให้บุคคลต่อไปนี้อย่างน้อย 3 คน ได้ประเมิน ได้แก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียน อาจารย์
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ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือสหกิจศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ความเหมาะสม 

1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจำนวนเพ่ิมข้ึน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาจำนวนทุจริตใน
การสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นต้น 

 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
          2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
     2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 
โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ⚫2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์
 ⚫2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

    2.2 วธิีการสอน 
 2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในเนื้อหาของรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกต์ใช้ความรู้  
ในการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางการบัญชี การให้เสนอแนวทาง 
ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ 
 2.2.2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชา  
    2.3 วธิีการประเมินผล 
 2.3.1 การทดสอบย่อย 
 2.3.2 การสอบกลางภาค 
 2.3.3 การสอบปลายภาค 
 2.3.4 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
     3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
     3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

    3.2 วธิีการสอน 
 3.2.1 ผู้สอนใช้การสอนแบบการบรรยาย  ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทั้งภายใน 
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มหาวิทยาลัยและแหล่งข้อมูลอื่นแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วร่วมแสดงความคิดเห็น 
 3.2.2 ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหาและชุดฝึกปฏิบัติและทำการทดสอบย่อยเพ่ือให้นักศึกษา    
ฝึกการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
    3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา 
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนำเสนอหน้า  ชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ⚫ 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
     4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
     4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง   
    4.2 วธิีการสอน 

4.2.1 ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่กันภายใน
กลุ่มเพ่ือให้นักศึกษารับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้นักศึกษาแต่งกายให้
เรียบร้อยในการนำเสนอ    

4.2.2 ผู้สอนจัดให้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชีเพ่ือน้องโดยให้นักศึกษาไปแนะแนว
ความรู้ทางด้านการบัญชีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    4.3 วธิีการประเมินผล 

 4.3.1 การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
 4.3.2 คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ท่ีตรงประเด็นกับมาตรฐาน 

การเรียนรู้ที่กำหนด 
 4.3.3 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทำงานร่วมกัน 
 4.3.4 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ⚫5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ          
การนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
 5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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   5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษามาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้องกับรายวิชาการบัญชี 

ขั้นสูง 1 แล้วนำเสนอในรูป POWER POINT เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้                
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารสารสนเทศ  

5.2.2 กำหนดให้มีการนำเสนอผลงาน จาก 5.2.1   โดยนำกรณีศึกษา ของมาตรฐานการบัญชี
มานำเสนอด้วย 
    5.3 วธิีการประเมินผล 
 5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนำเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
 5.3.2 การสอบภาคปฏิบัติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

1 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 1 ความเป็นมาของระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคมศาสตร์ 
1. การค้นหาความรู้ในอดีตและใน
ปัจจุบัน 
2. วิธีการใช้เหตุผลแบบอนุมานและ
วิธีการใช้เหตุผลแบบอุปมาน 
3. ความหมายของการวิจัย 
4. คุณสมบัติของนักวิจัย 
5. จรรยาบรรณของนักวิจัย 
6. การแบ่งประเภทงานวิจัย  
7. กระบวนการในการทำงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  
8. ตัวอย่างงานวิจัยทางการบัญชี    
    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 

3 1. อาจารย์ผูส้อนแนะนำตัว และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนำหนังสือ 
และ website เพิ่มเติม 
2. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูส้อนจะแนะนำ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริม่เรยีน อธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน 
เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อการ
สอนเรื่อง ความเป็นมาของระเบยีบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดย
ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนทำงานรว่มกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผูส้อนกำหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่าง
บทความวิจัยทางการบัญชี โดยใหใ้ช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทำงาน
กลุ่ม ความคดิวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง 
และการแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสมพร้อมทั้ง
จัดทำสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
ความเป็นมาของระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์
3. แบบฝึกหัด เรื่อง ความ
เป็นมาของระเบยีบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร ์
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง 
ผลกระทบความผูกพันใน
งานท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.1 และ 1.3 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบไุว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5. ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นทาง
จริยธรรมและกำหนดว่าเมื่อใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 

โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่
ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้าน   การคิด การพูด การรับฟัง การ
แสดงความคิดเห็น และการทำงานร่วมกับกลุ่ม 
5. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
แสดงหรือทำให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดเรื่อง ความเป็นมา
ของระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งในและ
นอกช้ันเรียน 
6. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนอ่านบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาบัญชี เป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิชาด้วยตนเอง เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแล
และการแนะนำของผู้สอน ผู้เรียนได้มีโอกาส
แก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย 
และหาข้อสรุป 
7. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 

2 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 2 รายงานการวิจัย 
1. องค์ประกอบของรายงานการวจิัย  
2. การเขียนหัวข้อวิจัย  
3. การเขียนบทคัดย่อ  
4. การเขียนคำสำคัญ  
5. การเขียนกิตติกรรมประกาศ  
6. การเขียนเอกสารอ้างอิง 
7. การเขียนประวตัิผู้วิจยั  
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแงมุ่มที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 1 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง รายงานการวิจัย 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทำแบบฝึกหัดเรื่อง รายงานการวิจัย ทั้งในและนอก
ช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกำหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี 
โดยให้ใช้ทักษะปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะ
การทำงานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทำสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
 4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
รายงานการวิจยั 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง 
รายงานการวิจยั 
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง การ
กำกับดูแลกิจการ การ
จัดการกำไร และผลการ
ดำเนินงานของกิจการ 

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบไุว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึกษามา เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทำงานร่วมกับกลุ่ม 
5. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 

3 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 3 หัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์
ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
และการนำเสนอกรอบแนวคิดในการ
วิจัย      
1. หัวข้องานวิจัย 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
4. การนำเสนอกรอบแนวคดิในการ
วิจัย  
 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 2 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง หัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์ในการ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำเสนอกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
หัวข้องานวิจัย 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรม 
และการนำเสนอกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง หัวข้อ
งานวิจัย วัตถุประสงค์ใน
การวิจัย การทบทวน

1.2 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบไุว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

ทำแบบฝึกหัดเรื่อง หัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์ใน
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำเสนอ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกำหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี 
โดยให้ใช้ทักษะปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะ
การทำงานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทำสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
 4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึกษามา เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทำงานร่วมกับกลุ่ม 
5. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ

วรรณกรรม และการ
นำเสนอกรอบแนวคดิใน
การวิจัย 
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง 
คุณลักษณะของบริษัทกับ
การเปิดเผยข้อมลูดา้น
สังคมและสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 

4 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 4 การกำหนดสมมติฐาน  
1. ความหมายของสมมติฐาน  
2. คุณลักษณะของสมมติฐานที่ดี  
3. ประโยชน์ของสมมติฐาน  
4. รูปแบบของสมมติฐาน  
5. วิธีการเขียนสมมติฐาน  
6. การทดสอบสมมติฐานและ
ข้อผิดพลาดในการสรุปผลตาม
สมมติฐาน  
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น

6 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 3 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การกำหนดสมมติฐานการวิจัย 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทำแบบฝึกหัดเรื่อง การกำหนดสมมติฐานการวิจัย 
ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกำหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี 
โดยให้ใช้ทักษะปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะ
การทำงานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทำสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
 4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
การกำหนดสมมติฐานการ
รวิจัย 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
กำหนดสมมติฐานการวิจัย 
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง 
การศึกษาเปรยีบเทียบการ
ตัดสินใจกลุ่มระหว่าง
ผู้บริหารในประเทศไทยกับ
ประเทศญี่ปุ่น จีน และ
ฮ่องกง 

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบไุว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ศึกษามา เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทำงานร่วมกับกลุ่ม 
5. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 

5 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 5 การกำหนดตัวแปรที่ใช้ใน
การวจิัย  
1. ความหมายของตัวแปร 
2. ชนิดของตัวแปร  
3. มาตรวัดตัวแปร  
4. การนิยามตัวแปร    
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 

6 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 4 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทำแบบฝึกหัดเรื่อง การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
การกำหนดตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย 
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง 
การศึกษาเปรยีบเทียบการ
ตัดสินใจกลุ่มระหว่าง
ผู้บริหารในประเทศไทยกับ

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบไุว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกำหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี 
โดยให้ใช้ทักษะปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะ
การทำงานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทำสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
 4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึกษามา เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทำงานร่วมกับกลุ่ม 
5. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 

ประเทศญี่ปุ่น จีน และ
ฮ่องกง 

6 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 6 การออกแบบการวิจัย 
1. องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 5 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

กำหนดรูปแบบการวิจัย  
2. รูปแบบการวิจัย  
3. การวิจัยเชิงปริมาณ  
4. การวิจัยเชิงคุณภาพ  
5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดรปูแบบ
การวิจัย  
6. ตัวอย่างงานวิจัยทางการบัญชี
จำแนกตามสาขาวิชา รูปแบบการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจยั และวิธีในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู    
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 

บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การออกแบบการวิจัย 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทำแบบฝึกหัดเรือ่ง การออกแบบการวิจัย ทั้งในและ
นอกช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึกษามา เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทำงานร่วมกบักลุ่ม 
4. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 
 
 

การออกแบบการวิจัย 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
ออกแบบการวิจัย 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

7-8 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 7 ความตรงในการวิจัย 
1. ประเภทของความตรงในการวิจัย  
2. ความตรงจากวิธีการทางสถิติ  
3. ความตรงภายใน  
4. ความตรงตามโครงสร้าง  
5. ความตรงภายนอก  
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้ เรียนสามารถระบุ ได้ว่าเมื่อใด
สมควรที่จะปรึกษาผู้เช่ียวชาญในการ

6 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 6 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง ความตรงในการวิจัย 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทำแบบฝึกหัดเรื่อง ความตรงในการวิจัย ทั้งในและ
นอกช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึกษามา เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทำงานร่วมกับกลุ่ม 
4. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
ความตรงในการวิจยั 
3. Power point ตาม
หัวข้อเค้าโครงงานวิจัยของ
นักศึกษา 
4. แบบฝึกหัด เรื่อง ความ
ตรงในการวิจัย 

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป แผนการทำงานร่วมกัน 
5. นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย
ทางการบัญชี 

9 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 8 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
1. การเลือกกลุม่ตัวอย่างสำหรับการ
วิจยั  
2. วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่างโดยใช้
ความน่าจะเป็น  
3. วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่างโดยไมใ่ช้
ความน่าจะเป็น  
4. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่ง  
5. ตัวอย่างงานวิจัยในสาขาการบญัชี
จำแนกตามวิธีในการเลือกกลุม่
ตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่างการ
ผลิตทีม่ีอยู่จำกัด 
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 
8 และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์
ของบทเรียน เนื้ อหาในบทเรียน และสรุป 
ประกอบสื่อการสอนเรื่อง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
และการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการ
แสดงหรือทำให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น 
และให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดเรื่อง การเลือก
กลุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนกำหนดและมอบหมาย 
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม เพื่ อศึกษาตัวอย่าง
บทความวิจัยทางการบัญชี โดยให้ใช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทำงาน
กลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง 
และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้ง

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
การเลือกกลุ่มตัวอยา่งและ
การกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
เลือกกลุม่ตัวอย่างและการ
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง ความ
พร้อมของบัญชีบัณฑิตไทย
กับการทำงานท่ีปรึกษา
ทางบัญชีในกลุ่มประเทสป
ระชาคมอาเซียนในมุมมอง
ของสถาบันการศกึษา 

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบไุว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

จัดทำสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
 4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่
ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การ
แสดงความคิดเห็น และการทำงานร่วมกับกลุ่ม 
5. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 

10 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 9 การวิจัยเชิงทดลอง 
1. ความหมายของการวิจัยเชิงทดลอง  
2. รูปแบบและกระบวนการในการ
วิจัยเชิงทดลอง  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการ
วิจัยเชิงทดลอง ตัวอย่างงานวิจัยเชิง
ทดลอง      
 

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 9 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การวิจัยเชิงทดลอง 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
การวิจัยเชิงทดลอง 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วิจัยเชิงทดลอง 
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง 
Measurement 

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบไุว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ทำแบบฝึกหัดเรื่อง การวิจัยเชิงทดลอง ทั้งในและ
นอกช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกำหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี 
โดยให้ใช้ทักษะปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะ
การทำงานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทำสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
 4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึกษามา เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทำงานร่วมกบักลุ่ม 
5. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง

distortion of graphs in 
corporate reports: an 
experimental study 
 



มคอ. 3 

 23 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

แผนการทำงานร่วมกัน 
 

11-12 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 10 การวิจัยสำรวจ 
1. ข้อผิดพลาดที่พบได้ในการวิจยั
สำรวจ  
2. ประเภทการวิจัยสำรวจ  
3. การออกแบบแบบสอบถาม  
4. คุณลักษณะแบบสอบถามที่ดี  
5. กระบวนการในการออกแบบ
แบบสอบถาม  
6. การเรียงลำดับคำถามใน
แบบสอบถาม  
7. การสร้างแบบสอบถามให้มี
รูปลักษณ์ที่จูงใจให้ตอบแบบสอบถาม  
8. การทดลองใช้และการปรับปรุง
แบบสอบถาม  
9. การตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถาม  
 
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน

6 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 10 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การวิจัยสำรวจ 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทำแบบฝึกหัดเรื่อง การวิจัยสำรวจ ทั้งในและนอก
ช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกำหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี 
โดยให้ใช้ทักษะปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะ
การทำงานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทำสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
 4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
การวิจัยสำรวจ 
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วิจัยสำรวจ 
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง คุณค่า
ของรายงานผู้สอบบญัชี
แบบใหม่ 
 
 

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบไุว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ศึกษามา เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทำงานร่วมกับกลุ่ม 
5. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 

13 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 11 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสังเกต การสัมภาษณ์ และจาก
ข้อมูลทุติยภมู ิ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต  
2. จุดแข็งและจุดอ่อนของการเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการสังเกต  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์  

3 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 12 
และอธิบายขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต 
การสัมภาษณ์ และจากข้อมูลทุติยภูมิ 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
การเก็บรวบรวมข้อมลูโดย
การสังเกต การสมัภาษณ์ 
และจากข้อมลูทุติยภูม ิ
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ และ
จากข้อมูลทุติยภูม ิ

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

4. จุดแข็งและจุดอ่อนของการเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิภูมิ  
6. ตัวอย่างงานวิจัยทางการบัญชีที่มี
การใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ หรือจากข้อมูล
ทุตยภูม ิ
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นทาง

ทำแบบฝึกหัดเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ และจากข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งใน
และนอกช้ันเรียน 
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกำหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี 
โดยให้ใช้ทักษะปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะ
การทำงานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทำสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน  
 4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึกษามา เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทำงานร่วมกับกลุ่ม 
5. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ

4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี  
    4.1 เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการกำกับดูแล
กิจการที่ดีกับการจัดการ
กำไรของบริษัทจดทะเบียน
ไทย กรณบีริษัทมี
โครงสร้างของผู้ถือหุ้น
แตกต่างกัน 
    4.2 เรื่อง A 
Qualitative Examination 
of Auditors Differing 
Ethical 
Characterizations Across 
the Phases of the Audit 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

จริยธรรมและกำหนดว่าเมื่อใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามแนวปฏิบตัิที่ระบไุว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 

14-15 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 12 สถิติเพ่ือการวิจัย 
1. สถิติเชิงพรรณนา  
2. สถิติเชิงอนุมาน  
3. สถิติพาราเมตริกและสถิตินอน
พาราเมตริก  
4. สถิติที่นิยมใช้ในการทดสอบสำหรับ
งานวิจัยทางบัญชีจำแนกตามมาตรวัด
ตัวแปรและจำแนกตามวัตถุประสงค์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
5. ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในงานวิจัยสาขา
บัญช ี
 
- Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ 
บูรณาการ 
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมลูจาก

6 1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงคข์องบทเรยีน เนื้อหา
ในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อการสอนเรื่อง 
สถิติเพื่อการวิจัย 
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทำการแสดง
หรือทำให้ดู เป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก 
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทำแบบฝึกหัดเรือ่ง สถิติเพื่อการวิจัย ทั้งในและนอก
ช้ันเรียน 
3. ใช้วิ ธีสอนแบบการจัดการเรี ยนรู้  โดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ โดยผู้สอนจะสง่เสรมิ
ให้ผู้เรียนได้สืบค้น สืบเสาะ สำรวจ ตรวจสอบ และ
ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ   การ
บัญชีตามความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์รายงานการการวิจัย
ทางการบัญชีที่ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียน

1. ตำรา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 
2. Power point เรื่อง 
สถิติเพื่อการวิจยั 
3. Power point ตาม
หัวข้องานวิจัยในแต่ละ
กลุ่ม 
4. แบบฝึกหัด เรื่อง สถติิ
เพื่อการวิจัย 

1.1 (1) ,(2) ,(3) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ 
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนำเสนอ อภิปราย 
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
4. ผู้เรียนสามารถระบุได้ว่าเมื่อใด
สมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 

เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การ
รับฟัง การแสดงความคิดเห็น และการทำงาน
ร่วมกับกลุ่ม และทำการสรปุและประเมินผลรายงาน 
5. ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ การสอนร่วมกัน 
โดยผู้ ส อนจั ดการ เรี ยน รู้ ร่ วมกั น วางแผน 
ปรึกษาหารือ กำหนดหัวเรื่อเป็นการทำงานกลุ่ม
การวิจัยทางการบัญชี เช่น วิจัยภาษีอากร วิจัย
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน และวิจัยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางการบัญชี  เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสั งคม  โดย เน้ น ให้ ผู้ เรียนร่ วมมื อและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน 
6. นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนำเสนองานวิจัยทางการ
บัญชีฉบับสมบูรณ์ 
 

 
 

 
 



มคอ. 3 

 28 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1. กิจกรรมในชั้นเรียน 
- จิตพิสัย 

 
 

- กิจกรรมอ่านตัวอย่าง
บทความวิจัยทางการ
บัญชีและการทำแบบ
ฝีกปฏิบัติ 
 

 
 

1.1.1, 1.1.2 
 
 
1.1.2 ,2.1.1, 
2.1.2, 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 
4.1.1, 5.1.1 
 

 
 

- การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 
- การสังเกตผลจากการ
อ่านตัวอย่างบทความ
วิจัยและการทำแบบฝึก
ปฏิบัติระหว่างเรียน 

 
 

ทุกสัปดาห์ 
 
 

ทุกสัปดาห์ 
 
 
 
 

20% 
 
 

2.การนำส่งเค้า
โครงงานวิจัย รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์
และการนำเสนอ
รายงานการวิจัย 

1.1.3, 1.1.4, 
2.1.3, 2.1.4,  
4.1.1, 4.1.2 , 
4.1.3, 4.1.4 
5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3 

รายงานการวิจัยและการ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

8 และ 15 
 

50% 
 
 

3.การทดสอบวัดผล
ความรู้ 

1.1.4, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3 
 

การทดสอบ 
- สอบปลายภาค 

16 30% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     
    นำผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก

คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการนำเสนอผลงาน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 
 
 

 


