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หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา :
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก

: หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
: Bachelor of Accountancy Program

:
:
:
:

บัญชีบณั ฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.

: -

4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 129 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรื อนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้
เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสู ตร :
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต พ.ศ. 2554 เปิ ดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 1/2559 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสู ตรจะมีความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ในปี การศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้ หลังสาเร็จการศึกษา :
ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
และ พระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ.2547 และวิ ช าชี พ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ง ในลั ก ษณะของ
การประกอบวิชาชี พอิสระ และการเข้าทางานในองค์กรหรื อหน่ วยงานทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน
ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการทาบัญชี
(2) ด้านการสอบบัญชี
(3) ด้านบัญชีบริ หาร
(4) ด้านการภาษีอากร
(5) ด้านการวางระบบบัญชี
(6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
(7) ด้านการตรวจสอบภายใน
(8) ด้านการให้คาปรึ กษาทางการเงินและบัญชี
(9) ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่ อนามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลา
ดับ
ที่

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1.

ผศ.

2.

ผศ.

ชื่อ –นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

นางสาวยุพดี พิลาศลักษณ์

บช.ม.
บธ.บ.

การบัญชีตน้ ทุน
การบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นางอายะวดี ซันประสิ ทธิ์

บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี

บธ.บ.

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3.

อาจารย์

นางสาวแวววารี ทองประดิษฐ

บธ.ม.
บช.บ.

4.

อาจารย์

นายอนุวฒั น์ ภักดี

บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

5.

อาจารย์

นางสาวนุชนาถ มีสมพืชน์

บธ.ม.

บริ หารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา

การบัญชี

ภาระการ
สอน ชม./
สัปดาห์

2535
2521
2544

12

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2542
2536
2555
2551

12
12
12

2552
2547

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ห้องเรี ยนทฤษฎีและห้องปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรเป็ นไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล่ าวถึ งประเทศไทยที่
จะต้องเผชิ ญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ วและ
ซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น เป็ นทั้งโอกาสและความเสี่ ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็ น
ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 จึงจาเป็ นต้องนาภูมิคุม้ กันที่มีอยูพ่ ร้อมทั้งเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันในประเทศ
ให้เข้มแข็งขึ้ นมาใช้ในการเตรี ยมความพร้ อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิ จของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2547
2520

การเงินการ
ธนาคาร
การบัญชี
การบัญชี

บธ.บ.

ปี พ.ศ.ที่
สาเร็ จ
การศึกษา
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ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยงั่ ยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจากการ
เปิ ดเขตการค้าเสรี ดา้ นการให้บริ การในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ทาให้บุคลากรในทุกสาขาวิชาชี พใน
ประเทศไทยต้องเผชิ ญกับภาวะการแข่งขันจากผูป้ ระกอบวิชาชีพจากต่างประเทศ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาคุณภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพให้อยูใ่ นระดับสากลที่สามารถแข่งขันได้
คุณภาพผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ในระดับสากลในที่น้ ี หมายถึง การเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ทาง
วิชาชีพและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ศาสตร์ ทางด้านการเงิน ด้านธุ รกิจ และด้านกฎหมาย และ
ความสามารถในการใช้ค วามรู ้ ใ นการแก้ไ ขปั ญหาได้อย่า งเหมาะสมในสถานการณ์ แ วดล้อ มที่
แตกต่าง มีความรอบรู ้ ในทางเศรษฐกิ จ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารและการบัญชี
และเข้าถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาสั งคมและวัฒนธรรม
ในการวางแผนหลักสู ตรได้มีการพิจารณาถึ งแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่ งกล่าวถึงการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ซึ่ งเป็ นการสร้ างภูมิคุม้ กันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ ความสมดุ ลและยัง่ ยืน
โดยนาทุนของประเทศที่มีศกั ยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริ มสร้าง
ให้แข็งแกร่ งเพื่อเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สาคัญได้แก่ การเสริ มสร้างทุนสังคม (ทุนมนุ ษย์
ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่ สังคมคุณภาพ มุง่ สร้าง
ภูมิคุม้ กันตั้งแต่ระดับปั จเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ ยง และปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็ นธรรม ส าหรั บ การเสริ ม สร้ างทุ นเศรษฐกิ จ (ทุ นกายภาพ ทุ นทางการเงิ น ) มุ่ ง พัฒนาเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้
ความสาคัญกับการปรั บโครงสร้ างการค้าและการลงทุ นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน ในส่ วนการเสริ มสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นฐานการผลิ ตภาคเกษตร มุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จและสังคมคาร์ บอนต่าและเป็ น
มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม การเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศและภัย พิ บ ัติ ท าง
ธรรมชาติ รวมทั้งการสร้ างภู มิคุม้ กันด้านการค้าจากเงื่ อนไขด้านสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วในการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได้ให้ความสาคัญกับสถานการณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รวมถึงวัฒนธรรม เพื่อกาหนดเป้ าหมายใน การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับเป้ าหมายการพัฒนาประเทศชาติ
อย่างแท้จริ ง และกระตุน้ ให้เห็ นถึ งความสาคัญในกระบวนการจัดการศึกษาที่สอดรับกับเป้ าหมาย
ดังกล่าว
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร :
ในการจัดทาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรได้มีการปรับเปลี่ ยนวิทยาการต่าง ๆ ทางการบัญชี
ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมเพื่อผลิตบุคลาการทางด้านการ
บัญชี ให้เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ในวิชาชี พบัญชี ตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความจาเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขัน
ในระดับสากล และเป็ นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการทาง
การเงิน ธุ รกรรมต่าง ๆ ในตลาดโลก รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิ ต ในด้าน
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ความรั บ ผิดชอบต่ อสัง คม โดยการสอดแทรกเนื้ อหาในรายวิชาและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของแผนการศึกษา นอกจากนั้นหลักสู ตร ยังมีการเปลี่ยนแปลงจานวน
หน่วยกิตของกลุ่มรายวิชาแกนจาก 45 หน่วยกิต เป็ น 48 หน่วยกิตและกลุ่มวิชาเอกจาก 48 หน่วยกิต
เป็ น 45 หน่วยกิต
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒ นาหลัก สู ต รบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
จัน ทรเกษมให้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย ในการผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้
คู่คุณธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ตจึงต้องเข้าถึ งพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็ นกาลัง
สาคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ร่ วมชี้ นาสังคมให้เห็ นถึ งความสาคัญการพัฒนาคนใน
ทิศทางของการพัฒนาชาติ
ดังนั้นในการปรับปรุ งหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต จึงกาหนดวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรใน
การผลิ ต บัณ ฑิ ต เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายในแต่ ล ะพัน ธกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น :
(1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
(2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาบริ หารธุ รกิจ และกลุ่มวิชาภาษา
(3) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน โดยคณะ/ภาควิชา/
สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
(1) หลักการบัญชี (ACCT1103)
(2) การบัญชีและการเงิน (ACCT2301)
(3) การบัญชีเพื่อการจัดการ (ACCT3201)
(4) การบัญชีและการเงินสาหรับธุ รกิจนาเที่ยว (ACCT2302)
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร มีหน้าที่ในการบริ หารจัดการโดยประสานงานกับคณะ
ที่ให้บริ การสอน และคณะที่รับบริ การสอนจากคณะวิทยาการจัดการ ในส่ วนของตารางสอน เนื้อหา
สาระรายวิชา การวัดและประเมิ นผล เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญ ญา ตรี
สาขาวิชาการบัญชี และการดาเนิ นงานต่าง ๆ ตามข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย
และคณะ
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ตมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและผลิตบัณฑิ ตให้ มีทกั ษะความรู ้
ด้านวิชาชีพเป็ นเลิศ มีความสามารถทางภาษาในการสื่ อสาร มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) มีความรู ้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบตั ิตามวิชาชีพ
(3) มีความพร้อมในการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชี พ รวมทั้ง
ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
(5) มีความสามารถทางการสื่ อสาร และมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเพื่อการเรี ยนรู ้ การให้บริ การวิชาชีพแก่ชุมชนและการดาเนินชีวติ ในสังคม

2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง : หลักสู ตรนี้จะดาเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วนในรอบการศึกษา (5 ปี )
2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
2.3 หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
(1) ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรให้ มี 1.1) ประเมิ น หลั ก สู ตรอย่ า ง 1.1.1) รายงานผลการประเมิน
มาตรฐานขั้ นต่ า ตามเกณฑ์
ต่ อ เนื่ อ งโดยศึ ก ษาปั จ จัย
หลักสู ตร และเอกสาร
มาตรฐานหลัก สู ต รของ สกอ.
ต่ า ง ๆ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง
ต า ม ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ส ภ า
จากสภาพสังคม เศรษฐกิ จ 1.1.2) หลักสู ตรได้รับการ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี โดยยึ ด เนื้ อหา
และเทคโนโลยี เป็ นต้น
เผยแพร่ ตามเกณฑ์
สาระของรายวิชา
และ สารวจความต้องการ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิต
1.2) ปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานใน
ระดับสากล
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
(2) กาหนดแผนการเตรี ยมความ 2.1) สร้ างความร่ วมมื อกั บ
พร้อม การเสริ มสร้างความรู ้ และ
องค์กรวิชาชี พและองค์ก ร
พัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ เพื่ อ พัฒ นา
ของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อให้
ทักษะของนักศึกษาให้เกิ ด
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
การการเรี ยนรู ้ในศตวรรษ
ระดับอุดมศึกษา
ที่ 21
2.2) เสริ มสร้ า งทั ก ษะ ด้ า น
ภาษาต่ า งประเทศให้ ก ับ
นักศึกษา
(3) พัฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นต่ า ง ๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ประจาหลักสู ตร

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
2.1.1) เอกสารแสดงถึ ง ผลที่
เกิ ดขึ้ นกั บ นั ก ศึ ก ษ า
และผลการประเมิ น
ผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.1.3) รายงานการติ ด ตาม
บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ก า ร
ทดสอบความรู ้ แ ละ
ทัก ษะของนั ก ศึ ก ษา
ก่อนสาเร็ จการศึกษา

3.1) ส่ งเสริ มให้มีการศึกษาดูงาน 3.1.1) วุฒิบตั รการผ่านการ
และฝึ กอบรมทั้งในประเทศ
ฝึ กอบรม
และต่างประเทศเพื่อเป็ นการ 3.1.2) ผลการประเมินความ
พัฒนาประสบการณ์วชิ าชีพ
พึงพอใจในการจัด
การศึกษาดูงานหรื อ
การรับการฝึ กอบรม
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ
ซึ่ ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน :
เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม และเป็ นไปตามความเห็ นของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค :
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิ งหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา :
(1) ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อ
(2) ต้องสาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาการบัญชี
(3) ผ่านการคัดเลื อกตามเกณฑ์ข องสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาและ/หรื อ
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
(1) ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ทัก ษะในด้า นภาษาอัง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งนัก ศึ ก ษาแรกเข้า
ส่ วนใหญ่มีระดับผลการเรี ยนปานกลางลงมา จึงมีปัญหาเกี่ยวกับวิชาคานวณและภาษาอังกฤษ ทาให้
นักศึกษาย้ายไปเรี ยนสาขาวิชาอื่นและออกจากมหาวิทยาลัยระหว่างการเรี ยนตามหลักสู ตร
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(2) ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สภาพแวดล้อ มและสั ง คมการเรี ย นรู ้ ใ น
มหาวิท ยาลัย เนื่ อ งจากระบบการศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากระดับ มัธ ยมศึ ก ษาเป็ นการเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษา ทาให้นกั ศึกษาต้องมีการปรับตัวในการครองตนให้มีระเบียบวินยั รู ้ จกั แบ่งเวลา
และบริ หารเวลาในการเรี ยนและการทากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
(1) จัดทาแผนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาแนะนาในการเรี ยนตามแผนการ
เรี ยน
(2) อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษาแรกเข้าในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการ
ปรั บตัวในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุ นในการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่ นพี่กบั นักศึกษารุ่ นน้อง
(3) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้ารับการอบรมเสริ มภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ จากศูนย์
ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาภาคปกติ
จานวนนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
ระดับชั้นปี
2559
2560
2561
2562
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตทีค่ าดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

110

110
90

110
90
85

110
-

200
-

285
-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

110
90
85
85
370
85

2563
110
90
85
85
370
85

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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2.5.2 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาภาคนอกเวลา
จานวนนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
ระดับชั้นปี
2559
2560
2561
2562
ชั้นปี ที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปี ที่ 2
35
35
35
ชั้นปี ที่ 3
35
35
ชั้นปี ที่ 4
35
รวมจานวนนักศึกษา
40
75
110
145
35
จานวนบัณฑิตทีค่ าดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

2563
40
35
35
35
145
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณตามแผน (ภาคปกติ)
(1) งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)
ปี งบประมาณ
รายการ
2559
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ต่อภาคเรี ยนต่อคน

2,189,000
2,189,000
19,900

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2560

2561

2562

2563

2,380,400
2,380,400
10,820

6,017,000
6,017,000
18,233

7,931,000
7,931,000
18,025

7,931,000
7,931,000
18,025

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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(2) งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย : บาท)
รายการ

2559

ก. งบดาเนินการ
1. ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
2. ค่ าใช้ จ่ายดาเนินการ
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
รวม(ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2560

ปี งบประมาณ
2561

2562

2563

2,826,120

2,967,426 3,115,797 3,271,587

3,435,166

292,500
3,118,620
-

307,125 322,482 338,607
3,274,551 3,438,179 3,610,194
-

355,538
3,790,704
-

3,118,620
110
28,351

3,274,551 3,438,179 3,610,194
200
285
370
16,373
12,064
9,757

3,790,704
370
10,245

2.6.2 งบประมาณตามแผน (ภาคนอกเวลา)
(1) งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)
ปี งบประมาณ
รายการ
2559
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ต่อภาคเรี ยนต่อคน

1,288,000
1,288,000
32,200

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2560

2561

2562

2563

2,476,000
2,476,000
30,950

3,664,000
3,664,000
30,533

4,852,000
4,852,000
30,325

4,852,000
4,852,000
30,325

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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(2) งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย : บาท)
รายการ
ก. งบดาเนินการ
1. ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
2. ค่ าใช้ จ่ายดาเนินการ
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
รวม(ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2559

ปี งบประมาณ
2560
2561

2562

2563

1,012,500

1,012,500 1,012,500 1,012,500

1,012,500

292,500
1,305,000
-

307,125 322,482 338,607
1,319,625 1,334,982 1,351,107
-

355,538
1,368,038
-

1,305,000
40
32,625

1,319,625 1,334,982 1,351,107
75
110
145
17,595
12,136
9,318

1,368,038
145
9,435

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า 129 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตรมีสัดส่ วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาที่สอดคล้อง
กับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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(1) หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะไม่ น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) เอกบังคับ
2.2) เอกเลือก
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ/สหกิจศึกษาไม่ น้อยกว่ า
เลือกเรียนจากข้ อ 3.1) หรื อ 3.2)
3.1) การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
3.2) สหกิจศึกษาทางการบัญชี
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็ นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
Citizenship in Contemporary World
2) กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงาน
English for Work
กลุ่มวิชาเลือก
3) กลุ่มวิชาส่ งเสริมสุ ขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30
93
36
50
41
9
7

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

7 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

30
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

15
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)
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GEHP1102 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวติ
Thinking and Numeral Analysis for Living
6) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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7) กลุ่มวิชาภาษาทีส่ าม
GETL1101 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
Chinese in Daily Life
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจาวัน
French in Daily Life
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
Korean in Daily Life
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวติ ประจาวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน
Vietnamese in Daily Life

3

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
ACCT1101 การบัญชีข้ นั ต้น 1
Principles of Accounting 1
ACCT1102 การบัญชีข้ นั ต้น 2
Principles of Accounting 2
ACCT2601 การภาษีอากร
Taxation
ACCT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางบัญชี
Research Methodology in Accounting
APST2105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
BCOM1101หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Principles of Information Systems
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
FINB1101 การเงินธุ รกิจ
Business Finance

93
36

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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LAWS2511 กฎหมายธุ รกิจและการพาณิ ชย์
Business and Commercial Laws
MKRT1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
MNGT2103 การจัดการยุคใหม่
Modern Management
MNGT4404 กลยุทธ์ธุรกิจ
Business Strategy
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ACCT2101 การบัญชีข้ นั กลาง 1
Intermediate Accounting 1
ACCT2102 การบัญชีข้ นั กลาง 2
Intermediate Accounting 2
ACCT2201 การบัญชีตน้ ทุน 1
Cost Accounting 1
ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2
Cost Accounting 2
ACCT3401 การสอบบัญชี
Auditing
ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
ACCT4101 การบัญชีข้ นั สู ง 1
Advanced Accounting 1
ACCT4102 การบัญชีข้ นั สู ง 2
Advanced Accounting 2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

50
41

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

18
ACCT4103 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
ACCT4901 สัมมนาทางการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรี ยนวิชาต่าง ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ACCT3101 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Public Sector Accounting
ACCT3102 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
ACCT3104 การจัดทาบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
Computer Software for Book-keeping
ACCT3105 การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
ACCT3106 ทฤษฎีการบัญชี
Accounting Theory
ACCT3202 การวางแผนกาไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
ACCT3203 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
ACCT3403 การบัญชีนิติเวช
Forensic Accounting
ACCT3502 การวางระบบบัญชี
Accounting Systems Design
ACCT3503 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
Database Management in Accounting
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ACCT3602 การวางแผนภาษี
Tax Planning
ACCT4401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
ACCT4402 การตรวจสอบบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
Computerized Auditing
ACCT4902 การวิจยั ทางการบัญชี
Research in Accounting

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)

2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ/สหกิจศึกษาไม่ น้อยกว่า 7
ACCT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
Preparation for Occupational Practicum in Accounting
ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
Occupational Practicum in Accounting
หรื อ
ACCT4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาการบัญชี
Preparation for Co-operative Education in Accounting
ACCT4804 สหกิจศึกษาการบัญชี
Co-operative Education in Accounting

หน่ วยกิต
2(90)
5(350)

2(90)
6(560)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
ให้นักศึกษาเลื อกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
ในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
(1) แผนการศึกษาภาคปกติ
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
12

ACCT1101
ECON1105
MKRT1101

การบัญชีข้ นั ต้น 1
หลักเศรษฐศาสตร์
หลักการตลาด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

21
ชั้นปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

ACCT1102
BCOM1101

วิชา

หน่ วยกิต
12

การบัญชีข้ นั ต้น 2
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

วิชา

FINB1101

การเงินธุ รกิจ

APST2105
ACCT2101
ACCT2201

สถิติธุรกิจ
การบัญชีข้ นั กลาง 1
การบัญชีตน้ ทุน 1

หน่ วยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

18
ชั้นปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

ACCT2601 การภาษีอากร
LAWS2511
MNGT2103
ACCT2102
ACCT2202
ENGL3701

กฎหมายธุ รกิจและการพาณิ ชย์
การจัดการยุคใหม่
การบัญชีข้ นั กลาง 2
การบัญชีตน้ ทุน 2
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18
หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

ACCT3901
ACCT3401
ACCT3501
ACCT3601
ENGL3702

วิธีวจิ ยั วิทยาทางบัญชี
การสอบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีภาษีอากร
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะทางวิชาชีพ
ACCTxxxx วิชาเอกเลือก

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

18
ชั้นปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชา

ACCT4101
ACCT4103
ACCTxxxx
ACCTxxxx

วิชา

หน่ วยกิต

การบัญชีข้ นั สู ง 1
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

MNGT3110 การจัดการการดาเนินงาน
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
15

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

MNGT4404
ACCT3402
ACCT4102
ACCT4901

กลยุทธ์ธุรกิจ
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
การบัญชีข้ นั สู ง 2
สัมมนาการบัญชีการเงิน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการ
บัญชี หรื อ
การเตรี ยมสหกิจศึกษาการบัญชี

2(90)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ ACCT4801
วิชาชีพ
ACCT4803
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

2(90)
3
16

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
วิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
หรื อ
วิชาชีพ
ACCT4804 สหกิจศึกษาการบัญชี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต

5 (450)
6(560)

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

5-6

24
(2) แผนการศึกษาภาคนอกเวลา
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1.หมวดศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

รายวิชา

ACCT1101
ECON1105

การบัญชีข้ นั ต้น 1
หลักเศรษฐศาสตร์

หน่ วยกิต
9
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

15

ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

ACCT1102
MKRT1101

รายวิชา

การบัญชีข้ นั ต้น 2
หลักการตลาด

หน่ วยกิต
6
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

12

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
รหัสวิชา
รายวิชา
1.หมวดศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
6

3(3-0-6)

9

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1.หมวดศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก

รหัสวิชา

APST2105
ACCT2101
ACCT2201
ENGL3702

รายวิชา

หน่ วยกิต

สถิติธุรกิจ
การบัญชีข้ นั กลาง 1
การบัญชีตน้ ทุน 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง
วิชาชีพ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

12

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอก

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การเงินธุ รกิจ
การบัญชีข้ นั กลาง 2
การบัญชีตน้ ทุน 2

BCOM1101
FINB1101
ACCT2102
ACCT2202

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

12

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

ACCT2601
LAWS2511

รายวิชา

การภาษีอากร
กฎหมายธุ รกิจและการพาณิ ชย์

หน่ วยกิต
3
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต

1. หมวดศึกษาทัว่ ไป

3

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

MNGT2103

การจัดการยุคใหม่

3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ACCT3401

การสอบบัญชี

3 (3-0-6)

ACCT3601

การบัญชีภาษีอากร

3 (3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

12

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต

1. หมวดศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ACCT3901

วิธีวจิ ยั วิทยาทางบัญชี

3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ACCT3501

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ACCTxxxx

วิชาเอกเลือก

3 (3-0-6)

ACCTxxxx

วิชาเอกเลือก

3 (3-0-6)

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต

1. หมวดศึกษาทัว่ ไป

3

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ACCT3402

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
MNGT3110

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

3 (3-0-6)

การจัดการการดาเนินงาน

3 (3-0-6)

รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9
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ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต

1. หมวดศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ACCT4101

การบัญชีข้ นั สู ง 1

3 (3-0-6)

ACCT4103

รายงานการเงินและวิเคราะห์

3 (3-0-6)

ACCTxxxx

วิชาเอกเลือก

3 (3-0-6)

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการ
บัญชี

2 (0-0-90)

2.4กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
ACCT4801
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

14
ชั้นปี ที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

MNGT4404

กลยุทธ์ธุรกิจ

3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ACCT4102

การบัญชีข้ นั สู ง 2

3 (3-0-6)

ACCT4901

สัมมนาการบัญชีการเงิน

2 (0-4-2)

ACCT4802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

5 (0-0-350)

รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

13
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ACCT1101

การบัญชีข้ ันต้ น 1

3(3-0-6)

Principles of Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงค์และบทบาทของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชี พการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน
ทางการเงิน กระบวนการทางบัญชี ของธุ รกิ จบริ การ ธุ รกิ จพาณิ ชยกรรมและการ
บัญชีสาหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ
ACCT1102

การบัญชีข้ ันต้ น 2

3(3-0-6)

Principles of Accounting 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้ น 1
การบัญชี เกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน เช่ น เงิ นสด เงิ นฝากธนาคาร ระบบ
เงิ นสดย่อย ตัว๋ เงิ นรับ ลู กหนี้ เงิ นลงทุน สิ นค้าคงเหลื อ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หนี้ สิน
หมุนเวียนและหนี้ สินไม่หมุนเวียน เช่ น เจ้าหนี้ ตัว๋ เงิ นจ่าย หุ ้นกู้ หลักและวิธีการ
ของระบบใบสาคัญ การบัญชี ส่วนของเจ้าของ การบัญชี อุตสาหกรรมขนาดย่อม
ตลอดจนการบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน
ACCT2101

การบัญชีข้นั กลาง 1

3(3-0-6)

Intermediate Accounting 1
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1102 การบัญชีข้นั ต้ น 2
ความหมาย แนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ การจาแนก
ประเภทสิ นทรัพย์ การรับรู ้และการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ การตีราคา การด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสิ นทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ในงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และต้นทุนการกูย้ มื

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

31
ACCT2102

การบัญชีข้ ันกลาง 2

3(3-0-6)

Intermediate Accounting 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1102 การบัญชีข้นั ต้ น 2
หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ ยวกับส่ วนของเจ้าของและหนี้ สิน การจาแนก
ประเภทหนี้ สิน การรับรู ้และการวัดมูลค่าหนี้ สิน การตีราคา การประมาณหนี้ สิน
และหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ผลประโยชน์ ข องพนัก งาน การแสดงรายการหนี้ สิ น
ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล การปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา
การบัญชี เกี่ ยวกับการจัดตั้งกิ จการห้างหุ ้นส่ วน การดาเนิ นงาน การแบ่งผลกาไร
ขาดทุน การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ การเลิ กกิ จการและการชาระบัญชี ของ
ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัด และบริ ษทั มหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่ วน
ของเจ้ า ของในงบแสดงฐานะการเงิ น การเปิ ดเผยข้ อ มู ล และการจั ด ท า
งบกระแสเงินสด กาไรต่อหุ น้
ACCT2201

การบัญชี ต้นทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1102 การบัญชี ข้นั ต้ น 2
ความส าคัญ แนวคิ ด และบทบาทการบั ญ ชี ต้ น ทุ น ในองค์ ก รธุ รกิ จ
ความหมายของต้นทุ นต่าง ๆ ระบบบัญชี ที่ใช้บนั ทึกต้นทุน วิธีการบัญชี และการ
ควบคุ ม วัตถุ ดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิ ต ระบบบัญชี ตน้ ทุ นงานสั่งทา ระบบ
ต้นทุ นช่ วงการผลิ ต ระบบต้นทุ นมาตรฐาน การบัญชี ต้นทุ นผลิ ตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ ของเสี ย ของสิ้ นเปลื อง งานที่ บกพร่ อง เศษซาก และต้นทุ น
กิจกรรม

ACCT2202

การบัญชี ต้นทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2201 การบัญชี ต้นทุน 1
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนในการตัดสิ นใจวางแผนและควบคุ มการดาเนิ นงาน
กิ จการภายใต้สภาวการณ์ ที่แน่ นอนและไม่แน่ นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุ น
ปริ มาณและก าไร ระบบต้ น ทุ น รวม ระบบต้ น ทุ น ผัน แปร งบประมาณ
การวิ เ คราะห์ ต้น ทุ น การก าหนดราคาสิ น ค้า ราคาโอน และการประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานจากข้อมูลที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ACCT2601

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ภาษี เ งิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย ภาษี ศุ ล กากร
ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์

ACCT3101

การบัญชีหน่ วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้ น 1
ความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ แนวคิ ด และพัฒ นาการด้า นการบัญ ชี ข อง
หน่ วยงานภาครั ฐ นโยบายการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี ภาครั ฐ ระบบและ
วิธี ป ฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับการบัญชี หน่ วยงานภาครั ฐ การจัดท ารายงานทางการเงิ นของ
หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน

ACCT3102

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1101 การบัญชี ข้นั ต้ น 1
ลัก ษณะการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ การบัญชี และการควบคุ ม ภายใน
เกี่ ย วกับ สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น ส่ ว นของเจ้า ของ รายได้ และค่ า ใช้จ่ า ย รายงาน
ผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ ธนาคาร สถาบัน
การเงิ น โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุ รกิ จการท่องเที่ ยว สหกรณ์
มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ACCT3104

การจัดทาบัญชี ด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป
3(2-2-5)
Computer Software for Book-keeping
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การท างานโปรแกรมส าเร็ จรู ปทางการบัญชี และวิธีก ารใช้งานในระบบ
จัดซื้ อ ระบบควบคุ มสิ นค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลู กหนี้ ระบบ
เช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสิ นทรัพย์และค่าเสื่ อมราคา
รวมถึ งการกาหนดฐานข้อมู ลของระบบและการออกแบบฟอร์ ม เอกสาร ระบบ
รักษาความปลอดภัยและบารุ งรักษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ACCT3105

การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1101 หลักการบัญชีข้นั ต้ น 1
หลั ก ปฏิ บ ั ติ ท างการบั ญ ชี ข องต่ า งประเทศ พร้ อ มทั้ ง ความรู ้ ท ั่ ว ไป
ความหลากหลาย ความแตกต่างและความสอดคล้อง เพื่อจัดทารายงานทางการเงิ น
ในแต่ ล ะประเทศ พร้ อ มทั้ง ศึ ก ษาการภาษี อ ากรส าหรั บ บริ ษ ัท ข้า มชาติ รวมทั้ง
กรณี ศึกษาและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

ACCT3106

ทฤษฎีการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง 2
วิวฒั นาการของการบัญ ชี สถาบันซึ่ ง ก าหนดมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นของประเทศไทยและต่ างประเทศ โครงสร้ างแนวความคิ ดทางการบัญชี
แนวความคิ ด ในการวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น ทุ น รายได้ และค่ า ใช้จ่า ย
เพื่อวัดผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน บทบาทของข้อกาหนดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นและหลัก เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมู ลในรายงานทางการเงิ น

ACCT3202

การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง 2
แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนกาไรและการควบคุม บทบาทของ
ผูค้ วบคุ ม ทางการเงิ น รวมไปถึ งการประเมิ น ผลงานขององค์ก รประเภทต่ า ง ๆ
โดยเน้น การวางแผนและการใช้ง บประมาณเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวางแผนและ
ควบคุ มการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ การกาหนดดัช นี ช้ ี วัดผลการ
ดาเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริ หาร

ACCT3203

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชี ข้นั กลาง 2
กรอบแนวคิ ดการพัฒนายัง่ ยืน ผลกระทบเชิ งลบของการประกอบธุ รกิ จ
ที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและสั ง คม กระบวนการจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม การรวบรวม
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จัดทาและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลต้นทุ นสิ่ งแวดล้อมและประโยชน์ทางธุ รกิ จที่ ได้รับจาก
การจัดการสิ่ งแวดล้อมทั้งที่ เป็ นตัวเลขทางการเงิ น และไม่เป็ นตัวเลขทางการเงิ น
การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่ งแวดล้อม เสนอต่อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการจัดการ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน เสนอต่อผูใ้ ช้ภายนอกตามแนวปฏิ บตั ิของ ISO
หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ACCT3401

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชี ข้นั กลาง 2
แนวคิ ดทัว่ ไปเกี่ ยวกับการสอบบัญชี และวิชาชี พสอบบัญชี จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี การวางแผนงานการตรวจสอบ หลักฐานการ
สอบบัญชี เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ข้อผิดพลาด การทุจริ ต ความเสี่ ยงใน
การสอบบัญชี ความมี ส าระสาคัญ การควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ยวกับ การรายงานทาง
การเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชี ที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
การสุ่ มตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบหาสาระ
ในวงจรการบัญชีที่สาคัญต่าง ๆ การแสดงความเห็นต่องบการเงินและรายงานผูส้ อบ
บัญชี ตลอดจนการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและการใช้ผลงานของบุคคลอื่น

ACCT3402

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Audit and Control
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1102 การบัญชี ข้นั ต้ น 2
การกากับดู แลกิ จการ แนวความคิ ดทัว่ ไปและองค์ป ระกอบเกี่ ยวกับ การ
ควบคุ ม ภายในตามแนวคิ ด ของ COSO การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
แนวความคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายในการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
ตามแนวคิ ด ของ COSO การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ภายใน แนวคิ ด
การตรวจสอบภายในและการจัด ตั้ง หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน จริ ยธรรม
และมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าชี พ ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้น ตอน
ของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิ จ กรรมที่ ส าคัญ ขององค์ ก ร
รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายในต่อการทุจริ ตในองค์กร
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ACCT3403

การบัญชีนิติเวช
3(3-0-6)
Forensic Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT3401 การสอบบัญชี
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารู ปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่าง
ระหว่ า งการบัญ ชี นิ ติ เ วชกับ การตรวจสอบทุ จ ริ ต คุ ณ สมบัติ แ ละหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อดาเนินคดีในศาล

ACCT3501

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : BCOM1101 หลักเบื้องต้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
และ ACCT1101 การบัญชีข้ ันต้ น 1
ลัก ษณะ ส่ ว นประกอบ และวิ ธี ก ารของระบบสารสนเทศทางบัญ ชี
หลัก การจัด ท าเอกสารของธุ ร กิ จ หลัก การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุ รกิ จขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิ ต วงจรการบริ หาร
เงิ น และรายงานทางการเงิ น ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องใน
แต่ ล ะวงจร การควบคุ ม ภายใน ทางเดิ นเอกสารและสารสนเทศทางการบัญ ชี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี
การสร้างระบบ การควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ

ACCT3502

การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Systems Design
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : BCOM1101 หลักเบื้องต้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
และ ACCT1101 การบัญชีข้ ันต้ น 1
หลักการโดยทัว่ ไปเกี่ ยวกับการวางระบบบัญชี ข องกิ จการ การออกแบบ
กระบวนการทางบัญ ชี ซึ่ งประกอบด้ว ย หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารวางระบบบัญชี
เอกสาร ทะเบียนและบัญชี ต่าง ๆ ของกิ จการประเภทต่าง ๆ เช่ น กิ จการให้บริ การ
กิ จการพาณิ ช ยกรรมและกิ จการอุ ตสาหกรรม รวมทั้ง ศึ ก ษาลักษณะรายงานการ
ควบคุมภายใน ประโยชน์และปั ญหาที่เกิดขึ้นแก่ฝ่ายบริ หารของกิจการประเภทนั้น
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ACCT3503

การจัดการฐานข้ อมูลทางการบัญชี
3(3-0-6)
Database Management in Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : BCOM1101 หลักเบื้องต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
แนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการ
จัดโครงสร้าง วิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
และการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี

ACCT3601

การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2601 การภาษีอากร
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู ้ รายได้และค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี และการภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงิ นได้
ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุ งกาไรสุ ทธิ ทางการบัญชี การเงิ นเป็ นกาไรสุ ทธิ
ทางภาษี อ ากร รวมทั้ง การจัด ท ารายงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาษี ส รรพากร
และการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

ACCT3602

การวางแผนภาษี
3(3-0-6)
Tax Planning
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี หัก ณ
ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อให้การเสี ยภาษีเป็ นไปอย่างประหยัดภายใต้
กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม

ACCT3901

วิธีวจิ ัยวิทยาทางบัญชี
3(3-0-6)
Research Methodology in Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
หลักการและระเบี ย บวิธี วิจ ัย การศึ กษาทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ ง
ทางด้านการบัญชี การสื่ อสารความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั และการทาวิจยั ในรู ปแบบต่าง ๆ
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ACCT4101

การบัญชี ข้ ันสู ง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชี ข้นั กลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด
ทางการบัญ ชี งบการเงิ น ระหว่า งกาล งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของ
ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ การบัญ ชี ส าหรั บ รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิ น การบัญชี สานักงานใหญ่และสาขาทั้งใน
และต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง การร่ วมการงาน ธุ รกิจฝากขาย ธุ รกิจขายผ่อนชาระ
ธุ รกิจให้เช่า ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ACCT4102

การบัญชี ข้ ันสู ง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชี ข้นั กลาง 2
แนวคิดของการรวมธุ รกิ จ และการทาธุ รกิ จแบบโลกาภิวตั น์ การควบรวม
กิจการ การซื้ อกิจการ การลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย งบการเงินรวมรายการ
ระหว่างกัน การลงทุนทางอ้อมและการถือหุ ้นระหว่างกัน การบัญชี สาหรับกองทุน
การบัญ ชี ส าหรั บ กิ จ การไม่ แ สวงหาก าไร การแปลงค่ า เงิ น ตราต่ า งประเทศ
งบกระแสเงินสดรวม

ACCT4103

รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชี ข้นั กลาง 2
รายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่ องมือ
ในการวิเคราะห์ งบการเงิ นและข้อมู ล ทางการบัญชี อื่นที่ สาคัญเพื่ อการตัดสิ นใจ
การวิ เ คราะห์ อุ ต สาหกรรม ผลกระทบต่ อ งบการเงิ น จากการเลื อ กใช้น โยบาย
การบัญ ชี ที่ แ ตกต่ า งกัน ตลอดจนการวิเ คราะห์ ง บการเงิ น รวม โดยเน้น การใช้
กรณี ศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ ง
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ACCT4401

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Audit and Control
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT 3401 การสอบบัญชี และ
ACCT 3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิ ด และผลกระทบเนื่ อ งจากการน าระบบคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ น
การประมวลผลทางด้ า นการบัญ ชี การควบคุ ม ภายในของระบบงานที่ ใ ช้
คอมพิ ว เตอร์ การทุ จ ริ ต ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละมาตรการป้ อ งกัน การประเมิ น
ความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่ อถือของการประมวลผล
ข้อมูล เทคนิ คการตรวจสอบระบบบัญชี ที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปในการตรวจสอบ

ACCT4402

การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป
3(2-2-5)
Computerized Auditing
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT 3401 การสอบบัญชี
หลักการทางานของโปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อการควบคุ มภายในและการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลข้อมูลทางบัญชีดว้ ย
คอมพิวเตอร์ การทุจริ ตทางคอมพิวเตอร์ และมาตรการป้ องกันวิธีใช้คอมพิวเตอร์
เพื่ อ ช่ ว ยในการตรวจสอบบัญ ชี ข องผู ส้ อบบัญ ชี การจัด ท าแนวการตรวจสอบ
การจัด ท ากระดาษท าการของผู ้ส อบบัญ ชี และรายงานผลการตรวจสอบด้ว ย
คอมพิ วเตอร์ รวมถึ งเทคนิ คและวิธีก ารตรวจสอบระบบบัญชี ที่ ใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผล

ACCT4801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ต้ องเรียนวิชาเอกทางบัญชี ไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
การประยุก ต์ห ลัก การและทฤษฏี ท างการบัญ ชี โดยการใช้ก รณี ศึ ก ษา
สถานการณ์ จ าลองการเตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกับ ทัก ษะ การใช้ภ าษา การใช้
คอมพิ ว เตอร์ การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและการปรั บ ตัว เข้า กับ
สิ่ งแวดล้อม การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
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ACCT4802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
5(350)
Occupational Practicum in Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT4801 การเตรียมประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
จั ด ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ด้ า น ก า ร บั ญ ชี
ในสถานประกอบการ ในภาครัฐหรื อเอกชน ภายใต้การควบคุ มดู แลของอาจารย์
นิ เทศก์ และผูบ้ ริ หารกิจการเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์
ทั้ง หมด หรื อฝึ กประสบการณ์ และท าโครงการพิ เศษ เพื่ อให้เกิ ดความรู ้ ทัก ษะ
เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางธุ รกิจด้านการบัญชี

ACCT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ต้ องเรียนวิชาเอกไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
การเตรี ยมความพร้อมก่อนการปฏิบตั ิงาน โดยให้มีความรู ้เกี่ยวกับการสมัคร
งานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู ้พ้นื ฐานที่จาเป็ นสาหรับการไปปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการ การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิช าชี พ เช่ น การพัฒนาในด้า น
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ การปรั บตัวเข้ากับ ผูร้ ่ วมงาน ความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมาย
แรงงานและระบบบริ หารงานคุ ณภาพในสถานประกอบการ เทคนิ คการนาเสนอ
โครงงานหรื อ ผลงาน การเขี ย นรายงานโครงงานหรื อ ผลงานและการนาเสนอ
โครงงานหรื อผลงาน

ACCT4804

สหกิจศึกษาการบัญชี
6(560)
Co-operative Education in Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี
การฝึ กงานวิชาชี พบัญชี ที่เน้นการปฏิบตั ิในสถานประกอบการ โดยความ
ร่ วมมื อของสถานประกอบการและสถานศึ ก ษาร่ วมกัน มี ก ารคัดเลื อกนัก ศึ ก ษา
เข้าปฏิ บตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการ เพื่อให้นกั ศึกษาได้บูรณาการความรู ้ จาก
การศึกษาตลอดหลักสู ตรกับการปฏิบตั ิงานจริ ง มีการจัดทาโครงการ การนาเสนอ
โครงการและรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านตามค าแนะน าของอาจารย์นิ เ ทศ ก์
และพนักงาน พี่เลี้ยง ในสถานประกอบการ เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดทักษะ องค์ความรู ้
ในวิชาชีพตลอดจน เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็ นบัณฑิตที่
มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานและพร้ อ มที่ จ ะเข้ า
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สู่ ตลาดแรงงานเมื่อสาเร็ จการศึกษา โดยมีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานไม่ต่ ากว่า 1
ภาคการศึกษาปกติ
ACCT4901

สั มมนาทางการบัญชี การเงิน
2(0-4-2)
Seminar in Financial Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชี ข้นั กลาง 2
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทาง
การเงิ นและมาตรฐานการบัญชี ไปใช้ในการปฏิ บ ัติ งานด้านบัญชี ส าหรั บองค์ก ร
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปั ญหาด้านการบัญชี และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ACCT4902

การวิจัยทางการบัญชี
3(0-6-3)
Research in Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการบัญชี
ทฤษฎีและรู ปแบบการวิจยั ทางการบัญชี เลือกหัวข้อที่จะทาวิจยั เสนอเค้า
โครงการวิจยั ดาเนินการวิจยั และเสนอผลการวิจยั

APST2105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับสถิ ติ ตัวแปรสุ่ ม และการแจกแจงความน่ าจะเป็ น
ของตัว แปรสุ่ ม ประชากร และการสุ่ ม ตัว อย่ า ง การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมุติฐาน การทดสอบไคกาลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอย และสหสัมพันธ์ อย่างง่าย อนุ กรมเวลา และเลขดัชนี และการประยุกต์ใช้
ทางธุ รกิจ

BCOM1101

หลักเบื้องต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Principles of Information Systems
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศในองค์ก ร รู ป แบบและโครงสร้ า งระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศย่อ ยทางธุ ร กิ จ การเข้า ถึ ง ระบบสารสนเทศ การประยุ ก ต์ใ ช้ระบบ
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สารสนเทศ เพื่อการบริ หารงาน การสื่ อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบ
เครื อข่าย
ECON1105

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จ จัย การผลิ ต พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภค
พฤติ ก รรมของผูผ้ ลิ ต อุ ป สงค์ อุ ป ทาน การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่ า ง ๆ
และศึ ก ษาพฤติ ก รรมของปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ นตัว ก าหนดรายได้
ประชาชาติ พฤติกรรมส่ วนรวมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของ
รัฐบาล การคลัง นโยบายการเงินและการธนาคาร

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาอังกฤษที่จาเป็ นต้องใช้ในงาน
วิชาการและการศึ กษาขั้นสู งในศาสตร์ ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟั ง พูด
อ่านและเขียนในเชิ งวิชาการ การอ่านเอกสาร หนังสื อ ตารา รายงานวิจยั บทคัดย่อ
งานวิจยั บทความวิชาการ หรื อ ผลงานวิชาการรู ปแบบต่าง ๆ การพูดและเขียนเพื่อ
การนาเสนองานวิชาการ

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะทางวิชาชี พ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใ ช้ในการปฏิ บ ัติง าน
ในแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่ อสาร การสนทนา
โต้ตอบทางโทรศัพ ท์ การเขียนโต้ตอบทางจดหมายและจดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
การพูดเพื่อเจรจาต่อรอง การมอบหมายงานหรื อคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ การสัมภาษณ์ การพูดในที่ ประชุ ม การอ่านเอกสาร คู่มือต่าง ๆ ในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน การพู ด และเขี ย นเพื่ อ การน าเสนองาน การเขี ย นรายงาน หรื อ อื่ น ๆ
ที่จาเป็ นตามบริ บทของงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ
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FINB1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1101 การบัญชี ข้นั ต้ น 1
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงิน การจัดหาเงินทุนและการใช้คืนเงินทุน
ระยะสั้ น ระยะปานกลาง และระยะยาว การบริ หารเงิ นทุ น การวิเคราะห์ ทาง
การเงิน และจุดคุม้ ทุน การบริ หารเงินสด ลูกหนี้ สิ นค้าคงเหลือ การคานวณค่าของ
เงินตามเวลา งบประมาณการลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล

GEHP1101

การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุ ประสงค์ และคุ ณประโยชน์ของการออก
ก าลัง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ รวมไปถึ ง หลัก การออกก าลัง กายเพื่ อ สุ ข ภาพตามหลัก
วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย โดยการเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายหรื อการออก
กาลังกายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเดิน การวิง่ และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น
เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์ บอล เป็ นต้น หลักโภชนศาสตร์ และหลักการบริ โภค
อาหารเพื่ อ การมี สุ ข ภาพ ที่ ดี รวมไปถึ ง การป้ อ งกัน การบาดเจ็ บ และการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย

GEHP1102

การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึ ก ษาองค์ป ระกอบ ความหมายและความส าคัญ วิ ธี ก ารทดสอบและ
ประเมิน หลักการและวิธีการฝึ กปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
กับ สุ ข ภาพตามหลักวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การนาหลัก การโภชนาการและค านวณ
ปริ มาณอาหารสาหรับการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย

GEHS1101 สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึ ก ษาความหมายของสุ นทรี ย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ท าง
ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิ ดความซาบซึ้ งและเห็ นคุ ณค่าของ
ศาสตร์ ทางความงาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการ
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เรี ยนรู ้เชิ งคุณค่าอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิ ยม สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชี วติ
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทาง
สรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ พัฒนาการของมนุ ษย์ทุกช่ วงวัย การศึกษา
ตนเอง และการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสม
กับ การเปลี่ ย นแปลง การเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ใ นการท างาน
สุ ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข
GEHS1103 จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิ ด พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ โลกทัศ น์ ชี ว ทัศ น์ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม การมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้
เหตุผลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการดารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม
GEIG1001 ไทยในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รั บรู ้ ความเปลี่ ยนแปลงระยะยาวทั้ง ระบบโลกและประเทศไทย ในด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คมวัฒนธรรม และการเมื อง ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของระบบ
กายภาพของผืนพิภพ และสภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสื บเนื่ องมาจากรู ปแบบ
การพัฒนาประเทศจวบจนปั จจุ บนั และเข้าใจถึ งมิติองค์ก รในเชิ งของวิวฒั นาการ
โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาคธุ รกิจ บริ ษทั ข้ามชาติ พันธมิตรทางธุ รกิจ (Alliance)
ตลอดจนธุ รกิจขนาดย่อม ธุ รกิจเพื่อสังคม (Social enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าใจถึงความเสี่ ยงและโอกาสของประเทศไทย และสังคมท้องถิ่นในโลกและภูมิภาค
อาเซียน เข้าใจถึงความจาเป็ นในการปรับปรุ งบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง
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GEIG1002 ความเป็ นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้ า ใจถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบร่ วมกั น ของมนุ ษ ย์ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจาเป็ น
ในการปรับบทบาทของตนเอง ในฐานะความเป็ นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global
Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่ วม แก้ไขปั ญหาสังคมด้วยการพัฒนา
จิตสานึกด้านจิตอาสา และงานในบริ บทพหุ ชาติพนั ธุ์ พหุ วฒั นธรรม และเสริ มสร้าง
ทักษะการเรี ยนรู ้ ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิ ดประโยชน์
ในชีวติ ประจาวันและการประกอบสัมมาชีพ
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒ นาทัก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารและทัก ษะการเขี ย นที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กับชีวติ ประจาวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน เน้นการฟั ง
การพู ด เพื่ อการสื่ อสารขั้นพื้ นฐานในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ให้มี ท กั ษะในการอ่ า น
สื่ อสิ่ งพิมพ์ในชี วิตประจาวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้นๆ เพื่อใช้
ในการสื่ อสาร
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
ศึกษาคาศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ที่เกี่ยวกับตาแหน่งงานต่าง ๆ
ในการปฏิบตั ิงาน อุปกรณ์เครื่ องใช้ในสานักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบตั ิตน
ในสถานที่ ท างาน การรั บ โทรศัพ ท์ ร วมถึ ง งานเอกสารทั้ง ที่ เ ป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ ผูเ้ รี ยนมีโอกาสในการฝึ กฝนตน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความ
แตกต่างในสานักงานของแต่ละประเทศในอาเซี ยน
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GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึ ก ษาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตและโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมระบบและโปรแกรมสาเร็ จรู ปต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้
งานกับการดาเนิ นชี วิตประจาวันอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญา
และตระหนักถึงคุณธรรมจริ ยธรรม และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึกษาเรี ยนรู ้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความสาคัญของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ยาและสารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่ วน
บุคคล การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุ ณ และค่ า ของพื ช พรรณที่ มี ต่ อ ชี วิ ต และการจัด การทรั พ ยากรต่ า ง ๆ
ตามแนวทางโครงการอนุ รั ก ษ์ พ ั น ธุ กรรมพื ช อั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ
ชี วภาพ และการดารงชี วิตของมนุ ษย์ การมี ส่วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ งเสริ ม
บ ารุ งรั ก ษา คุ ้ ม ครองทรั พ ยากร ตามหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปั จจุ บนั และอนาคต บทบาท
และผลกระทบของเทคโนโลยี ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต เทคโนโลยี ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี พ ลัง งาน เทคโนโลยี สุ ข ภาพและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลขและการให้ เ หตุ ผ ล อัต ราส่ ว น
และร้ อยละ สกุ ล เงิ นและอัตราแลกเปลี่ ย น ดอกเบี้ ย ภาษี การแปลความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหา
ในชีวติ ประจาวัน
GESO1101 พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒนธรรม ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ และบุ ค คลส าคัญที่ มี อิท ธิ พลต่อ
การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม เอกลักษณ์ ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลู กฝั ง
แนวทางการดาเนิ นชี วิตในสังคมตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง ภู มิปัญญาท้องถิ่ น
เพื่อรักษาและส่ งเสริ มความเป็ นไทย
GESO1102 พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิ ว ั ฒ นาการของมนุ ษย์ แ ละสั ง คม อารยธรรม ระบบความคิ ด
ระบบเศรษฐกิ จ และระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้
ระบอบประชาธิ ปไตยเน้นหลักสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง
รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบ
ต่ อสั ง คมไทย เพื่ อให้รู้จกั เข้า ใจ และสามารถดารงชี วิตได้อย่า งมี ดุล ยภาพและ
มี ค วามเข้า ใจในโลกปั จ จุ บ ัน และอนาคตได้อย่า งมี ส านึ ก และความรั บ ผิ ดชอบต่ อ
ความเป็ นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป
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GESO1103 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึ ก ษาความหมาย ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ
การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ สร้ า งจิ ต ส านึ กสาธารณะในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และการมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวติ
Law for Living

3(3-0-6)

ศึกษากฎหมายที่สาคัญในการดาเนิ นชี วิต ได้แก่ รัฐธรรมนู ญ กฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ว่าด้วยบุ คคล เอกเทศสัญญา ทรั พย์สิน ครอบครั วและมรดก กฎหมาย
อาญา กฎหมายข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเบื้องต้น
GETL1101 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้อ
ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน การแนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ การกล่าว
ขอโทษ กล่าวคาอาลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และ
กิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่ งเศสเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน ในหัวข้อ
ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน การแนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าว
ขอโทษ กล่าวคาอาลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และ
กิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
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GETL1103 ภาษาญีป่ ุ่ นในชี วติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ ปุ่นเบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ
ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าว
ขอโทษ กล่าวคาอาลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และ
กิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเกาหลี เ บื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหัว ข้อ ที่ ใ ช้
ในชี วิตประจาวัน การกล่ า วทัก ทาย การแนะนาตัว การกล่ า วขอบคุ ณ การกล่ าว
ขอโทษ กล่ าวคาอาลา ถามและให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ
และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
GETL1105 ภาษาขแมร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาขแมร์ เบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ
ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าว
ขอโทษ กล่ าวคาอาลา ถามและให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ
และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
GEVN1106 ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ
ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าว
ขอโทษ กล่ าวคาอาลา ถามและให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ
และกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
LAWS2511

กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
3(3-0-6)
Business and Commercial Laws
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 หลักการทัว่ ไปของเอกเทศสัญญา
กฎหมายลักษณะหุ ้นส่ วนและบริ ษทั พระราชบัญญัติ กาหนดความรับผิดของห้าง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หุ ้นส่ วนจากัด บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชน สมาคมและมู ลนิ ธิ กฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิ ชย์ กฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุ มการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว
พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญ ชี กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
อื่นๆ และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
MKRT1101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรมหลักทางธุ รกิจ
ที่สาคัญ โดยกล่ าวถึ งแนวทางการศึ กษา แนวความคิ ดหรื อปรั ช ญาทางการตลาด
ส่ วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้ าหมาย พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ความ
เข้าใจเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด ข้อมูลและการวิจยั
ตลาด การบริ หารการตลาด และการนามโนทัศน์การตลาดไปใช้

MNGT2103

การจัดการยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Management
แนวคิดการจัดการยุคใหม่ หน้าที่พ้นื ฐานของการจัดการ พฤติกรรมองค์การ
ระบบการจัดการสมัยใหม่ การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ การจัดการธุ รกิ จระหว่าง
ประเทศและโลกาภิวตั น์ จริ ยธรรมทางธุ รกิ จและธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และประเด็นที่น่าสนใจในปั จจุบนั เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่าง ๆ

MNGT4404 กลยุทธ์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Strategy
แนวคิ ด การวางแผนและการบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ ความแตกต่ า งของการ
วางแผนและการบริ ห าร องค์ป ระกอบของการวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ การก าหนด
เป้ า หมายของธุ รกิ จ กระบวนการและเทคนิ ค การวางแผน การวางนโยบายธุ ร กิ จ
โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก ตลอดจนการจัดทากลยุทธ์ระดับองค์การ ระดับธุ รกิ จและระดับปฏิ บตั ิการ
การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2 ชื่ อสกุล ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
ที่

ชื่ อ –นามสกุล

คุณ
วุฒิ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยพุ ดี
พิลาศลักษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อายะวดี
ซันประสิ ทธิ์

บช.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.

4.

อาจารย์แวววารี ทอง
ประดิษฐ
อาจารย์อนุวฒั น์ ภักดี

5.

อาจารย์นุชนารถ มีสมพืชน์

บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.

1.
2.

3.

บธ.บ.

ปี พ.ศ.ที่ ภาระการ
สาเร็จ
สอน
การศึกษา ชม.ต่ อ
ปี

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

การบัญชีตน้ ทุน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
บริ หารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2535
2521
2544
2547
2520

24

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัพระนคร
ศรี อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัพระนคร
ศรี อยุธยา

2542
2536
2555
2551

24

การบัญชี

24

24
24

2552
2547

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

ชื่ อ –นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ภาระการสอน
ชม.ต่ อปี

1.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ยุพดี พิลาศลักษณ์

บช.ม.
บธ.บ.

การบัญชีตน้ ทุน
การบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

24

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อายะวดี ซันประสิ ทธิ์

บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี
การเงินการธนาคาร

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

24

3.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์พนั ธ์

บธ.ม.

บริ หารธุรกิจ(บัญชี
การเงิน)
บัญชีการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24

การบัญชี
การบัญชี

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

4.

บช.บ.

อาจารย์แวววารี ทองประดิษฐ บธ.ม.
บช.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ลาดับ
ที่

ชื่ อ –นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ภาระการสอน
ชม.ต่ อปี

5.

อาจารย์อนุวฒั น์ ภักดี

บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

24

6.

อาจารย์นุชนาถ มีสมพืชน์

บธ.ม.
บธ.บ.

บริ หารธุรกิจ
การบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏระนครศรี อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏระนครศรี อยุธยา

24

7.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
เกศกมล สุ ขเกษม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
เกียรติมา ศรี อุดม

บธ.ม.
ศศ.บ.

บริ หารธุรกิจ(การเงิน)
บริ หารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

24

คอ.ม.

ธุรกิจอุตสาหกรรม

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14
15.

ศบ.
อาจารย์อลิสา ประมวลเจริ ญกิจ บธ.ม.
วท.บ
บธ.ม.
อาจารย์รจนา แสงตาล
วท.บ.
บธ.ม.
อาจารย์นวระ ทาสุ วรรณ
บธ.บ.
ศศ.ม.
อาจารย์ชมพูนุท อุปพงศ์
ค.บ.

ดร.ชนิดา ลีลาสุ วรรณสิ ริ

บธ.ด.

บธ.ม.
ศศ.บ.
อาจารย์สิทธิ วงศ์ทองคา
บธ.ม.
วท.บ.
อาจารย์สมเอก ชุณหประเสริ ฐ วท.ม.
บธ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้า
พระนครเหนือ
การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริ หารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีเซรามิกส์
สถาบันราชภัฏพระนคร
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24

การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทัว่ ไป
การสื่ อสารมวลชน
การตลาด
เทคโนโลยีชีวภาพ
การจัดการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
การตลาด

24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
ที่

ชื่ อ –นามสกุล

1.

ผศ.อรวรรณ กิจปราชญ์

2.
3.

อาจารย์สุปราณี
หรรษาจักรี
อาจารย์อารี รัตน์ หู้เต็ม

4.

อาจารย์นุชนารถ ละเอียดชนะกิจ

5.

อาจารย์เอมอร ไมตรี จิตต์

6.

อาจารย์ถนอม
ตั้งตรงไพโรจน์

คุณวุฒิ
บช.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บช.ม.
บช.บ.
ผูส้ อบ
บัญชีรับ
อนุญาต
บธ.ม.
บช.บ.
บช.ม.
บธ.บ.
ผูส้ อบ
บัญชีรับ
อนุญาต

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ภาระการสอน
ชม.ต่ อปี

การบัญชีตน้ ทุน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

12

บริ หารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชีการเงิน
การบัญชี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

12

ประธานหลักสู ตรและคณะกรรมการประจาหลักสู ตรจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารคณะ
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับการฝึ กภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
เพื่อให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชี พก่อนเข้าสู่ การทางานจริ ง ทางหลักสู ตรจึงกาหนด
รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษาไว้ในโครงสร้างหลักสู ตรโดยให้อยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่ ม วิช าฝึ กประสบการณ์ /สหกิ จศึ ก ษา ซึ่ ง นัก ศึ ก ษาจะต้องลงทะเบี ยนเรี ย นในภาคเรี ย นสุ ดท้าย
ก่อนที่จะสาเร็ จการศึกษา
4.1 ผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา)
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้จากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
(1) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า
แห่ งวิชาชี พ จรรยาบรรณวิชาชี พ และมี ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตรงต่อเวลา มี ระเบี ยบวินัยในการ
ทางานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางาน
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(2) นักศึกษาต้องสามารถบูรณาการความรู ้และความเข้าใจในองค์ความรู ้ทาง
(3) วิ ช าชี พ บัญ ชี แ ละด้า นอื่ น ที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
(4) นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนโดยการเรี ยนรู ้ จากการท างาน
ประยุกต์ความรู ้ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานทางการบัญชีและงานอื่น ๆ
(5) นักศึ กษาต้องพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุ ค คลและความรั บ ผิดชอบ
โดยสามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรได้
(6) นัก ศึ ก ษาต้องพัฒนาทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่ อสารทั้งด้านการพูดและการเขี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
4.2 ช่ วงเวลา
การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ บัญ ชี หรื อสหกิ จ ศึ ก ษา จัด ให้ ใ นภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื อวิจัย
ตามที่ ห ลั ก สู ตรบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต ให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ยนในรายวิ ช า ACCT4902
การวิจยั ทางการบัญชี เป็ นรายวิชาเอกบังคับ ตามข้อกาหนด ซึ่ งนักศึกษาต้องสามารถจัดทาวิจยั และ
นาเสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ตามผลการเรียนรู้ ของ IES
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวนิ ยั 1. มี ก ารสอดแทรกเรื่ อง คุ ณค่ า ทั ศ นคติ
และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
จริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ ให้รู้ถึงผลกระทบที่ มีต่อ
สังคม
วิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่ 21
2. จัดท าโครงการหรื อกิ จกรรมที่ เกี่ ย วกับ การ
เสริ มสร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ฝึ กให้นกั ศึกษามีวนิ ยั ต่อตนเอง เช่น การ
ตรงต่อเวลา การเข้าเรี ยนสม่าเสมอ การมี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน และเสริ มสร้างให้กล้า
แสดงความ
คิดเห็น พร้อมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ ทางบัญชี
ทักษะวิชาชีพและศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อการ
ปฏิบตั ิงานให้ได้มาตรฐาน

1. ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ยนรู ้ ศ าสตร์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ
นามาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
2. จัดกิ จกรรมหรื อโครงการในลักษณะบู รณา
การ
วิ ช าการให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ นปี เพื่ อ ฝึ ก
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและเข้าใจการ
ทางานร่ วมกัน

ด้านการพัฒนาสติปัญญา ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู ้
และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็ น
ระบบ สามารถประเมินวิจยั และแก้ไขปั ญหาที่มี
ความซับซ้อนภายใต้คาแนะนาจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา

1. กาหนดให้มีรายวิชาการฝึ กประสบการ
วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษานา
ความรู ้ดา้ นวิชาชีพที่ศึกษามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา ตัดสิ นใจ และใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
แก้ไขสถานการณ์ที่ซบั ซ้อนขององค์กรได้
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ความสามารถในการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยมีความคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้
ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้โลกทัศน์ที่
กว้างไกล

1. กาหนดรายวิชาให้นกั ศึกษาทางานเป็ นกลุ่ม
2. จัดกิจกรรมบริ การวิชาการเสริ มกับรายวิชา
ในหลักสู ตรเพื่อฝึ กให้นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการ
ทางานร่ วมกัน
3. ฝึ กให้นกั ศึกษามีวินยั ต่อตนเอง เช่ น การ
ตรงต่ อเวลา การเข้า เรี ย นสม่ าเสมอ การมี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน และเสริ มสร้ างให้กล้า
แส ดงความคิ ดเ ห็ น พร้ อมทั้ งน า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

ด้านความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถสื่ อสาร นาเสนอข้อมูล และอธิบาย
แนวคิดผ่านการพูดหรื อการเขียนได้อย่างชัดเจน

1. มอบหมายงานที่ให้นกั ศึกษาใช้เทคโนโลยี
สาร
สนเทศจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ให้มีการรายงานนาเสนอผลงาน
2. จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
บัญชีและด้านโปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่นๆ

2. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านหมวดวิชาเฉพาะ
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม นักศึกษาจะต้องมีกระบวนการเรี ยนรู ้
การเสริ มสร้าง การพัฒนาและการปลูกฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบในทุก ๆ
รายวิช าที่ ศึ ก ษา โดยสอดแทรก การปฎิ บ ตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีข องผูม้ ี คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามวิชาชีพของตน ซึ่งสาระสาคัญที่จะต้องเรี ยนรู ้ ได้แก่
(1) มีความรู ้ความเข้าใจในคุณค่าแห่ งวิชาชี พ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่
ดีต่อวิชาชีพ
(2) มี ความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี วินัย ตรงต่อเวลา เคารพและสามารถปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบของสถาบันและสังคม
(3) สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
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(4) มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่ วนตนอย่างมีคุณธรรม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบ
วินยั โดยเน้นการเข้าเรี ยนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) ด้านความรั บผิดชอบในการทางานกลุ่ม ต้องฝึ กให้นักศึกษารู ้ หน้าที่
ของการเป็ นผูน้ ากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่มและมีความซื่ อสัตย์
(3) ด้า นอาจารย์ผู ้ส อน อาจารย์ทุ ก คนควรสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิ จกรรมเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่
เน้นการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง นอกจากนี้อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่นกั ศึกษา
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ประเมิ น ผลคุ ณ ลัก ษณะตามที่ ก าหนดไว้ใ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
โดยใช้แบบประเมิ นที่ พฒั นาตามหลักวิชาการ และให้บุคคลผูเ้ กี่ ยวข้องได้แก่ เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
อาจารย์ผูส้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูป้ กครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผูใ้ ห้การฝึ กหัดงาน หรื อ
สหกิจศึกษาเป็ นผูป้ ระเมิน
(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลา ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ในการเข้า
เรี ยน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นความรู้ นัก ศึ ก ษาต้องมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี
หลักการและวิธีการทางบัญชี การภาษีอากร การสอบบัญชี การบัญชี บริ หาร และความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่ ศึกษานั้นเป็ นสิ่ งที่ นักศึ กษาจะต้องรู ้ เพื่อนาไปประกอบอาชี พและช่ วยพัฒนาสังคม
ดังนั้น มาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการและวิธีการทางการบัญชี
(2) มี ความรู ้ เกี่ ยวกับเทคนิ คการปฏิ บ ตั ิ งานด้านการบัญชี และอื่ นๆ โดยใช้วิธี
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
(3) มีความรู ้ และความเข้าใจในองค์ความรู ้ ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กบั องค์ความรู ้
ทางด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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(4) สามารถติดตามการเปลี่ ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชี พ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้ดว้ ยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชา
ในชั้นเรี ยนตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
(1) การสอนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจะเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้หลักการบัญชี และทฤษฎี ทางการบัญชี เพื่อให้รายงานทางการเงิน
เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
(2) ศึกษาจากสถานการณ์ จริ งและศึกษาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
(3) ด้านอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ทุกคนควรสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิ จกรรมเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่เน้นการ
เรี ยนรู ้ จากสถานการณ์จริ ง นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่นกั ศึกษา
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) ประเมินผลจากการรายงานหน้าชั้นเรี ยนและการค้นคว้าเอกสาร
(2) ประเมินจากรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบัญชี หรื อสหกิจศึกษา
(3) ประเมินผลจากการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาสติปัญญา
ของตนเอง โดยมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาใช้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรี ยนรู ้และ
การตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลการเรี ยนรู ้ดงั ต่อไปนี้
(1) สามารถสื บค้น ประมวลข้อมู ล หลัก ฐาน แนวคิ ดต่ า ง ๆและวิเคราะห์
ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
(2) สามารถประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการ ความรู ้ ท างการบัญ ชี แ ละด้ า นอื่ น
ที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
(3) มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถให้ความช่ วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าหรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทุน
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สามารถนาความรู ้ดา้ นนวัตกรรมทางการบัญชี และศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องมาพัฒนาทักษะในการ
ทางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
(4) สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม
(2) กรณี ศึกษา
(3) การทากิจกรรม โครงการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
(4) ให้มีการฝึ กประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี /สหกิจศึกษา ตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอบหรื อแบบฝึ กหัดโดยใช้กรณี ศึกษาหรื อโจทย์ปัญหา
(2) การรายงานผลการศึ ก ษาค้น คว้า การวิ จ ัย โดยการน าเสนอผลงานและ
เอกสารรายงาน
(3) ประเมินผลจากรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
(4) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย
2.4 ด้ านทักษะด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษา
เป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อให้นกั ศึกษาปรับตัวให้สามารถทางานร่ วมกันได้ นักศึกษาจึงต้องเรี ยนรู ้เพื่อให้มี
คุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถปฏิ บ ั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
(2) มี มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นและปรั บตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ต่าง ๆและวัฒนธรรมองค์กรได้เป็ นอย่างดี
(3) มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์สามารถให้ความช่ วยเหลื อและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าหรื อบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
ทีมงาน
(4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ในการพัฒ นาการเรี ย นรู้ ทั ก ษะด้ า นความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานกลุ่มที่ตอ้ งมีการประสานความร่ วมมือกับนักศึกษาใน
หลักสู ตรอื่น บุคคลภายนอกสถาบันหรื อชุมชน
(2) การทากิจกรรมหรื อโครงงานการบริ การวิชาการ โดยร่ วมมือกับอาจารย์
(3) สอดแทรกเรื่ องความรั บ ผิดชอบ การมี ม นุ ษ ยสั ม พันธ์ ที่ ดีก ับ ผูอ้ ื่ น การ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร การมีภาวะผูน้ า ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ทักษะด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคล
และความรับผิดชอบ
(1) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
(2) ประเมินจากความสม่าเสมอในการเข้าร่ วมกิจกรรม
(3) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได้มอบหมายให้
2.5 ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษานอกจากจะมีความรู ้ในวิชาชีพแล้วยังจะต้องรู ้จกั ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การสื่ อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชี พ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษา
ควรต้อง
(1) มี ท ัก ษะในการใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ มาณเพื่ อ การตัด สิ น ใจอย่ า ง
สร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง
(2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน รู ้ จกั เลื อก
และใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
(3) สามารถเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคนิ ค การสื่ อสารที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่ อสารสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ทกั ษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาได้วิ เ คราะห์
สถานการณ์ จาลอง ตลอดจนนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้การสื่ อสารและรู ปแบบการ
นาเสนอที่เหมาะสม
(2) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษาพัฒนาความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
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(3) ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พบัญชี หรื อ สหกิ จศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้
จากสถานการณ์จริ ง
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แบบประเมินผล ซึ่งประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ ความถู กต้องตามควร
การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย รวมถึงการสอบภาคปฏิบตั ิ
(2) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แสดงในตารางแผนที่การกระจายความรับผิดชอบในลาดับต่อไป
3.1 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมอย่าง
ราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่
เกี่ ย วกับ สิ่ ง ต่ อไปนี้ เพื่ อให้นัก ศึ ก ษาสามารถพัฒนาคุ ณธรรม จริ ย ธรรม รวมทั้ง อาจารย์ต้อ งมี
คุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อแสดงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษาด้วย
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) ซื่ อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง
(2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ ความสาเร็ จ
(3) เสี ยสละ มีน้ าใจ สุ ภาพอ่อนน้อม
(4) กตัญญูกตเวที
(5) อนุรักษ์และสื บทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
(6) สานึกรักต่อชาติและสถาบัน
1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
(2) เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่ องการแต่งกายให้เป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการ
เป็ นผูน้ ากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
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(4) ปลู กจิ ตสานึ กความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริ ตในการสอบหรื อการลอก
การบ้าน ของผูอ้ ื่น
(5) สอนคุณธรรม จริ ยธรรม สอดแทรกในรายวิชา
(6) สอนโดยใช้กรณี ศึกษาและอภิปรายร่ วมกัน
(7) สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ
(8) การแสดงออกอันเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูส้ อน
1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การแต่งกาย การส่ งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร
(3) จานวนผูก้ ระทาทุจริ ตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมโดยตรง
(6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผูเ้ รี ยนร่ วมกันและกับผูส้ อนทุกคน
(7) การทางานเป็ นกลุ่ม และรายงานผลงาน
2. ด้ านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู ้และความเข้าใจในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของชี วิต และความรู ้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ในการดารงชี พและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุ ม
สิ่ งต่อไปนี้
2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรู ้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้
(2) มีความตระหนักรู ้ในองค์ความรู ้ของศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ
(3) มีความรอบรู ้และประสบการณ์กว้างขวาง
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) บรรยายในชั้นเรี ยนและถามตอบ
(2) อภิปรายเป็ นกลุ่มโดยให้ผสู ้ อนตั้งคาถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
(3) สอนให้คน้ คว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(4) เปรี ยบเทียบความรู ้จากห้องเรี ยนกับประสบการณ์การปฏิบตั ิงานจริ ง
2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน
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(2) ประเมินจากรายงานที่ให้คน้ คว้า
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม
3. ทักษะทางปัญญา
สามารถประยุกต์ความรู ้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ ได้อย่างสอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาการ
สามารถบอกเล่าด้วยการวินิจฉัยอย่างผูร้ ู ้ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์
หรื อสื่ อต่าง ๆ ทางวิชาการ สามารถวางแผนอย่างเป็ นอิสระ และดาเนิ นการโครงการสาคัญหรื อ
โครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการ โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
3.1 ผลการเรียนรู้ ทางด้ านทักษะทางปัญญา
(1) พึ่งพาตนเองและเป็ นที่พ่ ึงพาของผูอ้ ื่นได้
(2) รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของประชาคม
โลก
(3) มีทกั ษะการแสวงหาความรู ้ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ใช้เหตุผลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ น ใจที่
ถูกต้องเหมาะสม
(6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวติ
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Learning : PBL)
(2) การเรี ยนรู ้รายบุคคล (Individual Study : IS)
(3) การเรี ยนรู ้จากการทางาน (Work Based Learning : WBL)
(4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
(5) การบรรยายโดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูป้ ระสบความสาเร็ จในวิชาชีพ (Speakers)
3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
(4) การสัมมนา
(5) การวิเคราะห์และการวิจารณ์
(6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรี ยน
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริ เริ่ มอย่างสร้ างสรรค์และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งปั ญหา มีความรับผิดชอบในการ
ดาเนิ นงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ แสดงออกซึ่ งทักษะการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามได้
อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
4.1 การเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) มีความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรื อสังคม
(2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่ วมในเรื่ องของส่ วนรวมโดยสมัครใจไม่
มีการบังคับ
(3) ตระหนักรู ้และสานึ กถึงประโยชน์ของส่ วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติของ
ส่ วนรวม
(4) สามารถพึ่ งพาตนเอง รั บ ผิดชอบต่ อตนเองและสัง คม เคารพหลัก ความเสมอภาค
เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบทีม (Team Based Learning)
(2) กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรื อต้องประสานงาน
กับผูอ้ ื่น(Inquiry Based Learning)
(3) การเรี ยนรู ้โดยโครงการ (Project Based Learning)
(4) การเรี ยนรู ้เชิงบริ การ (Service Learning)
(5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play)
(6) ศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา (Case Study)
4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้ รี ยนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
(2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่ งกันและกัน
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรี ยน
(4) ใช้ผลการประเมินจากการเรี ยนรู ้เชิงบริ การ
(5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
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5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับผูฟ้ ั ง นาเสนอรายงานทั้งรู ปแบบที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการจากสิ่ งตีพิมพ์หรื อสื่ อต่าง ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถใน
การประเมิ นผลอย่างมี วิจารณญาณ โดยใช้ขอ้ มู ลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในการตรวจสอบปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการคิ ด วิเ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร สื บค้น รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ขอ้ มูลอย่างรู ้เท่าทัน
(2) สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งด้านการพูด และการเขียน
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
(4) มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทดสอบความรู ้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์
(2) แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิ ตศาสตร์ หรื อสถิติ
(3) ฝึ กใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจยั
(4) ใช้ตาราภาษาอังกฤษประกอบการเรี ยนการสอน
(5) ฝึ กให้คน้ คว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
(6) ฝึ กให้นาเสนอผลงานที่คน้ คว้าด้วยตนเองในรู ปแบบต่าง ๆ
(7) บู รณาการใช้ค อมพิ ว เตอร์ เครื อข่ า ยและซอฟต์แวร์ ห รื อสื่ อ ต่ า ง ๆ ทุ ก รายวิชาที่
สามารถทาได้
5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน และปากเปล่า
(2) ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
(4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิ ตศาสตร์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชาบูรณาการ
1. GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
2. GEIG1002 ความเป็ นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
กลุ่มวิชาภาษา

1.1

1.2





1.1

1.2


1.3

1. GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
2. GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3. GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงาน
กลุ่มภาษาที่สาม
1. GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
2. GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชี วิตประจาวัน
3. GETL1103 ภาษาญี่ปนในชี
ุ่
วิตประจาวัน
4. GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
5. GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
6. GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
1. GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2. GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3. GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต







1.4

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3











1.5


1.6

2.1

2.2


2.3







1.1

1.2












1.3

1.4

3. ทักษะทางปัญญา

1.5

1.6

3.1

3.1

3.2

3.4

3.5

3.6









3.2

3.3


3.4

3.5


3.6







3.3

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

4.4


4.4


5.1

5.2

5.3

5.4








5.2


5.3

5.4


4.1


4.2


4.3


























2.1


2.2


3.1

3.2


3.3


5.2


5.3

2.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2


4.3

4.4

5.1

5.4














































































































1.1


1.2


1.3


2.1

2.2


2.3


3.2


3.3

3.4

3.5


4.1


4.2


4.3


5.3

5.4



















































1.4

1.5

1.6
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4.4
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กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
4. GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชี วิต
5. GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
6. GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1. GEHS1101 สุนทรี ยภาพของชีวิต
2. GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3. GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1. GESO1101 พลวัตสังคมไทย
2. GESO1102 พลวัตสังคมโลก
3. GESO1103 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
4. GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
กลุ่มวิชาส่งเสริ มสุขภาพ
1. GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
2. GEHP1102 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

1.1

1.2

1.3










1.1

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4.1

4.4

5.1

5.2









3.3

3.4

3.5
























2.2


2.3

3.1

3.2


3.3


3.4


3.5

4.3


4.4


5.1


5.2

5.3


5.4








































1.4


1.5


2.2


2.3


3.1


3.2

3.3


3.4


3.5

5.3

5.4

2.1

2.2

2.3

3.1


















1.2

1.3

1.4

1.5


2.1
















1.1


1.2


1.3



5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.4

1.5

1.6

1.6

1.6

2.1

3.2

3.6

4.2

4.3



3.6

4.1

4.2











3.6


4.1

4.2


4.3


4.4


5.1













5.2

5.3




































































1.1

1.2


1.3


1.6


2.2


2.3


3.2


3.3


3.4


4.1


4.2


4.3


4.4


5.1

























1.4

1.5

2.1
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5.2

5.3

5.4

5.4
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3.2. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ
สู่ รายวิชา โดยผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.3.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู ้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
(2) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพและสามารถปฏิบตั ิ ตามกฏ
ระเบียบของสถาบันและสังคม
(3) สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
(4) มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึงถึ งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนอย่างมีคุณธรรม
3.3.2 ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการและวิธีการทางการบัญชี
(2) มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิ คการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชี และอื่นๆ โดยใช้วิธีการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
(3) มีความรู ้และความเข้าใจในองค์ความรู ้ทางด้านอื่ นที่สัมพันธ์กบั องค์ความรู ้
ทางด้าน การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชี พ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้ดว้ ยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในชั้นเรี ยนตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
3.3.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสื บค้น ประมวลผลข้อมูลหลัก ฐาน แนวคิด ต่าง ๆ และวิเคราะห์
ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
(2) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางการบัญชี และด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
(3) สามารถนาความรู ้ดา้ นนวัตกรรมทางการบัญชี และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาทักษะในการทางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
(4) สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.3.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที่ ดี สามารถท างานร่ ว มกับ ผู ้อื่ น และปรั บ ตัว ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ ต่าง ๆและวัฒนธรรมองค์กรได้เป็ นอย่างดี
(3) ปฏิ บ ัติ ต นได้เ หมาะสมกับ บทบาท หน้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ ว่า จะเป็ น
บทบาทของผูน้ าหรื อบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
(4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถทางวิชาชี พบัญชี ข อง
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.3.5 ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้ วิธีวิเคราะห์เชิ งปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้ างสรรค์
ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง
(2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือกและ
ใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
(3) สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิ คการสื่ อสารที่ เหมาะสม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่ อสารสารสนเทศ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ


ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน
ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้น 1
ACCT1102 การบัญชีข้นั ต้น 2
ACCT2601 การภาษีอากร
ACCT3901 วิธีวิจยั วิทยาทางบัญชี
APST2105 สถิติธุรกิจ
BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
FINB1101 การเงินธุรกิจ
LAWS2511 กฎหมายธุรกิจและการพาณิ ชย์
MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT2103 การจัดการยุคใหม่
MNGT4404 กลยุทธ์ธุรกิจ

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

ความรับผิดชอบรอง

2.ความรู้

4

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4

1

2

3

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

1







































2

3
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รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก

1.คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

3

2.ความรู้

4

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4

1

2

3

4

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

























ACCT2101 การบัญชีข้นั กลาง 1









ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง 2











ACCT2201 การบัญชีตน้ ทุน 1

















ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2

















ACCT3401 การสอบบัญชี









ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน





ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร



ACCT4101 การบัญชีข้นั สู ง 1




















ACCT4102 การบัญชีข้นั สู ง 2







ACCT4103 รายงานการเงินและการวิเคราะห์









ACCT3104 การจัดทาบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
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ACCT4901 สัมมนาทางการบัญชี การเงิน
ACCT3101 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
ACCT3102 การบัญชีเฉพาะกิจการ



3

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
ACCT3105 การบัญชีระหว่างประเทศ
ACCT3106 ทฤษฎีการบัญชี
ACCT3202 การวางแผนกาไรและการควบคุม
ACCT3203 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ACCT3403 การบัญชีนิติเวช
ACCT3502 การวางระบบบัญชี
ACCT3503 การจัดการฐานข้อมูลทางบัญชี
ACCT3602 การวางแผนภาษี
ACCT4401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
ACCT4402 การตรวจสอบบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ACCT4902 การวิจยั ทางการบัญชี
ACCT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พทางการบัญชี
ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการทางบัญชี
ACCT4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาการบัญชี
ACCT4804 สหกิจศึกษาการบัญชี

1

2

3

2.ความรู้

4

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4

1

2

3

4

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการส าเร็ จการศึก ษาเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
จันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา :
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสู ตร
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบจาก
คะแนนการสอบหรื องานที่มอบหมายให้ทาไม่วา่ จะเป็ นลักษณะงานกลุ่มหรื อลักษณะงานเดี่ยวก็ตาม
โดยคานึงถึงผลการเรี ยนรู ้และกลยุทธ์การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน และ
กาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทาความเข้าใจ
ตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินจากภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
และจัด ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รพิ จ ารณาความเหมาะสมของข้อ สอบให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข องรายวิ ช านั้น เพื่ อ ให้ มี ห ลัก ประกัน ทางด้า นคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุ ณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากทีน่ ักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจยั
สั ม ฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พของบัณฑิ ตที่ ท าอย่า งต่ อเนื่ องและนาผลวิจยั ที่ ได้ย อ้ นกลับมา
ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยมุ่งเน้นในการวิจยั ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
(1) ศึ ก ษาภาวะการได้ง านท าของบัณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากบัณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถและความมัน่ ใจ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) ศึกษาความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการ โดยการส่ งแบบสอบถามหรื อขอเข้าสัมภาษณ์
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ นั้น ๆ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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(3) ศึกษาความก้าวหน้าในตาแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ศึ กษาความคิ ดเห็ นจากนักศึ กษาเก่ า ที่ ไปประกอบอาชี พในด้านความพร้ อมและ
ความเหมาะสมของเนื้ อหาที่กาหนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต เพื่อ
นาข้อคิดเห็นนั้นมาปรับปรุ งหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(5) ศึกษาความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์
พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้
และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การสาเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ :
1.1 มี การปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู ให้แก่ อาจารย์ใหม่เรื่ องบทบาท ความรั บผิดชอบ
ต่อผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในรายวิชา
1.2 ให้ความรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะตลอดจน
หลักสู ตรที่สอน
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึ กษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
1.6 ส่ งเสริ มอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการ
สอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ศึกษาดู งาน ประชุ ม อบรม
สัมมนาทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆเพื่อพัฒนาวิชาชี พอาจารย์ ทั้งในประเทศและ/ หรื อ
ต่างประเทศ การร่ วมเครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์ :
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการ
สอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ศึกษาดู งาน ประชุ ม อบรม
สัมมนาทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆเพื่อพัฒนาวิชาชี พอาจารย์ ทั้งในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ การร่ วมเครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทนั สมัย
(3) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่ น การวิจยั การทาผลงานทางวิชาการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น ฯลฯ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
(1) การมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมบริ ก ารวิช าการแก่ ชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒนา
ความรู ้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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(3) ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร :
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสู ตร มีหน้าที่ในการกากับดูแลและให้
คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายในการบริ หารหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมี
แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
เป้ าหมาย
(1) พัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัยได้มาตรฐานโดย
คณาจารย์ในหลักสู ตรและ
นักศึกษาสามารถก้าวทันหรื อ
เป็ นผูน้ าในการสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ ๆ ทางด้านการ
บัญชี
(2) กระตุน้ ให้นกั ศึกษา
เกิดความใฝ่ รู ้ มีแนวทางการ
เรี ยนที่สร้างทั้งความรู ้
ความสามารถในด้านวิชาการ
และวิชาชีพที่ทนั สมัย
(3) ตรวจสอบและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยจะต้อง
ได้รับการปรับปรุ งทุก 5 ปี
(4) มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอ

การดาเนินการ
1) จัดให้หลักสู ตรมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพทางการบัญชี
2) ปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้ทนั สมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุก ๆ 5 ปี
3) จัดรู ปแบบในการ
เรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีท้ งั ภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ และมี
แนวทางการเรี ยนหรื อ
กิจกรรมประจาวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู ้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง
4) กาหนดให้อาจารย์ที่
สอนในหลักสู ตรมีคุณวุฒิไม่
ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเป็ นผู ้
มีประสบการณ์
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การประเมินผล
1) หลักสู ตรมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี
2) มีจานวนรายวิชาเรี ยน
ที่มีภาคปฏิบตั ิและวิชาเรี ยน
ที่มีแนวทางให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง
3) จานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ ประวัติและคุณวุฒิ
พร้อมทั้งประสบการณ์และ
การอบรมและพัฒนาของ
คณาจารย์
4) ผลของการประเมิน
การเรี ยนการสอน อาจารย์
ผูส้ อน และการสนับสนุน
การเรี ยนรู ้ของผูส้ นับสนุน
การเรี ยนรู ้โดยนักศึกษา
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เป้ าหมาย
(5) หลักสู ตรได้รับการรับรอง
ปริ ญญาจากสภาวิชาชีพบัญชี

การดาเนินการ
5) มีจานวนอาจารย์
ประจาในหลักสู ตรไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กาหนด
6) สนับสนุนให้อาจารย์
ผูส้ อนเป็ นผูน้ าในทาง
วิชาการ และหรื อเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
การสอบบัญชีภาษีอากร
ด้านการสอบบัญชี ด้านการ
ตรวจสอบภายใน หรื อใน
ด้านที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
7) ส่ งเสริ มให้อาจารย์
ประจาในหลักสู ตรไปศึกษา
ดูงานด้านหลักสู ตรหรื อวิชา
การที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
8) มีการประเมิน
หลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ทุกสิ้ นปี การศึกษา โดยมี
หัวข้อตามแบบ มคอ.7
9) ประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสู ตรในการเรี ยน
การสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษา
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การประเมินผล
5) ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะฯทุก 2 ปี
6) ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก ๆ 4 ปี
7) ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูส้ าเร็ จการศึกษาทุก ๆ 2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสู ตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี จากคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดิ นและ
งบประมาณรายได้ เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาอาจารย์และพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสนับสนุ นการ
เรี ย นการสอนในชั้นเรี ย นและสร้ า งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
หลัก สู ตรได้ใ ช้ท รั พ ยากรการเรี ย นการสอนทั้ง หนัง สื อ ตารา และการสื บ ค้นข้อ มู ล
ผ่านฐานข้อมูลจากสานักวิทยบริ การ และ เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และคณะ เช่ น
ห้องสมุด ห้องบริ การคอมพิวเตอร์
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้ อหนังสื อ ตารา
และสื่ อการสอนต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้บ ริ ก ารให้กบั อาจารย์และนักศึ กษาได้คน้ คว้า และใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อทางหลักสู ตรได้มอบหมายให้อาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาเป็ นผูค้ ดั เลื อกให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ ในปั จจุบนั นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่
เชิญมาสอนในบางรายวิชายังมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อหรื อตาราที่เกี่ยวข้องให้สานัก
วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้ อหนังสื อ ในส่ วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริ การ
หนังสื อ ตารา หรื อวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของ
อาจารย์ เช่ น เครื่ อ งมัล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์ คอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางการบัญ ชี
เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่ อ
นาเข้าห้องสมุดกลางและทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนั งสื อ ตารา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ จะอานวยความสะดวกในการใช้สื่ อของอาจารย์ และยังต้องประเมิ นความ
พอเพียงและความต้องการการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ :
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณาจารย์ประจาหลักสู ตรมีการประชุ มร่ วมกันเพื่อ
วางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
โดยจะเก็ บ รวบรวมทั้ง หมดเพื่ อ ประกอบการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาหลัก สู ต รตลอดจนประชุ ม
ปรึ กษาหารื อแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อให้ได้บณั ฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
มหาวิท ยาลัย แต่ ง ตั้ง อาจารย์พิ เศษตามค าแนะนาของคณะกรรมการบริ หารคณะโดย
พิ จารณาจากประวัติการศึ ก ษาโดยวุฒิการศึ ก ษาที่ รับ คื อระดับปริ ญญาโทขึ้ นไปในสาขาวิชาและ
ประสบการณ์ทางานตรงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
หลักสู ตรใช้ศกั ยภาพบุคลากรสายสนับสนุ นการเรี ยนการสอนร่ วมกับคณะ ทั้งนี้ ควรมี
คุณวุฒิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบหรื อตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนทุกตาแหน่งได้รับการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัย
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปั ญหาในด้านการเรี ยนการสอนสามารถที่จะปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยคณาจารย์
ประจาหลักสู ตรจะเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและคณาจารย์ทุกคนจะต้องมีภาระหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั
นักศึกษา โดยมีการกาหนดชัว่ โมงภาระงานในการให้คาปรึ กษา(Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้า
ปรึ กษาได้
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5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
การที่นกั ศึกษาในหลักสู ตรมีความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมินในรายวิชา นักศึกษา
สามารถยืน่ คาร้องขอดูรายละเอียดการประเมินผลของอาจารย์ผสู ้ อนได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมีการสารวจความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการประกันคุ ณภาพการศึกษา พร้ อมทั้งนาผลการวิจยั มาทบทวนปรับปรุ ง
และพัฒนาหลักสู ตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสู ตร
ปี ที่ ปี ที่ ปี ที่ ปี ที่ ปี ที่
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2559 2560 2561 2562 2563
(1) อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
x
x
x
x
x
ดาเนินงานหลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติหรื อมาตรฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3และ มคอ. 4
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้ นสุ ด
การสอบปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสู ตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนกล
ยุทธ์การสอน และหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานของหลักสู ตรที่รายงานใน
มคอ. 7 ปี ที่ผา่ นมา
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศ หรื อ
คาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้รับ
การพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนและอื่น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
เรี ยนการสอน และทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชาเฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5 ของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

ปี ที่ ปี ที่ ปี ที่ ปี ที่ ปี ที่
2559 2560 2561 2562 2563
x
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x
9
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10

เกณฑ์ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตังบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์ การสอน :
คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร กาหนดให้ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการสอนตาม มคอ. 3
ของแต่ละรายวิชาและให้ผูป้ ระสานงานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการจัดการเรี ยนการสอนตาม IES2 โดยให้ผสู ้ อนพิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยประเมินความเข้าใจใน
เนื้ อ หาของบทเรี ย นจากการทดสอบ การสั ง เกตพฤติ ก รรม การตอบค าถามในชั้ น เรี ย น และ
การอภิปรายโต้ตอบในชั้นเรี ยน โดยนาข้อมูลดังกล่าวมารวบรวมและสรุ ปผลว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใน
เนื้ อหาหรื อไม่ เพื่ อนาไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพการสอนในครั้ งต่ อไป จากนั้นให้นาเสนอคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตร เพื่อดาเนินการต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน:
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทาได้ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาที่เรี ยนในแต่ละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผสู ้ อน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิตจะต้องยึดหลักตาม IES 2 ฉบับปั จจุบนั และฉบับร่ าง (กรกฎาคม พ.ศ.
2555) ที่มีผลบังคับใช้เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 มีดงั ต่อไปนี้
(1) IAESB ได้เปลี่ยนชื่อมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จาก Content of Professional Accounting
Education Program เป็ น Initial Professional Development – Technical Competence โดยในปั จจุบนั
IES มี 8 ฉบับดังนี้
1) IES 1 Entry Requirements to Professional Accounting Education (June 21 , 2011)
2) IES 2 Initial Professional Development – Technical Competence (August 1 , 2012)
3) IES 3 Initial Professional Development - Professional Skills (August 1 , 2012)
4) IES 4 Initial Professional Development - Professional Value , Ethics , and Attitudes
(Proposed Revision on July 27 , 2012)
5) IES 5 Practical Experience Requirements for Aspiring Professional Accounting (July
8 , 2011)
6) IES 6 Assessment of Professional Competence (April 28 , 2011)
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7) IES 7 Continuing of Professional Development A Program of Lifelong Learning and
Continuing Development Professional Competence (December 10 , 2010)
8) IES 8 Professionals Development for Engagement Partners Responsible for Audits of
Financial Statements (August 9 , 2012)
(2) IAESB ได้นาเสนอผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้ (Learning Outcomes) เพื่อสะท้อนให้เห็ น
ถึงเรื่ องสมรรถนะทางวิชาชี พ (Professional Competence) โดยจะเน้นในเรื่ องสมรรถนะเชิ งเทคนิ ค
ด้านวิชาชีพ (Technical Competence)มากกว่าของเดิ มที่จะเน้นในเรื่ องสาระของความรู ้ (Knowledge
Content) โดยสรุ ปได้วา่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ เน้นวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้ (Learning
Outcomes Approach) และระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Levels)
(3) IAESB ได้กาหนดให้สภาวิชาชี พบัญชี ในแต่ละประเทศสมาชิ กได้ทาการทบทวนและ
เพิ่มพูนความรู ้ให้กบั หลักสู ตรการศึกษาด้านบัญชี ให้เป็ นไปอย่างสม่าเสมอเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่
กาหนดไว้
(4) IAESB ได้กาหนดคานิยามศัพท์ต่าง ๆ ไว้ดงั ต่อไปนี้
1) สมรรถนะเชิงเทคนิคด้านวิชาชีพ (Technical Competence) หมายถึง ความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู ้ทางวิชาชีพเพื่อการปฏิบตั ิงานให้ได้มาตรฐานที่ดี
2) ทักษะทางวิชาชี พ (Professional Skills) หมายถึง ทักษะด้านความรู ้ ความสามารถ
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การสื่ อสาร และการบริ หารองค์กร ซึ่ งจะใช้ร่วมกับสมรรถนะเชิ งเทคนิ คด้าน
วิชาชีพและคุณค่า จรรยาบรรณและทัศนคติวชิ าชีพ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะทางวิชาชีพ
3) นัก บัญ ชี ที่ มี แ รงจู ง ใจทางวิ ช าชี พ (Aspiring Professional Accountant) หมายถึ ง
บุคคลที่สาเร็ จโปรแกรมการศึกษาด้านวิชาชีพการบัญชี ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้และพัฒนาขั้น
พื้นฐานของวิชาชีพ (IPD)
4) หลักสู ตรด้านวิชาชีพทางการบัญชี (Professional Accounting Education Programs)
หมายถึง โปรแกรมการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจทางวิชาชีพการบัญชีโดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชี พเมื่อสิ้ นสุ ด IPD โปรแกรมนี้ อาจประกอบด้วยหลักสู ตรการศึกษาที่เป็ นการผ่าน
หลักสู ตรของปริ ญญาหรื อรายวิชาที่ เปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย หรื อหน่ วยงานการศึกษาอื่ น หรื อ
หน่วยงานของสมาชิ กของสมาพันธ์นกั บัญชี ระหว่างประเทศ (IFAC) องค์กรที่สังกัด หรื อระบบการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
5) ขอบเขตของสมรรถนะ (Competence Area) หมายถึง ประเภทรายการที่สามารถระบุ
ได้วา่ เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้
6) กิ จ กรรมการประเมิ น ผล (Assessment Activity) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ก าหนดขึ้ น
เพื่อให้ประเมินองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพ
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(5) IAESB ได้กาหนดให้สภาวิชาชี พบัญชี ของประเทศสมาชิ กได้ระบุ ผลสัมฤทธิ์ ของการ
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ จะได้ส ะท้อ นสมรรถนะทางวิ ช าชี พ ของนัก บัญ ชี ก่ อ นสิ้ น สุ ด IPD โดยมี ก ารก าหนด
ผลสัมฤทธิ์ ด้านสมรรถนะเชิ งเทคนิ คด้านวิชาชี พไว้ดงั นี้ ด้านการบัญชี การเงิ นและรายงานทางการ
เงิน กาหนดให้นกั ศึกษาในหลักสู ตรต้องมีระดับความเชี่ยวชาญสู ง ด้านการบัญชีบริ หาร ด้านการเงิน
และการบริ หารการเงิ น การภาษีอากร การสอบบัญชี และการให้ความเชื่ อมัน่ ทางวิชาชี พบัญชี หลัก
ธรรมาภิบาล การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิ จและองค์ก ร การจัดการธุ รกิ จ ก าหนดให้นัก ศึ ก ษาในหลัก สู ตรต้องมี ระดับ ความเชี่ ย วชาญ
ระดับ กลาง และกฎหมายธุ ร กิ จ และข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ และเศรษฐศาสตร์ ก าหนดให้ นัก ศึ ก ษาใน
หลักสู ตรต้องมีระดับความเชี่ยวชาญระดับพื้นฐาน
(6) IAESB ได้กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกได้ระบุและให้คานิยาม ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของความรู ้ ข้ นั ต่ าไว้เป็ น 4 ระดับ ประกอบด้วยระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสู งและ
ระดับ
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสารวจข้ อมูลจาก
(1) นักศึกษาและบัณฑิต
(2) ผูใ้ ช้บณั ฑิต
(3) อาจารย์ผสู ้ อน
(4) กรรมการบริ หารหลักสู ตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
สาขาวิช าผ่า นการประเมิ น จากหน่ วยงานประกันคุ ณภาพหลัก สู ต รและการจัดการเรี ย น
การสอนของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
ในการทบทวนผลการประเมินของสาขาเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
4.1 สาขาวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาหลักสู ตรจากนักศึกษา บัณฑิ ตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
รวมถึงผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ
4.2 วิเคราะห์ ข ้อมู ล ที่ เก็ บ รวบรวมได้ โดยอาจารย์ใ นสาขาวิชาร่ วมกันวิเคราะห์ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
4.3 ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัยทั้งฉบับทุกๆ 5 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ
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ภาคผนวก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

86

เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
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ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง 2559
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต

ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy

ชื่ อปริญญา
ชื่ อเต็ม : บัญชีบัณฑิต

ชื่ อเต็ม : บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy
ชื่ อย่อ : บช.บ.
B.Acc.

Bachelor of Accountancy
ชื่ อย่อ : บช.บ.

B.Acc.

จานวนหน่ วยกิต รวม
136 หน่ วยกิต จานวนหน่ วยกิต รวม
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะไม่ น้อยกว่า
100 หน่ วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่ น้อยกว่า
-กลุ่มวิชาแกน
45 หน่วยกิต -กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเอก
48 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเอก
-กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
7 หน่วยกิต -กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

100 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

หมวดวิชาเฉพาะ
45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก

หมวดวิชาเฉพาะ
48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

129 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
93 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
93 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต - ลดจานวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาแกน
จาก 45 หน่วยกิตเป็ น 36 หน่วยกิต
เพื่อความเหมาะสม

50 หน่ วยกิต - เพิ่มจานวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเอก
จาก 48 หน่วยกิตเป็ น 50 หน่วยกิต
เพื่อความเหมาะสม
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้น 1

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ACCT1101 การบัญชี ข้นั ต้น 1

ACCT1102 การบัญชีข้นั ต้น 2

3(3-0-6)

ACCT1102 การบัญชี ข้นั ต้น 2

เหตุผล

-ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชาบางส่ วน
3(3-0-6) ให้กระชับรัดกุมและครอบคลุมตาม
มาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชี

3(3-0-6) -เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเอกเป็ นกลุ่มวิชา
แกน

ACCT2601 การภาษีอากร 1

3(3-0-6) ACCT2601 การภาษีอากร

3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา

ACCT3901 วิธีวิจยั วิทยาทางบัญชี

3(3-0-6) ACCT3901 วิธีวิจยั วิทยาทางบัญชี

3(3-0-6) -ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม

BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6)

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2559

ENGL1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6)

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2559

ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6) ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6) - ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย

MKRT1101 หลักการตลาด

3(3-0-6) MKRT1101 หลักการตลาด

3(3-0-6) - ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย

MNGT2103 การบริ หารจัดการยุค
ใหม่

3(3-0-6) MNGT2103 การจัดการยุคใหม่

3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชาให้ทนั สมัย

MNGT4404 กลยุทธ์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6) - เปิ ดรายวิชาใหม่แทน MNGT4104
การจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

89
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
กลุ่มวิชาเอกบังคับ

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

36 หน่ วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ

เหตุผล

36 หน่ วยกิต

ACCT2101 การบัญชี ข้ นั กลาง 1

3(3-0-6) ACCT2101 การบัญชี ข้นั กลาง 1

3(3-0-6) ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชาบางส่ วน

ACCT2102 การบัญชี ข้ นั กลาง 2

3(3-0-6) ACCT2102 การบัญชี ข้นั กลาง 2

3(3-0-6) ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชาบางส่ วน

ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2

3(3-0-6) ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2

3(3-0-6) -เพิ่มเติมคาอธิ บายรายวิชาบางส่ วนให้
ครอบคลุมตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพกาหนด

ACCT3401 การสอบบัญชี

3(3-0-6)

ACCT3401 การสอบบัญชี

3(3-0-6) -ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย

ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร

3(3-0-6) - เปิ ดรายวิชาใหม่แทน
ACCT3601 การภาษีอากร 2
3(3-0-6) -ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย
3(3-0-6) -ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย
3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา

ACCT4101 การบัญชี ข้ นั สู ง 1

3(3-0-6)

ACCT4101 การบัญชี ข้ นั สู ง 1

ACCT4102 การบัญชี ข้ นั สู ง 2

3(3-0-6)

ACCT4102 การบัญชี ข้ นั สู ง 2

ACCT4103 รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน

3(3-0-6)

ACCT4103 รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์

กลุ่มวิชาเลือก
ACCT3103 การบัญชี เฉพาะกิจการ

ACCT4903 สัมมนาการบัญชีบริ หาร

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
12 หน่ วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก
3(3-0-6) ACCT3102 การบัญชี เฉพาะกิจการ

3(3-0-6) -เพิ่มในรายวิชาเอกบังคับ
3(3-0-6) -เพิ่มในรายวิชาเอกบังคับ

9 หน่ วยกิต ลดจานวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาเอก
เลือกไปเพิ่มในกลุ่มวิชาแกน

3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา

ACCT3105 การบัญชี ระหว่างประเทศ

3(3-0-6) -เพิ่มรายวิชาในเอกเลือก

ACCT3106 ทฤษฎีบญั ชี

3(3-0-6) -เพิ่มรายวิชาในเอกเลือก

ACCT3502 การวางระบบบัญชี

3(3-0-6) -เพิ่มรายวิชาในเอกเลือก

3(2-2-5)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2559
หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

90
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

ACCT4903 สัมมนาการบัญชีบริ หาร

3(2-2-5)

ACCT4904 สัมมนาการสอบบัญชี

3(2-2-5)

ACCT4905 สัมมนาการตรวจสอบ
ภายใน

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2559

ACCT4906 สัมมนาการภาษีอากร

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2559

ACCT4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการบัญชี
ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางการบัญชี

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2559
ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2559

2(90) ACCT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางการบัญชี
5(225) ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางการบัญชี

ACCT4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
ทางการบัญชี
ACCT4804 สหกิจศึกษาทางการ
บัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2(90)

ปรับเนื้ อหาให้รัดกุมและเป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาการบัญชี
5(350) -ปรับเนื้ อหาให้รัดกุม
-เพิ่มจานวนชัว่ โมง
-เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
1(45) ปรับเนื้ อหาให้รัดกุมและเป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาการบัญชี
6(540) ปรับเนื้ อหาให้รัดกุมและเป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

91

เอกสารหมายเลข 2
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

92

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

93

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

94

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

95

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

96

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

97

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

98

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

99

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

100

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

101

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

102

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

103

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

104

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

105

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

106

เอกสารหมายเลข 3
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสู ตรกับองค์ ความรู้ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ
ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

107
องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทาและ
นาเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- ความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก
บัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
รายวิชาในหลักสู ตร
- ความหมาย และวัตถุประสงค์ของ ACCT1101 การบัญชีข้ นั ต้น 1
การบัญชี
- ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
- กรอบแนวคิดทางการบัญชี
- หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่
- การบันทึกรายการในสมุดรายวัน
ทัว่ ไปและการผ่านรายการไป
บัญชีแยกประเภท
- การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี เมื่อสิ้ น
งวด
การจัดทางบทดลอง กระดาษทา
การ และงบการเงินสาหรับกิจการ
ซื้ อขายสิ นค้า และกิจการ
ให้บริ การ

- กฎหมายภาษีอากร
- หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและ
ACCT2601 การภาษีอากร
- ผลกระทบของกฎหมายและการ
การจัดเก็บ ภาษีอากรต่าง ๆ ตาม ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร
ตีความที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาง ประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ACCT3602 การวางแผนภาษี
การเงินและการบริ หาร
ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิม่
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
- ภาษีศุลกากร
- ภาษีสรรพสามิต
- อากรแสตมป์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

108
องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายภาษีอากร
- ผลกระทบของกฎหมายและการ - ผลกระทบของกฎหมายและการ
ตีความที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาง ตีความที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
การเงินและการบริ หาร
การเงินและการบริ หาร
- การใช้วธิ ีการเชิงปริ มาณ สถิติ
และ การวิจยั

- ความรู ้ดา้ นวิธีการเชิงปริ มาณ

- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี - ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
- ความรู ้เกี่ยวกับการควบคุม
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการบัญชี การจัดทาและนาเสนอ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
รายงานทางการเงิน
สารสนเทศ
- มาตรฐานการบัญชี
- ทักษะการควบคุมเทคโนโลยี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
- ความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยี - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศในบทบาทของ
- ทักษะการควบคุมเทคโนโลยี
ผูบ้ ริ หาร
สารสนเทศ
- ความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในบทบาทของผูบ้ ริ หาร
- ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษสาหรับ
ธุ รกิจ

- ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษสาหรับ
ธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายวิชาในหลักสู ตร

ACCT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทาง
การบัญชี
ACCT4901 การวิจยั ทางการ
บัญชี
APST2105 สถิติธุรกิจ
BCOM1101 หลักเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
ACCT3104 การจัดทาบัญชีดว้ ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ACCT3503 การจัดการฐาน
ข้อมูลทางการบัญชี

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค
- เศรษฐศาสตร์มหภาค
- ความรู ้เกี่ยวกับการเงิน การ
จัดการทางการเงิน เครื่ องมือ
ทางการเงิน ตลาดทุนและตลาด
เงิน
- กฎหมายธุ รกิจ
- กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
- กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั จากัด
หลักทรัพย์
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี

ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
- ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์

รายวิชาในหลักสู ตร
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์

- ความรู ้ดา้ นตลาดการเงินและตลาด
ทุน

FINB1101 การเงินธุ รกิจ

- ความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจและกฎหมาย
พาณิ ชย์

LAWS2511 กฎหมายธุ รกิจและ
การพาณิ ชย์

- ความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจ
-สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
- จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลทาง
ธุ รกิจ
- หลักการบริ หารจัดการที่ดี
- ธุ รกิจระหว่างประเทศและโลกาภิ
วัตน์
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ความรู ้ดา้ นการตลาด

- ความรู ้ดา้ นสภาพแวดธุ รกิจ
- ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณการ
ประกอบธุ รกิจ
- ความรู ้ดา้ นบรรษัทภิบาล
- ความรู ้ดา้ นพฤติกรรมองค์การ
- ความรู ้ดา้ นธุ รกิจระหว่างประเทศ
และโลกาภิวตั น์
-

MNGT2103 การจัดการยุคใหม่

- ความรู ้ดา้ นการตลาด

MKRT1101 หลักการตลาด

- สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
- การจัดการและการตัดสิ นใจ
เชิงกลยุทธ์

- ความรู ้ดา้ นสภาพแวดธุ รกิจ
ความรู ้ดา้ นการจัดการและการ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

MNGT4404 กลยุทธ์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทาและ
นาเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทาและ
นาเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทาและ
นาเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี

ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
รายวิชาในหลักสู ตร
- การบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
ACCT1102 การบัญชีข้ นั ต้น 2
หมุนเวียน
- การบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียน
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ระบบเงินสดย่อย
- ระบบใบสาคัญ
- หลักการและวิธีการเกี่ยวกับรายการ ACCT2101 การบัญชีข้ นั กลาง 1
สิ นทรัพย์ ว่าด้วย
- การจาแนกประเภทต่าง ๆ ของ
สิ นทรัพย์
- การรับรู ้และการวัดมูลค่า
- การตีราคา
- การจัดแบ่งส่ วนสิ นทรัพย์เป็ น
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญชี
- ต้นทุนการกูย้ มื
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- การแสดงรายการสิ นทรัพย์ในงบ
การเงิน
- การเปิ ดเผยข้อมูล
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับ
ACCT2102 การบัญชีข้ นั กลาง 2
หนี้สิน
-การจาแนกประเภทของหนี้ สิน
-การรับรู ้และวัดมูลค่าของหนี้สิน
-การตีราคาและการแสดงรายการ
หนี้สินในงบการเงิน
-การเปิ ดเผยข้อมูล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

- แนวคิดการบัญชีบริ หาร
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดาเนินงาน

- แนวคิดการบัญชีบริ หาร
- การวางแผนและการงบประมาณ
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดาเนินงาน
- การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์

ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
-การประมาณหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
-การบัญชี เกี่ยวกับห้างหุ น้ ส่ วน
-การบัญชี เกี่ยวกับบริ ษทั จากัดและ
บริ ษทั มหาชน
-การจัดทางบกระแสเงินสด
- ความสาคัญและบทบาทการบัญชี
ต้นทุนในองค์กรธุ รกิจ
- ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ
- ระบบบัญชีที่ใช้บนั ทึกต้นทุน
- วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ
แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต
- การบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและ
ค่าแรงงาน
- ระบบบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทา
- ระบบบัญชีตน้ ทุนช่วงการผลิต
- ระบบต้นทุนมาตรฐาน
- การวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้น
- การบัญชีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ร่วม
- และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ของเสี ย การสิ้ นเปลือง งานที่
บกพร่ อง เศษซาก
- - ต้นทุนกิจกรรม
- การใช้ขอ้ มูลต้นทุนในการตัดสิ นใจ
วางแผน และควบคุมการดาเนินงาน
ภายใต้สถานการณ์
ที่แน่นอนและไม่แน่นอน
- ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริ มาณ และกาไร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายวิชาในหลักสู ตร

ACCT2201 การบัญชีตน้ ทุน 1

ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

112
องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
รายวิชาในหลักสู ตร
-การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อ - ระบบต้นทุนผันแปรและ
การตัดสิ นใจ
การงบประมาณ
- การกาหนดราคาสิ นค้า ราคาโอน
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ ACCT3102 การบัญชีเฉพาะ
และวิธีการบัญชี การจัดทาและ
วิธีการบัญชี การจัดทาและนาเสนอ
กิจการ
นาเสนอรายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงินของกิจการต่าง ๆ
- การใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร
กรรม ธุ รกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์
มรดกและทรัสตี การประกันภัย
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็ นต้น
- แนวคิดการบัญชีบริ หาร
- การวางแผนและการงบประมาณ
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดาเนินงาน
- การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
- - การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อ
การแนวคิดการบัญชีบริ หาร
- การวางแผนและการงบประมาณ
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดาเนินงาน
- การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
- การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการ
ตัดสิ นใจ

- บทบาทของการวางแผนกาไรและ
การควบคุมและการประเมินของ
องค์กรประเภท ต่าง ๆ
- การวางแผนกลยุทธ์และการใช้
งบประมาณเป็ นเครื่ องมือในการ
วางแผนและควบคุม
- การรายงานเพื่อการควบคุมและการ
บริ หาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ACCT3202 การวางแผนกาไร
และการควบคุม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิดการบัญชีบริ หาร
- การวางแผนและการงบประมาณ
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดาเนินงาน
- การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
- การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการ
ตัดสิ นใจ
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- ขอบเขต กฎหมาย ข้อบังคับ
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
- การวางแผนการสอบบัญชี
- รายงานการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
- กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- กระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อม
- การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์
ข้อมูลต้นทุน สิ่ งแวดล้อม
- ประโยชน์ธุรกิจที่ได้รับจากการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม
- การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร

รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT3203 การบัญชีเพื่อการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม

- แนวคิดทัว่ ไปและแม่บทของ
ACCT3401 การสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี
- วิวฒั นาการเกี่ยวกับวิชาชีพการ
สอบบัญชี
- บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชี
- กฎหมายและพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี
- ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
- การทุจริ ตและข้อผิดพลาด
- การวางแผนงานสอบบัญชี
- ความเสี่ ยงในการสอบบัญชีและ
ความมีสาระสาคัญ
- การประเมินความเสี่ ยง
- หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการ
รวบรวมหลักฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบ
- กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี
- การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
- การตรวจสอบสิ นทรัพย์ หนี้ สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย
- รายงานการสอบบัญชี
- แนวทางการตรวจสอบบัญชีดว้ ย
- คอมพิวเตอร์
- การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

- การตรวจสอบภายในกิจการ
- การประเมินความเสี่ ยงและการ
ตรวจสอบการทุจริ ต
- แนวทาง วิธีการ มาตรฐานใน
การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การ
การตรวจสอบและบริ การให้
ความเชื่อมัน่
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความเสี่ ยงและการบริ หารความ
เสี่ ยง

- ความรู ้ดา้ นบรรษัทภิบาล
- การตรวจสอบภายในกิจการ
- การประเมินความเสี่ ยงและการ
ตรวจสอบการทุจริ ต
- แนวทาง วิธีการ มาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การการ
ตรวจสอบและบริ การให้ความ
เชื่อมัน่
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- หลักการบริ หารจัดการที่ดี
ความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยง

ACCT3402 การตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน

- มาตรฐานการสอบบัญชี
- ขอบเขต กฎหมาย ข้อบังคับ
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
- การวางแผนการสอบบัญชี
- รายงานการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

- แนวคิดและการพัฒนารู ปแบบการ
บัญชี นิติเวช
- ความแตกต่างระหว่างการบัญชี
นิติเวชกับ การตรวจสอบทุจริ ต
- คุณสมบัติและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช
- เทคนิคและวิธีการตรวจสอบและ
การเข้าไปมีส่วนร่ วมในระบวนการ
ฟ้องร้องเพื่อ ดาเนินคดีในศาล

ACCT3403 การบัญชีนิติเวช
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- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทาและนาเสนอ
รายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทาและนาเสนอ
รายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี

ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
รายวิชาในหลักสู ตร
- การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา ACCT4101 การบัญชีข้ นั สู ง 1
- การบัญชีสาหรับรายการที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศและการแปลง
ค่างบการเงิน
- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการ
บัญชี
-นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางการบัญชี
- การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- งบการเงินระหว่างกาล
- การบัญชีสาหรับ
- ธุ รกิจฝากขาย
- ธุ รกิจขายผ่อนชาระ
- ธุ รกิจให้เช่า
- ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
- งานก่อสร้างตามสัญญา
-กิจการร่ วมค้า
-การบัญชีสาหรับกิจการไม่
แสวงหากาไร
- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
-ผลประโยชน์พนักงาน
- การบัญชีสาหรับเงินลงทุนใน
ACCT4102 การบัญชีข้ นั สู ง 2
บริ ษทั ร่ วม
- การบัญชีสาหรับเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
- การรวมกิจการในรู ปแบบต่าง ๆ
- การจัดทางบการเงินรวม
- งบกระแสเงินสดรวม
- การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
-
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- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทาและนาเสนอ
รายงานทางการเงิน
- การใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

- มาตรฐานการสอบบัญชี
- ขอบเขต กฎหมาย ข้อบังคับ เทคนิค
การตรวจสอบบัญชี
- การวางแผนการสอบบัญชี
- รายงานการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทาและนาเสนอ
รายงานทางการเงิน
- การใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
- มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี

ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
- การจัดทางบการเงินจากรายการที่
บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
- การบัญชีสาหรับกิจการร่ วมค้า
- การบัญชีสาหรับกองทุน
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทาและ
นาเสนอรายงานทางการเงิน
- การใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- ขอบเขต กฎหมาย ข้อบังคับ
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
- การวางแผนการสอบบัญชี
- รายงานการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทาและ
นาเสนอรายงานทาง การเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT4103 รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบ
การเงิน

ACCT4401 การตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสาร
สนเทศ
ACCT4402 การตรวจสอบบัญชี
ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป
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บัญชีการเงิน

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

117
องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- คุณค่าแห่งวิชาชีพ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบัญชี

ข้ อกาหนดในสภาวิชาชีพ
- คุณค่าแห่งวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก
บัญชี

รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT4901 สัมมนาทางการ
บัญชีการเงิน

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทาและนาเสนอ
รายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทาและ
นาเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ACCT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบ
การณ์วชิ าชีพทาง
การบัญชี
ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางการบัญชี
ACCT4803 การเตรี ยมสหกิจ
ศึกษาทางการบัญชี
ACCT4804 สหกิจศึกษาทางการ
บัญชี
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เอกสารหมายเลข 4
การกาหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาการบัญชี
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การกาหนดรหัสวิชา
ความหมายของเลขประจาวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ตประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน
4 ตัว และเลข 4 หลัก ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษรโรมัน 4 ตัว
หมายถึง
หมวดวิชา
เลขตัวที่หนึ่ง
หมายถึง
ชั้นปี
เลขตัวที่สอง
หมายถึง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ตัวที่สาม-สี่
หมายถึง
ลาดับก่อนหลัง
วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้องผ่าน
การเรี ยนรายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผ่าน
การเรี ยนและผ่านการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+และ D

หมู่วชิ าการบัญชี (ACCT)
หมู่วชิ าการบัญชี ซึ่ งอยูใ่ นสาขาวิชาการบัญชี ได้จดั ลักษณะเนื้อหารายวิชาออกเป็ นดังนี้
1. บัญชีการเงิน
(ACCT_1_ _)
2. บัญชีบริ หาร
(ACCT_2_ _)
3. บัญชีและการเงิน
(ACCT_3_ _)
4. การสอบบัญชี
(ACCT_4_ _)
5. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(ACCT_5_ _)
6. การบัญชีภาษีอากร
(ACCT_6_ _)
7. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(ACCT_8_ _)
8. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา
(ACCT_9_ _)
เอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
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หมู่วชิ าการบัญชี
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
ACCT1101
ACCT1101
ACCT1102
ACCT1102
ACCT2101
ACCT2101
ACCT2102
ACCT2102
ACCT2201
ACCT2201
ACCT2202
ACCT2202
ACCT2601
ACCT2601
ACCT3101
ACCT3101
ACCT3102
ACCT3103
ACCT3104
ACCT3104
ACCT3106
ACCT3201
ACCT3201
FINB3403
ACCT3202
ACCT3202
ACCT3203
ACCT3203
ACCT3401
ACCT3401
ACCT3402
ACCT3402
ACCT3403
ACCT3403
ACCT3403
ACCT3501
ACCT3502
ACCT3502
ACCT3501
ACCT3503
ACCT3502
ACCT3503
ACCT3504

ACCT3504

ชื่อวิชา
การบัญชีข้ นั ต้น 1
การบัญชีข้ นั ต้น 2
การบัญชีข้ นั กลาง 1
การบัญชีข้ นั กลาง 2
การบัญชีตน้ ทุน 1
การบัญชีตน้ ทุน 2
การภาษีอากร
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
การบัญชีเฉพาะกิจการ
การจัดทาบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทฤษฎีการบัญชี
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การวางแผนและควบคุมกาไร
การวางแผนกาไรและการควบคุม
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ปัญหาการสอบบัญชี
การบัญชีนิติเวช
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การวางระบบบัญชี
การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
และการควบคุม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วย
กิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
ACCT3601
ACCT3601
ACCT3602 ACCT3602
ACCT4901 ACCT3901
ACCT4101 ACCT4101
ACCT4102 ACCT4102
ACCT4103
ACCT4103
ACCT4401 ACCT4401
ACCT4801 ACCT4801
ACCT4402 ACCT4402
ACCT4802 ACCT4802
ACCT4803 ACCT4803
ACCT4804 ACCT4804
ACCT4901 ACCT4901
ACCT4902
ACCT4903
ACCT4904
ACCT4905
ACCT4906
ACCT4907

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การบัญชีภาษีอากร
การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีอากร
วิธีวจิ ยั วิทยาทางการบัญชี
การบัญชีข้ นั สู ง 1
การบัญชีข้ นั สู ง 2
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
การตรวจสอบบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางการบัญชี
สหกิจศึกษาทางการบัญชี
สัมมนาการบัญชีการเงิน
การวิจยั ทางการบัญชี
สัมมนาการบัญชีบริ หาร
สัมมนาการสอบบัญชี
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สัมมนาการภาษีอากร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
3(2-2-5)
5(350)
2(90)
6(540)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 5
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี พิลาศลักษณ์
1.1 ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่ อสถาบัน
ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาโท บช.ม. (การบัญชีตน้ ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3 ภาระการสอน ประจาปี การศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2559
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ACCT2102 การบัญชีข้ นั กลาง1
ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2
ACCT4901 สัมมนาทางบัญชี

ปี พ.ศทีส่ าเร็จการศึกษา
2521
2535

2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
หน่ วยกิต รหัสวิชา
รหัสวิชา
3(3-0-6) ACCT1102 การบัญชีข้ นั ต้น 2
3(3-0-6) ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2
1(0-2-1) ACCT4901 สัมมนาทางบัญชี

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

1.4 ผลงานวิชาการ
1.4.1 ตารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
ยุพดี พิลาศลักษณ์.(2548). เอกสารประกอบการสอนการบัญชี 2. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์พนั ธ์ , ยุพดี พิลาศลักษณ์, อายะวดี ซันประสิ ทธิ์ ,
สุ รชาติ รัชตโภคิน และแวววารี ทองประดิษฐ. (2550). การบัญชีเพื่อการ
จัดการ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
ยุพดี พิลาศลักษณ์.( 2550). เอกสารประกอบการสอนการบัญชีเพื่อการจัดการ.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. ( 2550). การบัญชี2. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
1.4.2 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2521
เจ้าหน้าที่บญั ชี บริ ษทั รามาการ์ เมนท์ จากัด
พ.ศ. 2522
เจ้าหน้าที่บญั ชี บริ ษทั ศรี นครบิสิเนส จากัด
พ.ศ. 2524
อาจารย์ประจาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรมอาชีวศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2552-2556
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557-2558
1.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หัวหน้าแผนกการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรมอาชีวศึกษา
หัวหน้าคณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมลออ
กรมอาชีวศึกษา
อาจารย์ประจาภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะ
วิทยาการ จัดการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
รองหัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
รองประธานโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ สถาบันราชภัฎ จันทรเกษม
ประธานหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชภัฎ
จันทรเกษม
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทเกษม
กรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
โครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอาจารย์ผูส้ อนบัญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ทัว่ ประเทศ
โครงการอบรมอาจารย์ผูส้ อนวิชาการบัญชี และการสอบ
บัญชีหลักสู ตร “ติดตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบนั ”
อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นส าหรั บ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
อบรมสัมมนาเรื่ องก้าวทันมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่
อบรม Update มาตรฐานการบัญชี และปรับปรุ งหลักสู ตร
บัญชี ณ จังหวัดเชียงใหม่
อบรม หลักสู ตรพัฒนาการเรี ยนการสอนด้านบัญชี Update
มาตรฐานการบัญชี ณ จังหวัด เชียงใหม่
หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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1.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย women กรุ งดูไบ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต์
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยกวางสี นอมอล สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยซู เมกัน ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายะวดี ซันประสิ ทธิ์
2.1 ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่ อสถาบัน

ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษา

ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปริ ญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2520
2547
2544

2.3 ภาระการสอน ประจาปี การศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
รหัสวิชา
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการ
3(3-0-6) ACCT3201 การบัญชีเพื่อการ
จัดการ
จัดการ
FINB2201 ภาษีอากรธุ รกิจ
3(3-0-6) FINB2201 ภาษีอากรธุ รกิจ
ACCT2601 ภาษีอากรธุ รกิจ

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.4 ผลงานวิชาการ
2.4.1 ตารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์พนั ธ์ , ยุพดี พิลาศลักษณ์, อายะวดี ซันประสิ ทธิ์ ,
สุ รชาติ รัชตโภคิน และแวววารี ทองประดิษฐ. (2550). การบัญชีเพื่อการ
จัดการ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
อายะวดี ซันประสิ ทธิ์ . ( 2550). หลัการบัญชี 1. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราช ภัฏ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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จันทรเกษม.
________. ( 2550). เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินการธนาคาร. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. ( 2550).หลักการบัญชีเบื้องต้ น. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.2 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2520
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั เยอเนอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2522
นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
พ.ศ. 2538
นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2539
อาจารย์ 2 ระดับ 6 สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2540
อาจารย์ 2 ระดับ 7 สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2547
อาจารย์ 2 ระดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2549
กรรมการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2550
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2554
กรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2555
ประธานหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
พ.ศ. 2557
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสานักงานอธิ การบดี
2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2549
อบรมภาษีอากรธุ รกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
พ.ศ. 2553
อบรมการตรวจสอบภายใน โรงแรมเอเชีย
พ.ศ. 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจารย์ผสู ้ อบบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎทัว่ ประเทศ
อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่
มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
อบรมสัมมนาเรื่ องก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่
พ.ศ. 2556
อบรม Update มาตรฐานการบัญชี และปรับปรุ งหลักสู ตรบัญชี ณ
จังหวัดเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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พ.ศ. 2557

อบรม หลั ก สู ตรพัฒ นาการเรี ยนการสอนด้ า นบัญ ชี Update
มาตรฐานการบัญชี ณ จังหวัด เชียงใหม่

2.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2552
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยซู เมกัน ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2554
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้
3. อาจารย์แวววารี ทองประดิษฐ
3.1 ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี บช.บ. (การบัญชี)
ปริ ญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)

ชื่ อสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษา
2536
2542

3.3 ภาระการสอน ประจาปี การศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
รหัสวิชา
หน่ วยกิต
ACCT1101 การบัญชีข้ นั ต้น 1
3(3-0-6) ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6)
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6) ACCT4101 การบัญชีข้ นั สู ง 2
3(3-0-6)
ACCT4102 การบัญชีข้ นั สู ง 2
3(3-0-6)
3.4 ผลงานวิชาการ
3.4.1 ตารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์พนั ธ์ , ยุพดี พิลาศลักษณ์, อายะวดี ซันประสิ ทธิ์ ,
สุ รชาติ รัชตโภคิน และแวววารี ทองประดิษฐ. ( 2550). การบัญชีเพื่อการ
จัดการ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
แวววารี ทองประดิษฐ. ( 2550). การบัญชีข้นั ต้ น 1. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.
________ . (2552). Consolidatated Financial Statement ที่นกั บัญชีควรรู ้จกั .
วิทยาการสาร, 1, 24-35.
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________

. (2553). จริ ยธรรมทางธุ รกิ จกับการตรวจสอบภายในที่ผูบ้ ริ หารขั้นสู งไม่
ยอมเข้าใจ. วิทยาการสาร, 2 , 83-97.

3.4.2 ผลงานวิจยั
นวระ ทาสุ วรรณ, แวววารี ทองประดิษฐและรจนา แสงตาล. (2552).
การรับรู้ และความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่
มีต่อกองทุนสารองเลีย้ งชี พไทยมั่นคงซึ่งจะทะเบียนแล้ ว. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
แวววารี ทองประดิษฐ. (2552).งานอาจารย์ ทปี่ รึกษาตามความคาดหวังของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
3.4.3 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2534
หัวหน้าฝ่ ายพนักงานบัญชีลูกหนี้ บริ ษทั โอสถสภา จากัดมหาชน
พ.ศ. 2543
หัวหน้าภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
พ.ศ. 2547
ที่ปรึ กษาบัญชี บริ ษทั พันวาขนส่ ง จากัด
พ.ศ. 2548
อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาการบัญ ชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2552
ประธานหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2554
ประธานหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2555
คณะกรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
3.4.4 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2543
อบรมอาจารย์ผสู ้ อนหลักสู ตรมาตรฐานการบัญชีและพนักงานการ
บัญชี
พ.ศ. 2547
อบรมภาษีมูลค่าเพิ่ม
พ.ศ. 2554
อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่
มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
พ.ศ. 2556
อบรม Update มาตรฐานการบัญชีและปรับปรุ งหลักสู ตรบัญชี ณ
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2557
อบรม หลักสู ตรพัฒนาการเรี ยนการสอนด้านบัญชี Update
มาตรฐานการบัญชี ณ จังหวัด เชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1.4.5 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งคโปร์
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้

4. อาจารย์ อนุวฒ
ั น์ ภักดี
4.1 ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)
ปริ ญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)

ชื่ อสถาบัน

ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2551
2555

4.3 ภาระการสอน ประจาปี การศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
รหัสวิชา
หน่ วยกิต
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6) ACCT4101 การบัญชีข้ นั สู ง 1
3(3-0-6)
ACCT3402 การตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
และการควบคุมภายใน
ACCT3601 การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
4.4 ผลงานวิชาการ
4.4.1 ตารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
4.4.2 ผลงานวิจัย
พ.ศ.2555
การประยุกต์ใช้การวัดผลเชิงดุลยภาพ ในการบริ หารจัดการงานกอง
คลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2556
การศึ ก ษาแนวทางการควบคุ ม ภายใน ของระบบงานบัญ ชี แ ละ
การเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2557
การศึกษาผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีราคา SET100
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.4.3 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2552-2556 นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2556-2558 อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พ.ศ.2558-ปัจจุบนั อาจารย์ประจาหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต คณะวิทยาการ จัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4.4.4 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
4.4.5 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557

อบรม Update มาตรฐานการบัญชี และปรับปรุ งหลักสู ตรบัญชี ณ
จังหวัดเชียงใหม่
อบรม หลั ก สู ตรพัฒ นาการเรี ยนการสอนด้ า นบัญ ชี Update
มาตรฐานการบัญชี ณ จังหวัด เชียงใหม่
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ประเทศอินเดีย
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน หลักสู ตร “หลักการบริ หาร
ความเสี่ ยง”(Risk Management) ณ University of Hertfordshire
ประเทศอังกฤษ

5. อาจารย์ นุชนาถ มีสมพืชน์
5.1 ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่ อสถาบัน
ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษา
ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏระนครศรี อยุธยา
2547
ปริ ญญาโท บธ.ม. (บริ หารธุ รกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ์
ปริ ญญาเอก บธ.ด.
กาลังศึกษา
ในพระบรมราชูปถมภ์
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5.3 ภาระการสอน ประจาปี การศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
รหัสวิชา
MNGT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางธุ รกิจ 3(3-0-6) MNGT3108 การจัดการความรู ้
FINB3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการ 3(3-0-6) FINB1101 การเงินธุ รกิจ
เงินและการธนาคาร
5.4 ผลงานวิชาการ
5.4.1 ผลงานวิจัย
2552

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

พฤติกรรมการซื้ อของลู กค้าและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้ า นค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมในอาเภอพระนครศรี อยุธยา

5.4.2 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2547-2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริ ษทั ไอ.เอ็ม.อี. (ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2552-2554
ผูช้ ่วยนักวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
(ที่ ปรึ กษางานวิจยั ระดับปริ ญญาโท)
5.4.3 การฝึ กอบรม
5.4.4 การศึกษาดูงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 6
คาสั่ งคณะกรรมการจัดทาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 7
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
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สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การประเมินในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้ใช้บัณฑิตทาการประเมินบัณฑิตจบการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2557 ในการประเมินจะมี 2 ส่วนคือ
1. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินในแต่ละข้อคาถามจะมี 5 คาตอบให้เลือกและกาหนด
น้าหนักคาตอบแต่ละข้อมีค่าคะแนนดังนี้
5 คะแนน หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมาก
3 คะแนน หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพบปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อย
1 คะแนน หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพบปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด
ผลการประเมินมีดังนี้
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1. ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต
สาขา

จานวน

(n = 936)
ร้อยละ

การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณา)
นิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการ
ประชาสัมพันธ์)
นิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาวารสารศาสตร์)
นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพศ
ชาย
หญิง
ลักษณะงาน
ด้านบริการ/การขาย
ด้านการท่องเที่ยว
ด้านสื่อมวลชน
ด้านศิลปกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52
216
104
45
147
142
21
32

5.6
23.1
11.1
4.8
15.7
15.2
2.2
3.4

32
79

3.4
8.4

8
58

0.9
6.2

268
668

28.6
71.4

243
34
79
3
16

26.0
3.6
8.4
0.3
1.7

สาขา
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ด้านการศึกษา
ด้านการเกษตร
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านอุตสาหกรรม
อื่น ๆ (ราชการ, ประกันภัย, เลขานุการ,
นิติกร, งานตรวจสอบ, โลจีสติกส์, พัฒนาผลิตภัณฑ์,
สถิติ, ออกแบบสื่อ, ฝ่ายIT, วิจัย)

9
8
391
25

1.0
0.9
41.8
2.7

128

13.7

ภาพรวมคณะ
1.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(n = 936)
ที่
ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม
4.44
0.55
มาก
1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4.24
0.58
มาก
1.3 ความมีระเบียบวินัย
4.19
0.62
มาก
รวม
4.29
0.48
มาก
ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความสามารถตามสาขาที่เรียน
4.00
0.65
มาก
2.2 มีความรู้ที่นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ ใน
4.06
0.66
มาก
การปฏิบัติงานได้
2.3 มี ค วามรอบรู้ แ ละการศึ ก ษาหาความรู้
4.04
0.69
มาก
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
รวม
4.03
0.56
มาก
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่
3.89
0.69
มาก
ความรู้
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3.2 มีความสามารถในการทางานอย่างมีระบบ
4.10
และการพัฒนาวิธีทางานให้มีประสิทธิภาพ
3.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
4.03
3.4 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
4.01
วิจารณญาณ และประยุกต์ใช้ในการทางาน
ได้
รวม
4.01
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ และตรง
4.37
ต่อเวลา
4.2 ความกระตือรือร้นในการทางาน
4.32
4.3 ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้อื่น
4.38
และมีจิตสานึกสาธารณะ
4.4 ความมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
4.44
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รวม
4.38
ที่
ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย

0.63

มาก

0.69
0.68

มาก
มาก

0.55

มาก

0.63

มาก

0.62
0.59

มาก
มาก

0.59

มาก

0.48
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
4.20
0.69
สื่อสาร
5.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
3.53
0.83
เพื่อการสื่อสาร
5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
4.12
0.68
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
รวม
3.95
0.57
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน
4.14
0.43

มาก
ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ที่

ความคิดเห็น
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1

2

3
4
5

บัณฑิตได้รับการฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีในสถานการณ์ที่
เป็นจริง
การมีคุณลักษณะที่ซื่อตรง เชื่อมั่นในความ
จริง สามารถไว้วางใจได้ เสมอต้น เสมอ
ปลายแม้ต่อหน้าและลับหลัง
มีคุณลักษณะสู้งาน ไม่เกี่ยงงาน มีความ
พยายามและความมุ่งมั่นเพื่อความสาเร็จ
มีจิตใจที่เป็นผู้ให้กับส่วนรวม มีคุณธรรม
เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก
มีความรู้และทักษะในการสื่อสารและ
ปฎิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
รวม

4.23

0.62

มาก

4.35

0.60

มาก

4.38

0.58

มาก

4.34

0.60

มาก

4.20

0.65

มาก

4.30

0.49

มาก

สาขาบัญชี
1.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(n =147)
ที่
ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม
4.48
0.53
มาก
1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4.28
0.62
มาก
1.3 ความมีระเบียบวินัย
4.21
0.61
มาก
รวม
4.33
0.50
มาก
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ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความสามารถตามสาขาที่เรียน
4.06
2.2 มีความรู้ที่นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการ
4.07
ปฏิบัติงานได้
2.3 มีความรอบรู้และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
3.97
อย่างต่อเนื่อง
รวม
4.04
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่
3.84
ความรู้
3.2 มีความสามารถในการทางานอย่างมีระบบ
4.13
และการพัฒนาวิธีทางานให้มีประสิทธิภาพ
3.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
3.98
3.4 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
4.01
วิจารณญาณ และประยุกต์ใช้ในการทางานได้
รวม
3.99
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ และตรงต่อ
4.44
เวลา
4.2 ความกระตือรือร้นในการทางาน
4.39
4.3 ความเสี ยสละไม่ เห็ นแก่ ตั ว ช่ วยเหลื อผู้ อื่น
4.36
และมีจิตสานึกสาธารณะ
4.4 ความมีมนุษย์สั มพันธ์อันดี กับเพื่อนร่วมงาน
4.48
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รวม
4.42
ที่

ความคิดเห็น

มาก
มาก

0.67

มาก

0.60

มาก

0.71

มาก

0.64

มาก

0.72
0.66

มาก
มาก

0.58

มาก

0.56

มาก

0.58
0.59

มาก
มาก

0.58

มาก

0.47

มาก

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
4.13
0.75
สื่อสาร
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5.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร
5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
รวม
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน

3.47

0.84

ปานกลาง

4.06

0.78

มาก

3.89
4.14

0.62
0.48

มาก
มาก

2.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
(n =147)
ระดับ
คุณภาพ
มาก

ที่

ความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

1

บัณฑิตได้รับการฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีในสถานการณ์ที่
เป็นจริง
การมีคุณลักษณะที่ซื่อตรง เชื่อมั่นในความ
จริง สามารถไว้วางใจได้ เสมอต้น เสมอ
ปลายแม้ต่อหน้าและลับหลัง
มีคุณลักษณะสู้งาน ไม่เกี่ยงงาน มีความ
พยายามและความมุ่งมั่นเพื่อความสาเร็จ
มีจิตใจที่เป็นผู้ให้กับส่วนรวม มีคุณธรรม
เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก
มีความรู้และทักษะในการสื่อสารและ
ปฎิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
รวม

4.19

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.65

4.36

0.60

มาก

4.38

0.55

มาก

4.32

0.64

มาก

4.15

0.72

มาก

4.28

0.50

มาก

2

3
4
5
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เอกสารหมายเลข 8
คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
หนังสื อแต่ งตั้งผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ
เป็ นกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
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