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ค าน า 
 

  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของราย 3823307 วิชาการสอบบัญชี จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับ
งานสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี
สาระส าคัญ การประเมินความเสี่ยงหลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ 
กระดาษท าการของผู้สอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้
ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอ่ืน แนวทางการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์ รายงานการสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การตรวจสอบและรายงานบริการ
เกี่ยวเนื่อง และการควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชี 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3823307 ชื่อรายวิชา การสอบบัญชี 
                                          Auditing  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
    อาจารย์ผู้สอน  (1) ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ ตอนเรียน A1  
                                          (2) ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ      ตอนเรียน B1   
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที ่2/2563  ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    สอบได้วิชา 3821107 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 
     สอบได้วิชา 3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรงุเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    17 พฤศจิกายน 2563 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในงานทางวิชาชีพสอบบัญชี  

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี จริยธรรม  
แห่งวิชาชีพ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้  

1.3 พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ถึงกระบวนการสอบบัญชีตั้งแต่การวางแผน  การ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละวงจรรายการค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งน าเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตได้อย่างเหมาะสม 

1.4 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
1.5 พัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เป็นรายวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ส าหรับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์โดยมีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถคิด
อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความ
เป็นผู้น ามีโลกทัศน์กว้างไกล ความคิดในทางสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์
ในทางธุรกิจมาประยุกต์กับการด ารงชีพเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม พัฒนาเพื่อให้เนื้อหาวิชามีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
  แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบ
บัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและ
ข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระส าคัญ การประเมินความ
เสี่ ย งห ลั ก ฐ าน ก ารส อบ บั ญ ชี  วิ ธี ก า รร วบ รวม ห ลั ก ฐ าน แ ล ะ วิ ธี ก า รต รวจ ส อบ  ก ระ ด าษ 
ท าการของผู้สอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 
รายได้ และค่าใช้จ่าย การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอ่ืน แนวทางการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์ รายงานการสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การตรวจสอบและรายงานบริการ
เกี่ยวเนื่อง และการควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชี 

 General concepts and framework of auditing standards; laws and acts related 
to auditing; ethics and responsibilities of auditors; agreements in accepting auditing jobs; fraud 
and error; audit planning; audit risk and materiality; risk assessment of audit evidence; audit 
procedures and evidence collection; working paper of auditor; sampling in auditing; audit 
procedures for assets, liabilities, stockholders’ equity, revenues and expenses; using the 
services or the work of others; guidelines for auditing by computers; audit reports; quality 
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control for auditing; auditing and reporting for related services; and quality control for auditing 
firms 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง ไมมี ไม่มี 90 ชั่วโมง 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-15.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780 
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน 

และสังคม 
 1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อย่างมีคุณธรรม 
   1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียน ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และสอนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  

1.2.2 ก าหนดให้กับผู้ เรียนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายให้ 
ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา และยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพิ่มข้ึน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น  

 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
     2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 

 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
    2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้สาขาต่าง ๆ ในวิชาชีพบัญชี 

2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การสอบกลางภาค 
2.3.2 การสอบปลายภาค  
2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

     3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

     3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม 
3.2.2 การสอนโดยใช้ข่าวสารที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพบัญชีที่มกีารสืบค้นจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 การสอบกลางภาค  
3.3.2 การสอบปลายภาค 
3.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
3.3.4 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

     4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 17 พ.ย. 63) 

 8 

     4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 

     4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 
    4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 ก าหนดให้มีกิจกรรมทีผู่้เรียนท างานเป็นกลุ่ม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 รายงานกลุ่มและการรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

     5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

     5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ เช่น การสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางด้านวิชาชีพบัญชี สถานการณ์ใน
ปัจจุบันที่เกิดข้ึน หรือบทความต่าง ๆ  

5.2.2 รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

1 - หัวข้อการสอน 
ภาพรวมของการสอบบัญชีและการ
ให้ความเชื่อมั่น 
1.ภาพรวมของการสอบบญัชี  
2.แนวคิดเกี่ยวกับการสอบบัญช ี
3.ประเภทของการตรวจสอบ  
4.การตรวจสอบงบการเงิน 
Learning Outcome 
(1) อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(2) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 
เมื่ อปฏิบัติ งานให้บรรลุ เป้ าหมาย
องค์กร 
(3) ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐาน
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยง
ธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
และความระมัดระวังรอบคอบ การรักษา
ความลับ และการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ ที่
ล่อแหลมทางจริยธรรม และก าหนด

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่างใน
เรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา    
2.ผู้สอนแนะน าตัว และอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะน าแหล่งข้อมูล
ค้นคว้า website เพิ่มเติม 
3.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของการ
สอบบัญ ชี  และมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่
เกี่ยวข้อง 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพรวมของการสอบบัญชีและการให้ความ
เช่ือมั่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม
ในการร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายแบบฝึกหัด  และค้นหารายการ
ภาพรวมของการสอบบัญชีและการให้ความ
เช่ือมั่น ที่ผู้ เรียนเคยได้ยินหรือรู้จัก มอบให้

1.ต าราการสอบบัญช ี 
2.Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง ภาพรวม
ของการสอบบัญช ี
4.มาตรฐานการสอบบัญชี 
5.ทดสอบย่อยผ่านระบบ 
WBSC 
 

1.1 1.2 และ 1.5  (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

แนวทางปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม ผู้เรียนน าไปค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและ
การแนะน าจากผู้สอน ท าให้ผู้ เรียนมีโอกาส
ค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
6.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของภาพรวมของ
การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่นเสร็จสิ้น 
เป็นการฝึกทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิค 

2 - หัวข้อการสอน 
วิชาชีพสอบบัญช ีและกรอบแนวคิด
วิชาชีพสอบบัญช ี
1.พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชี  
2.สถาบันทางการสอบบญัชี  
3กฎหมายการบัญชีและการสอบบัญชี 
4.จรรยาบรรณของวชิาชีพสอบบัญชี  
5.การควบคุมคณุภาพงานสอบบญัชี 
6.กรอบแนวคิดวิชาชีพสอบบัญชี  
 - Learning Outcome 
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
ประเด็นของวิชาชีพสอบบัญชี และ
กรอบแทนคิดวิชาชีพสอบบัญชี  
2.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และสามารถน าส่ง

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ใน
เรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา    
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี 
และกรอบแทนคดิวิชาชีพสอบบัญชี   
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของวิชาชีพสอบบัญชี และ
กรอบแทนคิดวิชาชีพสอบบัญชี โดยให้ผู้เรียน
สังเกตถึงประเด็นท่ีส าคัญของวิชาชีพสอบบัญชี 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของวิชาชีพสอบบัญชี และกรอบแทนคิด
วิชาชีพสอบบัญชี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

1.ต าราการสอบบัญชี  
2.Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.แบบฝึกหัด เรื่อง ภาพรวม
ของการสอบบัญช ี 
4.มาตรฐานการสอบบัญชี 
5.กรณีศึกษาทางด้านการ
สอบบัญช ี
5.ทดสอบย่อยผ่านระบบ 
WBSC 
 

1.1 1.2 1.4 และ 1.5 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

งานที่ ได้ รับดั งกล่ าวในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนได้ 
4.ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ พร้อม
ทั้งกล้าแสดงออกในการแสดงความ
คิดเห็น 
5.ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ ท า ง
อิเล็กทรอนิค สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อระหว่าง
ผู้เรียน และสนุกสนานกับการเรียน 

5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายแบบฝึกหัด และค้นหารายการวิชาชีพ
บัญชีและและกรอบแนวคิดวิชาชีสอบบัญชีที่
ผู้เรียนเคยได้ยินหรือรู้จัก มอบให้ผู้เรียนน าไป
ค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและการแนะน า
จากผู้สอน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าพร้อมทั้ง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
6.ใช้วิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในกรณีที่มีการยกประเด็นของ
การสอบบัญช ี
7.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของภาพรวมของ
การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่นเสร็จสิ้น 
เป็นการฝึกทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิค          

3 - หัวข้อการสอน 
ความเสี่ยงในการสอบบัญชี  
1.ความเสี่ยงในการปฏิบติงานตาม
วิชาชีพ 
2.ความเสี่ยงในการสอบบัญชี  
3.การควบคุมภายใน  
4.การประเมินความเสยี่ งจากการ
แสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ใน
เรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา    
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการ
สอบบัญ ชี และมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่
เกี่ยวข้อง  
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายการความเสี่ยงในการ

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.กรณีศึกษา เรื่อง ความ
เสี่ยงในการสอบบัญช ี
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน
ระบบ WBSC 

1.1 1.2 1.4 และ 1.5 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

สาระส าคัญ  
Learning Outcome 
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการ
สอบบัญ ชีระหว่างประเทศ) และ
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน 
(2) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงินและพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 
(3) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 
เมื่ อปฏิบัติ งานให้บ รรลุ เป้ าหมาย
องค์กร 
(4) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ
เมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน 
ในสถานการณ์ ที่ เป็นทางการและ     
ไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่ เป็น
ลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา 

สอบบัญชี โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นเรื่อง
ความเสี่ยงท่ีน่าจะเกิดขึ้นในการตรวจสอบบัญชี 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนท าเรื่องความเสี่ยงในการ
สอบบัญชี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะทาง
สังคมในการร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายกรณีศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี ให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลา
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้การดูแลและการแนะน าจากผู้สอนหรือ
เพื่อนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้า
พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
6.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของความเสี่ยงใน
การสอบบัญช ี

 

4 - หัวข้อการสอน 
การวางแผนการตรวจสอบงบ
การเงิน 
1.แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการ
สอบบัญชี  

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้ อหาที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผน
ตรวจสอบงบการเงิน และมาตรฐานการสอบ

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.กรณี ศึ กษ า  เรื่ อ ง ก าร

1.1 1.2 1.4 และ 1.5 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

2.การวางแผนงานสอบบญัชีในช่วงต้น 
3.การสื่อสารกับผูม้ีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการใช้ผลงานผู้อื่น 
4.แผนการสอบบญัชีโดยรวม  
5.แนวการสอบบัญช ี
Learning Outcome 
(1) อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการ
สอบบัญ ชีระหว่างประเทศ) และ
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน 
(3) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ใน
งานตรวจสอบ 
(4 ) ป ระยุ กต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
(5 ) ระบุ ได้ ว่ า เมื่ อ ใดส มควรที่ จ ะ
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญในการแก้ปัญหา
และการหาข้อสรุป 

บัญชีที่ เกี่ยวข้อง ผู้ เรียนสังเกตถึงประเด็นที่
ส าคัญของการวางแผนตรวจสอบงบการเงิน 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายการความเสี่ยงในการ
สอบบัญชี โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นเรื่อง
ความเสี่ยงท่ีน่าจะเกิดขึ้นในการตรวจสอบบัญชี 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้ เรียนจัดท ารายละเอียดการ
วางแผนตรวจสอบงบการเงินเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม 
5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายกรณีศึกษาในเรื่องของการวางแผน
ตรวจสอบงบการเงินให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอก
เวลาเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองภายใต้การดูแลและการแนะน าจากผู้สอน
หรือเพื่ อนของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนมี โอกาส
ค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
6.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของการวางแผน
ตรวจสอบงบการเงิน 

วางแผนการตรวจสอบงบ
การเงิน 
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน
ระบบ WBSC 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

5 - หัวข้อการสอน 
หลักฐานการสอบบัญชีและการ
ตรวจสอบ  
1.หลักฐานการสอบบัญชี  
2.การตรวจสอบ  
3.หลักฐานการสอบบัญชีกับงานของ
ผู้สอบบญัชี  
Learning Outcome 
(1) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงินและพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 
(2) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ใน
งานตรวจสอบ 
(3) ประยุกต์ ใช้ความสงสัยเยี่ ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด 
เชิงวิพากษ์ 
(4) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อ
สงสัยอย่ างมี วิจารณ ญ าณ ในการ
ประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(5 )ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น วิ ธี ก า ร ที่
สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มี

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานการสอบ
บัญชีและการตรวจสอบ รวมทั้งมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่
ส าคัญของหลักฐานการสอบบัญ ชีและการ
ตรวจสอบ 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายการหลักฐานการสอบ
บัญชีและการตรวจสอบ โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึง
ประเด็นเรื่องการสอบบัญชีและการตรวจสอบจะ
เกิดขึ้น 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เกิดจากการตรวจสอบงบการเงินเพื่อสง่เสรมิให้
ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม 
5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายกรณีศึกษาในเรื่องของหลักฐานการ
สอบบัญชีให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลาเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้
การดูแลและการแนะน าจากผู้สอนหรือเพื่อน

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.กรณีศึกษา เรื่อง หลักฐาน
การสอบบัญช ี
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน
ระบบ WBSC 
 

1.1 1.2 1.4 และ 1.5 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

เหตุ ผลสนับสนุ นอย่ างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าพร้อมทั้ง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
6.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของหลักฐานการ
สอบบญัช ี

6 - หัวข้อการสอน 
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญช ี
1.แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตัวอยา่งใน
การสอบบัญชี  
2.ขั้นตอนการเลือกตัวอย่างในการ
สอบบัญช ี
3.การพิจารณาลักษณะของ ประชากร  
4.วิธีการเลือกตัวอย่างในการสอบ
บัญช ี
5.ขั้นตอนการเลือกตัวอย่าง ในการ
สอบบัญช ี
6.บทบาทของการเลือกตัวอยา่งในการ
สอบบัญชี  
Learning Outcome 
(1) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ใน
งานตรวจสอบ 
(2) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของ
งานให้ความเช่ือมั่นและมาตรฐานที่

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวอย่าง
ในการสอบบัญชี รวมทั้งมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญของ
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายการการเลอืกตัวอย่างใน
การสอบบัญชี โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็น
เรื่องการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีจะเกิดขึ้น 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนพิจารณาว่ามีประเด็นใดบ้าง
ในการพิจารณาเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีท่ีเกิด
จากการตรวจสอบงบการเงินเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม 

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.กรณีศึกษา เรื่อง การเลือก
ตัวอย่างในการสอบบัญช ี
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน
ระบบ WBSC 
 

1.1 1.2 1.4 และ 1.5 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

เกี่ยวข้องกับงานนั้น 
(3 ) ป ระยุ กต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
 

5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบหมายกรณีศึกษาในเรื่องการเลือกตัวอย่าง
ในการสอบบัญชีให้กับผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลา
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้การดูแลและการแนะน าจากผู้สอนหรือ
เพื่อนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้า
พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น  
6.ใช้วิธีการสอนแบบการเล่น เกมส์ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิค โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนเล่นเกมส์
ภายหลังจากการเรียนในส่วนของการเลือก
ตัวอย่างในการสอบบัญช ี

7 - หัวข้อการสอน 
เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ  
1.การจัดท ากระดาษท าการ  
2.การรวบรวมและการเก็บรักษา
กระดาษท าการ  
Learning Outcome 
(1 ) ป ระยุ กต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
(2) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระดาษท าการ
รวมทั้ งมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่ เกี่ยวข้อง 
ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นท่ีส าคัญของกระดาษท า
การ 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของกระดาษท าการ โดยให้
ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นเรื่องกระดาษท าการ 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท ากระดาษท าการในการ
ส อ บ บั ญ ชี ทุ ก ว ง จ ร พ ร้ อ ม ทั้ ง ร า ย ง า น

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.ตัวอย่าง เรื่อง กระดาษท า
การ 
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน
ระบบ WBSC 
 
 
 

1.3 และ 1.5 (1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

เมื่ อปฏิบัติ งานให้บรรลุ เป้ าหมาย
องค์กร 
(3) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ
เมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน 
ในสถานการณ์ที่เป็น 
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
(4) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อ
สงสัยอย่ างมี วิจารณ ญ าณ ในการ
ประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2 ) ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น วิ ธี ก า ร ที่
สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มี
เหตุ ผลสนับสนุ นอย่ างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ความก้าวหน้าในการจัดท าแต่ละวงจรในสัปดาห์
ถัดไป เพือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมใน
การร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
5.ใช้วิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอน
มอบตัวอย่างในการจัดท ากระดาษท าการ ให้กับ
ผู้เรียนไปค้นคว้านอกเวลาเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและ
การแนะน าจากผู้สอนหรือเพื่อนของผู้เรียน ท า
ให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น 

8 - หัวข้อการสอน 
การตรวจสอบวงจรรายได้  
1.วงจรรายการค้า  
2.แนวคิดวงจรรายได้  
3.การควบคุมภายในวงจรรายได้  
4.การตรวจสอบวงจรรายได้  
Learning Outcome 

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติ เป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบวงจร
ราย ได้  รวมทั้ งม าตรฐานการสอบบัญ ชีที่
เกี่ยวข้อง ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญการ
ตรวจสอบวงจรรายได้ 

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.ตั ว อ ย่ า ง  เ รื่ อ ง  ก า ร
ตรวจสอบวงจรรายได้ 
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน

1.1 1.2 1.3 1.4 และ 
1.5 

(1) และ (2) 
 



มคอ. 3 

 18 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการ
สอบบัญ ชีระหว่างประเทศ) และ
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน 
(2) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงินและพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 
(3) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ใน
งานตรวจสอบ 
(4 ) ป ระยุ กต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
(5) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ
เมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน 
ในสถานการณ์ที่เป็น 
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
(6) ประยุกต์ ใช้ความสงสัยเยี่ ยงผู้

3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของการตรวจสอบวงจรรายได้
โด ย ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตถึ งป ระ เด็ น เรื่ อ งการ
ตรวจสอบวงจรรายได้ 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท ากระดาษท าการในการ
ส อ บ บั ญ ชี ทุ ก ว ง จ ร พ ร้ อ ม ทั้ ง ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าในการจัดท าแต่ละวงจรในสัปดาห์
ถัดไป เพือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมใน
การร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 

ระบบ WBSC 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด 
เชิงวิพากษ์ 

9 - หัวข้อการสอน 
การตรวจสอบวงจรรายจ่าย  
1.แนวคิดของวงจรรายจ่าย  
2.การควบคุมภายในวงจรรายจ่าย  
3.การตรวจสอบวงจรรายจ่าย 
4.การตรวจสอบบัญชีเงินสด 
5.การตรวจสอบบัญชีรายได้อื่นและ
ค่าใช้จ่ายอื่น 
Learning Outcome 
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการ
สอบบัญ ชีระหว่างประเทศ) และ
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน 
(2) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงินและพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 
(3) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ใน
งานตรวจสอบ 
(4 ) ป ระยุ กต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบวงจร
รายจ่าย รวมทั้ งมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่
เกี่ยวข้อง ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญการ
ตรวจสอบวงจรรายจ่าย 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของการตรวจสอบวงจรรายจ่าย
โดยให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตถึ งป ระ เด็ น เรื่ อ งการ
ตรวจสอบวงจรรายจ่าย 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท ากระดาษท าการในการ
ส อ บ บั ญ ชี ทุ ก ว ง จ ร พ ร้ อ ม ทั้ ง ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าในการจัดท าแต่ละวงจรในสัปดาห์
ถัดไป เพือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมใน
การร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.ตั ว อ ย่ า ง  เ รื่ อ ง  ก า ร
ตรวจสอบวงจรรายได้และ
รายจ่าย 
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน
ระบบ WBSC 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 และ 
1.5 

(1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
(5) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ
เมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน 
ในสถานการณ์ที่เป็น 
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
(6) ประยุกต์ ใช้ความสงสัยเยี่ ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด 
เชิงวิพากษ์ 

10 - หัวข้อการสอน 
การตรวจสอบวงจรอื่น 
1.ขอบเขตของวงจรอื่น 
2.แนวความคิดของวงจรการผลติ 
3.แนวคิดของวงจรค่าจ้างแรงงาน 
4.แนวคิดวงจรการจดัหาเงิน 
5.การตรวจสอบเนื้อหาสาระวงจรการ
จัดหาเงิน 
 

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบวงจรอื่น 
รวมทั้ งมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่ เกี่ยวข้อง 
ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญการตรวจสอบ
วงจรอื่น 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของการตรวจสอบวงจรอื่น   

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.ตั ว อ ย่ า ง  เ รื่ อ ง  ก า ร
ตรวจสอบวงจรอื่น 
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน
ระบบ WBSC 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 และ 
1.5 

(1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

Learning Outcome 
(1 ) ป ระยุ กต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
(2) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 
เมื่ อปฏิบัติ งานให้บรรลุ เป้ าหมาย
องค์กร 
(3) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ
เมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน 
ในสถานการณ์ที่เป็น 
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
(4) ประยุกต์ ใช้ความสงสัยเยี่ ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด 
เชิงวิพากษ์ 
(5) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อ
สงสัยอย่ างมี วิจารณ ญ าณ ในการ
ประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

โด ยให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตถึ งป ระ เด็ น เรื่ อ งการ
ตรวจสอบวงจรอื่น 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท ากระดาษท าการในการ
ส อ บ บั ญ ชี ทุ ก ว ง จ ร พ ร้ อ ม ทั้ ง ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าในการจัดท าแต่ละวงจรในสัปดาห์
ถัดไป เพือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมใน
การร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

(6 ) ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น วิ ธี ก า ร ที่
สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มี
เหตุ ผลสนับสนุ นอย่ างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

11 - หัวข้อการสอน 
การตรวจสอบวงจรอื่น 
1.แนวคิดวงจรการลงทุนในหลักทรัพย ์
2.การตรวจสอบในเนื้อหาสาระวงจร
การลงทุนในหลักทรัพย ์
3.แนวคิดวงจรการลงทุนในสินทรพัย์
ถาวร 
4.แนวคิดของวงจรการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร 
5.การตรวจสอบหนี้สินทีไ่ม่บันทึก
บัญช ี 
Learning Outcome 
(1 ) ป ระยุ กต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
(2) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบวงจรอื่น 
รวมทั้ งมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่ เกี่ยวข้อง 
ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญการตรวจสอบ
วงจรอื่น 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของการตรวจสอบวงจรอื่น   
โด ย ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตถึ งป ระ เด็ น เรื่ อ งการ
ตรวจสอบวงจรอื่น 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท ากระดาษท าการในการ
ส อ บ บั ญ ชี ทุ ก ว ง จ ร พ ร้ อ ม ทั้ ง ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าในการจัดท าแต่ละวงจรในสัปดาห์
ถัดไป เพือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมใน
การร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.ตั ว อ ย่ า ง  เ รื่ อ ง  ก า ร
ตรวจสอบวงจรอื่น 
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน
ระบบ WBSC 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 และ 
1.5 

(1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

เมื่ อปฏิบัติ งานให้บรรลุ เป้ าหมาย
องค์กร 
(3) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ
เมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน 
ในสถานการณ์ที่เป็น 
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
(4) ประยุกต์ ใช้ความสงสัยเยี่ ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด 
เชิงวิพากษ์ 
(5) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อ
สงสัยอย่ างมี วิจารณ ญ าณ ในการ
ประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(6 ) ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น วิ ธี ก า ร ที่
สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มี
เหตุ ผลสนับสนุ นอย่ างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

12 - หัวข้อการสอน 
การตรวจสอบที่ส าคัญเฉพาะกรณี  
1.การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบ

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 

1.1 1.2 1.3 1.4 และ 
1.5 

(1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

บัญชีครั้งแรก 
2.การตรวจสอบข้อมลูเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
3.การตรวจสอบข้อมลูทางการเงิน   
จ าแนกตามส่วนงาน 
4.การตรวจสอบประมาณการทาง
บัญชี  
5.การตรวจสอบกิจการที่มีปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  
6.การตรวจสอบที่ส าคัญเพิ่มเติม  
7.การป ฏิ บั ติ งาน ใน ช่ วงเส ร็ จสิ้ น
งานสอบบัญชี  
Learning Outcome 
(1) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ใน
งานตรวจสอบ 
(5) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของ
งานให้ความเช่ือมั่นและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับงานนั้น 
(2 ) ป ระยุ กต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบที่ส าคัญ
เฉพาะกรณี รวมทั้งมาตรฐานการสอบบัญชีที่
เกี่ยวข้อง ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญการ
ตรวจสอบท่ีส าคัญเฉพาะกรณี 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของการตรวจสอบที่ส าคัญ
เฉพาะกรณี โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นเรื่อง
การตรวจสอบที่ส าคัญเฉพาะกรณี 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท ากระดาษท าการในการ
ส อ บ บั ญ ชี ทุ ก ว ง จ ร พ ร้ อ ม ทั้ ง ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าในการจัดท าแต่ละวงจรในสัปดาห์
ถัดไป เพือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมใน
การร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 

3.มาตรฐานการสอบบัญชี 
4.ตั ว อ ย่ า ง  เ รื่ อ ง  ก า ร
ตรวจสอบที่ส าคัญ เฉพาะ
กรณี  
4.ทดสอบย่อยผ่านระบบ 
WBSC 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

(3) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ
เมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน 
ในสถานการณ์ที่เป็น 
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
(4) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อ
สงสัยอย่ างมี วิจารณ ญ าณ ในการ
ประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2 ) ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น วิ ธี ก า ร ที่
สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มี
เหตุ ผลสนับสนุ นอย่ างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

13 - หัวข้อการสอน 
รายงานของผู้สอบบัญชี  
1.แนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบ
บัญชี  
2.ร าย งาน ขอ งผู้ ส อบ บั ญ ชี แ บ บ
มาตรฐาน  
3.หลักการเขียนรายงานของผู้สอบ
บัญชี    
4.รายงานของผู้สอบบญั ชีต่อข้อมูล

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต รวมทั้ งมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่
เกี่ยวข้อง ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญของ
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีรับ

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบญัชี 
4.ตัวอย่าง เรื่อง รายงาน
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
5.แบบฝึกหัดทบทวนผ่าน
ระบบ WBSC  

1.1 1.2 1.3 1.4 และ 
1.5 

(1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

เปรียบเทียบบัญช ี 
Learning Outcome 
(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 
เมื่ อปฏิบัติ งานให้บรรลุ เป้ าหมาย
องค์กร 
(2) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ
เมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน 
ในสถานการณ์ที่เป็น 
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 
(3) ประยุกต์ ใช้ความสงสัยเยี่ ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด 
เชิงวิพากษ์ 
(4 ) ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น วิ ธี ก า ร ที่
สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มี
เหตุ ผลสนับสนุ นอย่ างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(5) ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐาน
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยง
ธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
และความระมัดระวังรอบคอบ การรักษา

อนุญาต โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นรายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท ารายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตประกอบในรายงานกระดาษท าการ 
พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการจัดท า   
แต่ละวงจรในสัปดาห์ถัดไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีน
มีทักษะทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ความลับ และการปฏิ บัติตนเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ ที่
ล่อแหลมทางจริยธรรม และก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม 

14 - หัวข้อการสอน 
รายงานของผู้สอบบัญชี  
1.แนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบ
บัญชี  
2.ร าย งาน ขอ งผู้ ส อบ บั ญ ชี แ บ บ
มาตรฐาน  
3.หลักการเขียนรายงานของผู้สอบ
บัญชี    
4.รายงานของผู้สอบบญั ชีต่อข้อมูล
เปรียบเทียบบัญช ี 
Learning Outcome 
(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 
เมื่ อปฏิบัติ งานให้บรรลุ เป้ าหมาย
องค์กร 
(2) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ
เมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน 
ในสถานการณ์ที่เป็น 
ทางการและไม่ เป็นทางการ ทั้ งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต รวมทั้ งมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่
เกี่ยวข้อง ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นที่ส าคัญของ
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต โดยให้ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นรายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้เรียนจัดท ารายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตประกอบในรายงานกระดาษท าการ 
พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการจัดท า   
แต่ละวงจรในสัปดาห์ถัดไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีน
มีทักษะทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม 
 

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบญัชี 
4.ตัวอย่าง เรื่อง รายงาน
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  
5.แบบฝึกหัดทบทวนใน
ระบบ WBSC 

1.1 1.2 1.3 1.4 และ 
1.5 

(1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

(3) ประยุกต์ ใช้ความสงสัยเยี่ ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด 
เชิงวิพากษ์ 
(4 ) ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น วิ ธี ก า ร ที่
สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มี
เหตุ ผลสนับสนุ นอย่ างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(5) ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐาน
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยง
ธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
และความระมัดระวังรอบคอบ การรักษา
ความลับ และการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ ที่
ล่อแหลมทางจริยธรรม และก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม 

15 - หัวข้อการสอน 
บ ริ ก า ร เกี่ ย ว เนื่ อ งแ ล ะบ ริก า ร
ตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี  
1.บริการเกี่ยวเนื่องของผู้สอบบญัช ี
2.บริการตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี  
3.การสอบบัญชีด้านคอมพิวเตอร์ 
4.การส อ บ บั ญ ชี ใ นภาพแวดล้อม

3 1.ใช้วิธีการสอนโดยผู้สอนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง   
ในเรื่องของการแต่งกาย การเข้าเรียนตรงเวลา     
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบริการเกี่ยวเนื่องและ
บริการตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้เรียนสังเกต
ถึงประเด็นที่ส าคัญของบริการเกี่ยวเนื่องและ

1.ต าราการสอบบัญชี  
2. Power point 
ประกอบการบรรยาย 
3.มาตรฐานการสอบบญัชี 
4.ทดสอบย่อยผา่นระบบ 
WBSC 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 และ 
1.5 

(1) และ (2) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ของระบบ ส า ร ส น เ ท ศ ที่  ใช้
คอมพิวเตอร์ 
5.การสอบบัญชีภาษีอากร  
6.แนวคิดเกี่ยวกับผสู้อบบัญ ชีภาษี
อากร 
7.การปฏิบัติงานสอบบัญชีภาษีอากร 
8.รายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี  
Learning Outcome 
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการ
สอบบัญ ชีระหว่างประเทศ) และ
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน 
(2) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงินและพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 
(3) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของ
งานให้ความเช่ือมั่นและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับงานนั้น(2) ประยุกต์ใช้
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ ง
รวมถึงการระบุ  และการประเมิน
ท า ง เลื อ ก  เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ ส รุ ป ที่

บริการตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี  
3.ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะแสดง
ประเด็นตัวอย่างของบริการเกี่ยวเนื่องและ
บริการตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี โดยให้
ผู้เรียนสังเกตถึงประเด็นบริการเกี่ยวเนื่องและ
บริการตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี  
4.ใช้วิธีการสอนแบบจับกลุ่ม โดยผู้สอนจะ
มอบหมายให้ผู้ เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมบริการ
เกี่ยวเนื่องและบริการตรวจสอบอื่นของผู้สอบ
บัญชี พร้อมทั้งน าเสนอรายงานกระดาษท าการ
ตรวจสอบบัญชีในแต่ละวงจร เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมในการร่วมมือกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อการสอน / 

Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ส ม เห ตุ ส ม ผ ล บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
(4) ประยุกต์ ใช้ความสงสัยเยี่ ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด 
เชิงวิพากษ์ 
(5 ) ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น วิ ธี ก า ร ที่
สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มี
เหตุ ผลสนับสนุ นอย่ างเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(6) ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐาน
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยง
ธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
และความระมัดระวังรอบคอบ การรักษา
ความลับ และการปฏิบัติ ตนเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ ที่
ล่อแหลมทางจริยธรรม และก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. จิตพิสัย 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4 

การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน  

ทุกสัปดาห์ 10% 
 

2 การสืบค้นข้อมูล การ
จัดท ารายงานกลุ่ม และ
การน าเสนอข้อมูล 

2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 
4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.1.4, 
5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3 

แบบฝึกหัดทบทวน/
ทดสอบย่อยผ่าน
ระบบ WBSC 
 

ทุกสัปดาห์ 20% 
 

3. มอบหมายงานค้นคว้า 2.1.3, 2.1.4, 
4.1.1, 5.1.3 

งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ 10% 

4.การทดสอบวัดผล
ความรู้ 

1.1.2, 2.1.1, 
2.1.2, 3.1.2 

การทดสอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
8 
16 

 
30% 
30%  

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2562). การสอบบัญชี. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด ทีพีเอ็น เพรส. 
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2562). อ่านและเขียนรายงาน. 

ของผู้สอบบัญชี. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็น เพรส. 
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2560). กระดาษท าการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด ทีพีเอ็น เพรส. 
Powerpoint ในแต่ละบท 
กรณีศึกษาและแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

Whittington, Pany. Principal of Auditing & Other Assurance Services/. McGraw-Hill, 2016 
Iris C.Stuart. Auditing and Assurance services : an Applied Approach / McGraw-Hill, 2016 
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Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. Auditing and assurance services : an 
integrated approach/ Prentice Hall, 2016.      

สุชาย สิริภัทรกุลธร. (2561). การเขียนรายงานการสอบบัญชี (ส าหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์). กรุงเทพมหานคร 

สมพงษ์  พรอุปถัมภ์ . (2561). รู้ทั นรายงานทางการเงินและเข้ าถึ งรายงานของผู้ สอบบัญชี .
กรุงเทพมหานคร   

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง    
มาตรฐานการสอบบัญชี  
กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  
กระดาษท าการ  
ข้อมูลงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี  
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  
การสอบบัญชี (พ.ศ. 2562) สุชาย ยังประเสริฐกุล  
การสอบบัญชี ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ แนวการจัดท ากระดาษ าการของผู้สอบบัญชี พิมพ์ครั้งที่ 15 
ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และขวัญสกุล เต็งอ านวย  
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจันทนา สาขากรและคณะ  
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ [Online]. 
Available:http://www.tfac.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์) [Online]. 
Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม) [Online].  
Available:http://www.sec.or.th (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย) [Online].  
Available:http://www.set.or.th (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) [Online].  
Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) [Online]. 
Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร)  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 

 


