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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3824904 ชื่อรายวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
Basic Research in Accounting

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
(2) ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล
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คานา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้เป็นของรายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี ซึ่งให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่กาหนดเกี่ยวกับคาอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
5 ด้าน แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มีการกาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หนังสือและ
เอกสารอ้างอิงที่ นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ ตลอดจนการกาหนดกลยุทธ์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง ผู้สอนจะใช้เอกสารฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒ นา
รายวิชาอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
24
25
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3824904 ชื่อรายวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
Basic Research in Accounting
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล ตอนเรียน A1
(2) ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ตอนเรียน B1 และ C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย การใช้เครื่องมือในการ
วิจัยและการใช้สถิติเบื้องต้น สาหรับงานวิจัยทางการบัญชี
1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการ
วิจัยทางการบัญชีและสามารถนาไปใช้ในการศึกษางานวิจัยทางการบัญชีได้ด้วยตนเอง
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของจริยธรรมสาหรับการวิจัยทางการบัญชี
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงด้ านเทคโนโลยี แ ละเศรษฐกิ จ ของประเทศ และมาตรฐานการบั ญ ชี ที่
เปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมสาหรับการวิจัยทางการบัญชี การศึกษาทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การใช้เครื่องมือในการวิจัยและการใช้สถิติเบื้องต้น สาหรับงานวิจัยทางการบัญชี
Principles, methodology and ethics for accounting research, the study about
literature review in accounting, research tools, and using basic statistic for accounting
research
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมง / สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน วันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780
ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล วันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 346 โทรศัพท์ 0-2244-5780

5

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบีย บของสถาบันและ
สังคม
 1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
 1.1.4 มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในการทาวิจัยทางการบัญชี
1.2.2 ปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจานวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ จานวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับ องค์ความรู้ด้านการบัญชี
โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้น ผู้เรี ยนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลั กการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี การใช้เครื่องมือในการวิจัย การใช้สถิติเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ความรู้ ใน
การเขียนแบบเสนอโครงร่าง (Proposal) และการนาเสนอโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
2.2.2 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน
2.2.3 การสืบค้นงานวิจัยทางการบัญชีจากฐานข้อมูลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (eTheses)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบกลางภาค
2.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
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2.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
 3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่ สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิช าชีพ และดุล ยพินิ จ ในการแก้ไขปัญ หารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน
3.2.2 การสอนโดยใช้งานวิจัยทางการบัญชีที่ได้รับการตีพิมพ์จากวารสารทั้งในและต่างประเทศ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสอบกลางภาค
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่ นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทาเป็นงานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน

7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
 5.1.3 สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคนิ คการสื่ อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเพื่อให้นั กศึกษาพัฒ นาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์
5.2.2 ให้มีการนาเสนอรายงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ ความถูกต้อง การ
ใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- หัวข้อการสอน
บทที่ 1 ความเป็นมาของระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคมศาสตร์
1. การค้นหาความรู้ในอดีตและใน
ปัจจุบัน
2. วิธีการใช้เหตุผลแบบอนุมานและ
วิธีการใช้เหตุผลแบบอุปมาน
3. ความหมายของการวิจัย
4. คุณสมบัติของนักวิจัย
5. จรรยาบรรณของนักวิจัย
6. การแบ่งประเภทงานวิจัย
7. กระบวนการในการทางานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
8. ตัวอย่างงานวิจัยทางการบัญชี

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผสู้ อนแนะนาตัว และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือ
และ website เพิ่มเติม
2. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูส้ อนจะแนะนา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริม่ เรียน อธิบาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน
เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อการ
สอนเรื่อง ความเป็นมาของระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ผสู้ อนกาหนดและมอบหมาย
คือ ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่าง
บทความวิจัยทางการบัญชี โดยให้ใช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางาน
กลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง
และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้ง
จัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด

1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
ความเป็นมาของระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3. แบบฝึกหัด เรื่อง ความ
เป็นมาของระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง
ผลกระทบความผูกพันใน
งานที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 และ 1.3

(1) และ (2)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อกั ษรและ
โดยวาจา
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5. ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นทาง
จริยธรรมและกาหนดว่าเมื่อใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่
ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้าน การคิด การพูด การรับฟัง การ
แสดงความคิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม
5. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อ ให้ ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้จาก
การสั งเกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ผู้เรียนได้ทาแบบฝึกหัดเรื่อง ความเป็นมา
ของระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
6. ใช้วิธีสอนแบบศึกษาด้ วยตนเอง โดยผู้ สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนอ่านบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาบัญชี เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิชาด้วยตนเอง เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแล
และการแนะน าของผู้ ส อน ผู้ เรี ย นได้ มี โอกาส
แก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย
และหาข้อสรุป
7. ใช้ วิ ธี ส อนแบบ กลุ่ ม ร่ ว มมื อ โด ยผู้ ส อน
แบ่งกลุ่มทางานวิจัยทางการบัญ ชี เพื่อส่งเสริม
ทักษะทางสังคม โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติการวาง
แผนการทารายงานร่วมกัน
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สัปดาห์ที่
2

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- หัวข้อการสอน
บทที่ 2 รายงานการวิจัย
1. องค์ประกอบของรายงานการวิจัย
2. การเขียนหัวข้อวิจัย
3. การเขียนบทคัดย่อ
4. การเขียนคาสาคัญ
5. การเขียนกิตติกรรมประกาศ
6. การเขียนเอกสารอ้างอิง
7. การเขียนประวัติผู้วิจยั

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้ วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอนจะอธิ บาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 1
และอธิ บายขอบเขตของเนื้ อหา จุ ดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง รายงานการวิจัย
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาการแสดง
หรื อท าให้ ดู เป็ นตั วอย่ างพร้ อม ๆ กั บการบอก
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทาแบบฝึกหัดเรื่อง รายงานการวิจัย ทั้งในและนอก
ชั้นเรียน
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนมี การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึ ก ษามา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ

สื่อการสอน
1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
รายงานการวิจยั
3. แบบฝึกหัด เรื่อง
รายงานการวิจยั
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง การ
กากับดูแลกิจการ การ
จัดการกาไร และผลการ
ดาเนินงานของกิจการ

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1

(1) และ (2)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

โดยวาจา
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3

- หัวข้อการสอน
บทที่ 3 หัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์
ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
และการนาเสนอกรอบแนวคิดในการ
วิจัย
1. หัวข้องานวิจัย
2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
3. การทบทวนวรรณกรรม
4. การนาเสนอกรอบแนวคิดในการ
วิจัย

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.2

(1) และ (2)

คิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม

3

1. ใช้ วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอนจะอธิ บาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 2
และอธิ บายขอบเขตของเนื้ อหา จุ ดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง หัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์ในการ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนาเสนอกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาการแสดง
หรื อท าให้ ดู เป็ นตั วอย่ างพร้ อม ๆ กั บการบอก
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทาแบบฝึกหัดเรื่อง หัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์ใน
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนาเสนอ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ทั้งในและนอกชั้นเรียน
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง

1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
หัวข้องานวิจัย
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
และการนาเสนอกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
3. แบบฝึกหัด เรื่อง หัวข้อ
งานวิจัย วัตถุประสงค์ใน
การวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม และการ
นาเสนอกรอบแนวคิดใน
การวิจัย
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง
คุณลักษณะของบริษัทกับ
การเปิดเผยข้อมูลด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม:
กรณีศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4-5

- หัวข้อการสอน
บทที่ 4 การกาหนดสมมติฐานและ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ความหมายของสมมติฐาน 2.
คุณลักษณะของสมมติฐานที่ดี
3. ประโยชน์ของสมมติฐาน 4. รูปแบบ
ของสมมติฐาน
5. วิธีการเขียนสมมติฐาน
6. การทดสอบสมมติฐานและ
ข้อผิดพลาดในการสรุปผลตาม
สมมติฐาน
7. ความหมายของตัวแปร
8. ชนิดของตัวแปร
9. มาตรวัดตัวแปร
10. การนิยามตัวแปร

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1

(1) และ (2)

สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนมี การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึ ก ษามา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม
6

1. ใช้ วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอนจะอธิ บาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 3
และอธิ บายขอบเขตของเนื้ อหา จุ ดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การกาหนดสมมติฐานและตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัย
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาการแสดง
หรื อท าให้ ดู เป็ นตั วอย่ างพร้ อม ๆ กั บการบอก
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทาแบบฝึกหัดเรื่อง การกาหนดสมมติฐานและตัว
แปรที่ใช้ในการวิจัย ทั้งในและนอกชั้นเรียน
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่

1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
การกาหนดสมมติฐานและ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
กาหนดสมมติฐานและตัว
แปรที่ใช้ในการวิจัย
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบการ
ตัดสินใจกลุ่มระหว่าง
ผู้บริหารในประเทศไทยกับ
ประเทศญี่ปุ่น จีน และ
ฮ่องกง
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย
1. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
กาหนดรูปแบบการวิจัย
2. รูปแบบการวิจัย
3. การวิจัยเชิงปริมาณ

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1

(1) และ (2)

ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนมี การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึ ก ษามา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม

1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
6

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. ใช้ วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอนจะอธิ บาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 5
และอธิ บายขอบเขตของเนื้ อหา จุ ดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การออกแบบการวิจัย
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาการแสดง

1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
การออกแบบการวิจัย
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
ออกแบบการวิจัย
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

4. การวิจัยเชิงคุณภาพ
5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดรูปแบบ
การวิจัย
6. ตัวอย่างงานวิจัยทางการบัญชี
จาแนกตามสาขาวิชา รูปแบบการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจยั และวิธีในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ

- หัวข้อการสอน
บทที่ 6 ความตรงในการวิจัย
1. ประเภทของความตรงในการวิจัย
2. ความตรงจากวิธีการทางสถิติ
3. ความตรงภายใน
4. ความตรงตามโครงสร้าง
5. ความตรงภายนอก

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1

(1) และ (2)

หรื อท าให้ ดู เป็ นตั วอย่ างพร้ อม ๆ กั บการบอก
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทาแบบฝึกหัดเรื่อง การออกแบบการวิจัย ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนมี การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึ ก ษามา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม

- Learning Outcome

7-8

กิจกรรมการเรียนการสอน

6

1. ใช้ วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอนจะอธิ บาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 6
และอธิ บายขอบเขตของเนื้ อหา จุ ดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง ความตรงในการวิจัย
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาการแสดง
หรื อท าให้ ดู เป็ นตั วอย่ างพร้ อม ๆ กั บการบอก

1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
ความตรงในการวิจยั
3. Power point ตาม
หัวข้อเค้าโครงงานวิจัยของ
นักศึกษา
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
บทที่ 7 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1. การเลือกกลุม่ ตัวอย่างสาหรับการ
วิจัย
2. วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1

(1) และ (2)

อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต 4. แบบฝึกหัด เรื่อง ความ
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้ ตรงในการวิจัย
ทาแบบฝึกหัดเรื่อง ความตรงในการวิจัย ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
3. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนมี การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึ ก ษามา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม
4. นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนาเสนอเค้าโครงงานวิจัย
ทางการบัญชี

1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา
4. ผู้ เ รี ย นสามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เมื่ อ ใด
สมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป
9

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะอธิบาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่
8 และอธิบ ายขอบเขตของเนื้ อหา จุดประสงค์
ของบทเรี ย น เนื้ อ หาในบทเรี ย น และสรุ ป
ประกอบสื่อการสอนเรื่อง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
และการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
การกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ความน่าจะเป็น
3. วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น
4. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
5. ตัวอย่างงานวิจัยในสาขาการบัญชี
จาแนกตามวิธีในการเลือกกลุม่
ตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่างการ
ผลิตทีม่ ีอยู่จากัด

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ใช้ วิ ธี ส อนแบบสาธิ ต โดยผู้ ส อนจะท าการ
แสดงหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอก อธิบาย เพื่อ ให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้จาก
การสั งเกตกระบวนการขั้ น ตอนการสาธิ ต นั้ น
และให้ ผู้เรียนได้ท าแบบฝึ กหั ดเรื่อ ง การเลือ ก
กลุ่มตัวอย่างและการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งในและนอกชั้นเรียน
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบแบ่ ง กลุ่ ม ท ากิ จ กรรม โดย
ผู้ ส อนมอบหมายให้ ผู้ เรีย นท างานร่ว มกั น เป็ น
กลุ่ ม ช่ ว ยกั น ค้ น คว้ า เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ค วาม
เข้าใจในประเด็นที่ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย
คื อ ให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด กลุ่ ม เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว อย่ า ง
บทความวิ จั ย ทางการบั ญ ชี โดยให้ ใ ช้ ทั ก ษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางาน
กลุ่ ม ความคิ ด วิ เคราะห์ การระดมพลั งสมอง
และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้ง
จัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4. ใช้ วิ ธี ส อนแบบอภิ ป ราย โดยผู้ ส อนจะเปิ ด
โอกาสให้ ผู้ เรี ยนมี การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่
ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทั กษะทางด้ านการคิ ด การพู ด การรั บฟั ง การ
แสดงความคิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม

3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างและการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง ความ
พร้อมของบัญชีบัณฑิตไทย
กับการทางานที่ปรึกษา
ทางบัญชีในกลุ่มประเทสป
ระชาคมอาเซียนในมุมมอง
ของสถาบันการศึกษา

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ใช้ วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอนจะอธิ บาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 9
และอธิ บายขอบเขตของเนื้ อหา จุ ดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การวิจัยเชิงทดลอง
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาการแสดง
หรื อท าให้ ดู เป็ นตั วอย่ างพร้ อม ๆ กั บการบอก
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทาแบบฝึกหัดเรื่อง การวิจัยเชิงทดลอง ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนมี การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น โดยการ

1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
การวิจัยเชิงทดลอง
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วิจัยเชิงทดลอง
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง
Measurement
distortion of graphs in
corporate reports: an
experimental study

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1

(1) และ (2)

4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
10

- หัวข้อการสอน
บทที่ 8 การวิจัยเชิงทดลอง
1. ความหมายของการวิจัยเชิงทดลอง
2. รูปแบบและกระบวนการในการ
วิจัยเชิงทดลอง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการ
วิจัยเชิงทดลอง ตัวอย่างงานวิจัยเชิง
ทดลอง

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น

3

18

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
11-12

- หัวข้อการสอน
บทที่ 9 การวิจัยสารวจ
1. ข้อผิดพลาดที่พบได้ในการวิจยั
สารวจ
2. ประเภทการวิจัยสารวจ
3. การออกแบบแบบสอบถาม
4. คุณลักษณะแบบสอบถามที่ดี
5. กระบวนการในการออกแบบ
แบบสอบถาม
6. การเรียงลาดับคาถามใน
แบบสอบถาม
7. การสร้างแบบสอบถามให้มี
รูปลักษณ์ที่จูงใจให้ตอบแบบสอบถาม
8. การทดลองใช้และการปรับปรุง
แบบสอบถาม
9. การตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถาม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1

(1) และ (2)

อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึ ก ษามา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม
6

1. ใช้ วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอนจะอธิ บาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 10
และอธิ บายขอบเขตของเนื้ อหา จุ ดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การวิจัยสารวจ
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาการแสดง
หรื อท าให้ ดู เป็ นตั วอย่ างพร้ อม ๆ กั บการบอก
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทาแบบฝึกหัดเรื่อง การวิจัยสารวจ ทั้งในและนอก
ชั้นเรียน
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม

1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
การวิจัยสารวจ
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
วิจัยสารวจ
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี เรื่อง คุณค่า
ของรายงานผู้สอบบัญชี
แบบใหม่
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
บทที่ 10 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสังเกต การสัมภาษณ์ และจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1

(1) และ (2)

ทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนมี การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึ ก ษามา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม

1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
13

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. ใช้ วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอนจะอธิ บาย
ข้อบกพร่องจากการทาแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 12
และอธิ บายขอบเขตของเนื้ อหา จุ ดประสงค์ ของ
บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน และสรุป ประกอบสื่อ
การสอนเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต
การสัมภาษณ์ และจากข้อมูลทุติยภูมิ

1. ตารา วิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี
2. Power point เรื่อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสังเกต การสัมภาษณ์
และจากข้อมูลทุติยภูมิ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
2. จุดแข็งและจุดอ่อนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์
4. จุดแข็งและจุดอ่อนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ
6. ตัวอย่างงานวิจัยทางการบัญชีที่มี
การใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ หรือจากข้อมูล
ทุตยภูมิ

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาการแสดง
หรื อท าให้ ดู เป็ นตั วอย่ างพร้ อม ๆ กั บการบอก
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ทาแบบฝึกหัดเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ และจากข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
3. ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่
ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย คือ ให้นักศึกษาจัด
กลุ่มเพื่อศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยทางการบัญชี
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลัง
สมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนมี การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จัดกลุ่ม
ศึ ก ษามา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทางานร่วมกับกลุ่ม

3. แบบฝึกหัด เรื่อง การ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ และ
จากข้อมูลทุติยภูมิ
4. ตัวอย่างบทความวิจัย
ทางการบัญชี
4.1 เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการกากับดูแล
กิจการที่ดีกับการจัดการ
กาไรของบริษัทจดทะเบียน
ไทย กรณีบริษัทมี
โครงสร้างของผู้ถือหุ้น
แตกต่างกัน
4.2 เรื่อง A
Qualitative Examination
of Auditors Differing
Ethical
Characterizations Across
the Phases of the Audit

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ใช้ วิ ธี สอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอนจะอธิ บาย
ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหา
ในบทเรี ยน และสรุ ป ประกอบสื่ อการสอนเรื่ อง
สถิติเพื่อการวิจัย
2. ใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาการแสดง
หรื อท าให้ ดู เป็ นตั วอย่ างพร้ อม ๆ กั บการบอก
อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
กระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น และให้ผู้เรียนได้
ท าแบบฝึ กหั ดเรื่อง สถิ ติ เพื่ อการวิ จัย ทั้ งในและ
นอกชั้นเรียน
3. ใช้ วิ ธี ส อนแบบการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยผู้สอนจะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้สืบค้น สืบเสาะ สารวจ ตรวจสอบ และ
ค้นคว้าหาข้ อมู ลทางอินเตอร์ เน็ ตเกี่ ยวกับ การ
บัญชีตามความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
4. ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนมี การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น โดยการ
อภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์รายงานการการวิจัย

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

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1

(1) และ (2)

ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมายตามแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
14-15

- หัวข้อการสอน
บทที่ 11 สถิติเพื่อการวิจัย
1. สถิติเชิงพรรณนา
2. สถิติเชิงอนุมาน
3. สถิติพาราเมตริกและสถิตินอน
พาราเมตริก
4. สถิติที่นิยมใช้ในการทดสอบสาหรับ
งานวิจัยทางบัญชีจาแนกตามมาตรวัด
ตัวแปรและจาแนกตามวัตถุประสงค์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5. ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในงานวิจัยสาขา
บัญชี

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนสามารถตีความรายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับ
บูรณาการ

6
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
2. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย
ผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย
และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน
รูปแบบทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา
4. ผู้เรียนสามารถระบุได้ว่าเมื่อใด
สมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผู้สอน

ทางการบัญชีที่ได้จัดกลุ่มศึกษามา เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การ
รั บ ฟั ง การแสดงความคิ ด เห็ น และการท างาน
ร่ วมกั บ กลุ่ ม และท าการสรุ ป และประเมิ น ผล
รายงาน
5. นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนาเสนองานวิจัยทางการ
บัญชีฉบับสมบูรณ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. กิจกรรมในชั้นเรียน
- จิตพิสัย
1.1.1, 1.1.2
- กิจกรรมอ่านตัวอย่าง
บทความวิจัยทางการ 1.1.2 ,2.1.1,
บัญชีและการทาแบบ 2.1.2, 3.1.1,
ฝีกปฏิบัติ
3.1.2, 3.1.3,
4.1.1, 5.1.1
2.การนาส่งเค้า
โครงงานวิจัย รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์
และการนาเสนอ
รายงานการวิจัย
3.การทดสอบวัดผล
ความรู้

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
1.1.4, 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3

สัดส่วนของ
การประเมินผล
20%

- การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน
- การสังเกตผลจากการ
อ่านตัวอย่างบทความ
วิจัยและการทาแบบฝึก
ปฏิบัติระหว่างเรียน

ทุกสัปดาห์

รายงานการวิจัยและการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน

8 และ 15

50%

16

30%

การทดสอบ
- สอบปลายภาค

ทุกสัปดาห์

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2560). ตารา วิชาการวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี . กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
นราศรี ไววนิชกุล, ชูศักดิ์ อุดมศรี. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภ ลาพาย. (2551). เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุวิมล ติรกานันท์. (2551). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551). หลักสถิต.ิ กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร จากัด.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่าน
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ในรายหั วข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิช า โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา
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