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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1   
ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Accountancy  Program 

2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม     :   บัญชีบัณฑิต   
   :   Bachelor of Accountancy 
              ชื่อย่อ :  บช.บ. 
   :   B.Acc. 

3.  วิชาเอก  :   ไม่ม ี  

 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
                ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  ประเภทหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

     5.2  รูปแบบ     
          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ปี  
     5.3 ภาษาที่ใช้     

ภาษาไทย   
     5.4 การรับเข้าศึกษา          
 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ 
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     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
            เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร :  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี  9/63  วันที่ 23 กันยายน 2563 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสตูรในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที ่22 ตลุาคม 2563 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :  

หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2566 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี  ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
และพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี  พ.ศ.2547 และวิชาชีพอ่ืนที่ เกี่ ยวข้องทั้ ง ในลักษณะของ                   
การประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าท างานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ท าบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามประกาศของกรมสรรพากร 
3. พนักงานบัญชีต้นทุน  
4. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร เช่น การวางระบบบัญชี การรับท าบัญชี 

และภาษีอากรส าหรับธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
5. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การบัญชีและ

งบประมาณ นักวิชาการบัญชี นักวิชาการพัสดุ หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. ผู้ตรวจสอบภายในทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
7. พนักงานบัญชีและการเงินในหน่วยงานเอกชน 
8. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
9. นักวิชาการ หรืออาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะ 
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9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวแวววารี   
ทองประดิษฐ  
 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2542 
2536 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอนวุัฒน์   ภกัดี บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยราชภฎัธนบุร ี

2555 
2551 

3. อาจารย ์ นางสาวธิษตยา  
รุ่งเดชธนาลัย 

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 

2558 
2551 

4. อาจารย ์ นางสาวสุภาพันธุ ์ 
สายทองอินทร ์

ปร.ด. 
บธ.ม. 

 
บช.บ. 

การบัญช ี
การบัญชีเพื่อการ
วางแผนและควบคุม 
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 
2554 

 
2544 

5. อาจารย ์ นางสาวพิมพผกา ใจมุข บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย 

2553 
2548 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
  ห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

          สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย

ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กล่าวถึงประเทศ

ไทยซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

เชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน า

ทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  9 - 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้

สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมี



5 
 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                                      หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
  

 

ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุก

ขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนา

ประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

ท าให้บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพในประเทศไทยต้องปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความทันสมัย

เพ่ือก้าวทันต่อสิ่งใหม่ โดยสามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

        ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความทันสมัยในที่นี้ หมายถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาชีพและ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านการเงิน ด้านธุรกิจและด้านกฎหมาย  และความสามารถ

ในการใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

โดยมีความรอบรู้ในทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร และเข้าถึงคุณค่าแห่ง

วิชาชีพบัญชี          

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  

         ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคมและเทคโนโลยีท าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การรองรับความ

เสี่ยงจึงน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะ

ขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 จึงมีความจ าเป็นที่จะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ใน

เกณฑ์ของประเทศพัฒนาที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดอยู่ภายในกรอบการพัฒนาประเทศ 20 ปี 

อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวควรได้รับการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ

ภาคการศึกษา  

ส าหรับภาคการศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

หลักสูตรบัญชีจึงมุ่งเน้นออกแบบเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความ

สอดคล้องและเหมาะสมต่อแผนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากนักบัญชีจะสามารถช่วยองค์กรในด้านต่าง ๆ 

ได้โดยตรง ทั้งในกิจการภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความจ าเป็น  

ต้องอาศัยก าลังคนท้างด้านวิชาชีพบัญชีเช่นกัน เพ่ือท าให้กิจการต่าง  ๆ สามารถเข้าถึงเงินทุนจาก   

แหล่งต่าง ๆ สามารถประเมินผลการด าเนินงาน และมูลค่ากิจการจากการใช้ข้อมูลทางบัญชี ส าหรับ

ข้อมูลทางบัญชียังเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับ ควบคุม การด าเนินงาน และท าให้ประเทศ

สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  

ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและการจัดการเรี ยนการสอน จึงมุ่งเน้นที่จะสร้าง

บุคลากรด้านการบัญชีที่มีคุณภาพสูง สามารถเรียนรู้วิทยาการใหม่ในศาสตร์ทางบัญชีและศาสตร์อ่ืน ๆ  

และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการทางการเงิน ธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดโลก  และสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระรายวิชา การเพิ่มรายวิชา

ใหม่ และการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้ก้าวทันผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้มีเป้าหมายให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร   

       ส าหรับการออกแบบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2564 เกิดจากความต้องการ

ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการแข่งขันของประเทศและระดับสากล หลักสูตรได้

มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแผนการพัฒนาฯ 

ด้วยการพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความรู้และความสามารถทางด้านบัญชี 

รวมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม มีค่านิยม พร้อมสู่การพัฒนาแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระของรายวิชาสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ 

(International Federation of Accountants Committee: IFAC) ก าหนด กล่าวคือ เนื้อหาสาระ

ของรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทางการบัญชีสากล ฉบับที่ 2 (IES 2) รวมทั้ง มีความ

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สามารถพัฒนา

ความรู้ทางด้านการบัญชีและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียน อาทิเช่น 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการบัญชี ทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

นอกจากนั้น หลักสูตรยังมุ่งมั่นในการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ กับกระบวนการจัดการเรียน

การสอน เพ่ือท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

        ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

จันทรเกษม ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้                  

คู่คุณธรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงต้องเข้าถึงพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพ่ือให้มหาวิทยาลัย เป็นก าลัง

ส าคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ร่วมชี้น าสังคมให้เห็นถึงความส าคัญการพัฒนาคนในทิศทาง

ของการพัฒนาชาติ     
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      ดังนั้น ในการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการ

ผลิตบัณฑิต เพ่ือบรรลุเป้าหมายในแต่ละพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   

(1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่  กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชา

ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

และกลุ่มวิชาภาษาท่ีสาม 

(2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มวิชาภาษา 

(3) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยคณะ/ภาควิชา/

สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

(1) การบัญชีส าหรับธุรกิจ (ACCT1104) 

(2) การบัญชีส าหรับผู้บริหาร (ACCT2203) 

 

13.3  การบริหารจัดการ   

          การบริหารหลักสูตร อยู่ในความรับผิดชอบโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร            

ซึ่งมีประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวม 5 คน มีหน้าที่ในการวางแผนการ

ด าเนินงาน  ก ากับ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร ภายใต้ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและคณะ  ประสานงานกับคณะที่ให้บริการสอน และคณะที่รับบริการสอนจากคณะ

วิทยาการจัดการ  ในส่วนของตารางสอน  เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและประเมินผลผู้เรียนจัดให้มี

การรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้

ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562   

 
 
 
 
 
 



8 
 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                                      หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
  

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพบัญชี เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ภาษาดี พร้อมบริการชุมชน  
 

เอกลักษณ์ : บัณฑิตบัญชีมีทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

อัตลักษณ์ : เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 (2) มีความรู้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติตามวิชาชีพ 
 (3) มีความพร้อมในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ  รวมทั้งศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น 
 (4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
 (5) มีความสามารถทางการสื่อสาร และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเพ่ือการเรียนรู้ การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและการด าเนินชีวิตในสังคม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลกัสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (5 ปี) 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

(1) ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและสภา
วิชาชีพบัญชี โดยยึดเนื้อหา
สาระของรายวิชาที่มีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

1.1)  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี หรือปรับเนื้อหา
สาระของรายวิชา หัวข้อ 
กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

1.2)  ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ

1.1.1) เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน มคอ.7 ผล
การประเมินประกัน
คุณภาพภายใน
หลักสูตร 

1.1.2) รายงานผลการ
ด าเนินงาน มคอ.7 ผล
การประเมินประกัน
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

และวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง 
มาตรฐานการศึกษา 

คุณภาพภายใน
หลักสูตร 

(2) ก าหนดแผนการเตรียมความ
พร้อม การเสริมสร้างความรู้  
และพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องของนักศึกษาและ
บัณฑิตเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

2.1)  สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพและองค์กร
ธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 

2.2)  จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะเสริมด้านต่างๆ 
ให้กับนักศึกษา 

2.1.1)  รายงานผลการได้งาน
ท าของบัณฑิต และผล
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิต 

 
2.1.2)  รายงานผลการจัด

กิจกรรมและผล
ประเมินจากการฝึกงาน 

(3) พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

3.1) ก ากับติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ในทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร 

3.2) จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.3) มีระบบและกลไกการ
ประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพบัญชีรายชั้นปี 

3.4) มีระบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

3.1.1) รายละเอียดรายวิชา 
(มคอ. 3 และ มคอ.4)
และการรายงานผล
การด าเนินงานสอน 
(มคอ.5 และ มคอ.6) 

3.2.1) ผลการประเมิน
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

3.3.1) ผลการประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพ
บัญชีรายชั้นปี 

3.4.1) ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

(4) พัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ       
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.1) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย
และให้บริการวิชาการต่อ
สังคม 

4.2) สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพและ
วิชาการ  

4.1.1) ร้อยละของงานวิจัย 
และการบริการทาง
วิชาการของอาจารย์ 

4.1.2) อาจารย์ประจ าทุกคน
ได้พัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
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3. รายวิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 หลักสูตรบัญชีได้ก าหนดรายวิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 จ านวน 12 หน่วยกิต ซึ่งจัดอยู่ใน
หมวดวิชาเอกบังคับ ดังนี้ 

(1) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (ENGL3701)  
(2) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ (ENGL3702) 
(3) วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี (ACCT3901) 
(4) การวิจัยทางการบัญชี (ACCT4902) 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน : 
       มีการจัดการเรียนการสอบช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน  มีระยะเวลาในการเรียน         
การสอน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค :  
               ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน : 
                ภาคการศึกษาที่ 1   กรกฎาคม  -  พฤศจิกายน           

      ภาคการศึกษาที่ 2    ธันวาคม    -  เมษายน   
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน-มิถุนายน 
   ภาคนอกเวลา  เรียนในวันจันทร์   อังคาร พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 21.30 น. 

 และเรียนในวันอาทิตย์   เวลา  08.30 – 21.30  น.     
          2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :  

(1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
(2) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี 
(3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
      การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ             
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
                (1) ปัญหาเกี่ยวกับทักษะในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่มี
ระดับผลการเรียนปานกลางลงมา  จึงมีปัญหาเกี่ยวกับวิชาค านวณและภาษาอังกฤษ ท าให้นักศึกษาย้าย
ไปเรียนสาขาวิชาอ่ืนและออกจากมหาวิทยาลัยระหว่างการเรียนตามหลักสูตร 

     (2) ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว ให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมการเรียนรู้ ใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากระบบการศึกษาที่ เปลี่ยนแปลงจากระดับมัธยมศึ กษาเป็นการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ท าให้นักศึกษาต้องมีการปรับตัวในการครองตนให้มีระเบียบวินัย รู้จักแบ่งเวลาและ
บริหารเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) จัดท าแผนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการเรียนตามแผนการเรียน  
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาแรกเข้าในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว

ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพ่ีกับนักศึกษารุ่นน้อง 

(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์จากศูนย์ภาษา
และศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

                      2.5.1 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปกติ 

จ านวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี (คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1 80 80 80 80 80 

2   75  75  75  75 
3   70 70 70 
4    70 70 

รวม 80 155 225 295     295 
จ านวนนักศึกษา 

ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
- - - 70 70 
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 2.5.2 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภาคนอกเวลา 

จ านวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี (คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1 40 40 40 40 40 
2  35 35 35 35 
3   35 35 35 
4    35 35 

รวม 40 75 110 145 145 
จ านวนนักศึกษา 

ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
- - - 35 35 

 

 
  2.6 งบประมาณตามแผน 
        2.6.1 งบประมาณตามแผน (ภาคปกต)ิ 

   (1) งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 1,728,000 2,946,000 4,077,000 5,208,000 5,208,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับทั้งหมด 1,728,000 2,946,000 4,077,000 5,208,000 5,208,000 
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ต่อภาคเรียนต่อคน 

21,600 19,640 18,963 18,600 18,600 
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(2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

2,157,840 2,265,732 2,379,019 2,497,970 2,622,869 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ                     71,030 71,030 71,030 71,030 71,030 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 
รวม (ก) 2,228,870 2,336,762 2,450,049 2,569,000 2,693,899 
ข. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 2,228,870 2,336,762 2,450,049 2,569,000 2,693,899 
จ านวนนักศึกษา 80 155 225 295 295 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 27,862 15,076 10,889 8,708 9,132 

  

2.6.2 งบประมาณตามแผน  (ภาคนอกเวลา)  
    (1) งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 992,000 1,860,000 2,728,000 3,596,000 3,596,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับทั้งหมด 992,000 1,860,000 2,728,000 3,596,000 3,596,000 
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ต่อภาคเรียนต่อคน 

24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 
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(2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

2,157,840 2,265,732 2,379,019 2,497,970 2,622,869 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ                     71,030 71,030 71,030 71,030 71,030 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 
รวม (ก) 2,228,870 2,336,762 2,450,049 2,569,000 2,693,899 
ข. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 2,228,870 2,336,762 2,450,049 2,569,000 2,693,899 
จ านวนนักศึกษา 40 75 110 145 145 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 55,722 31,157 22,273 17,717 18,579 

  

  2.7 ระบบการจัดการศึกษา   
         แบบชั้นเรียน 
 

         2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
         เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ             

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554  (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร         

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต   
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
       โครงสร้างหลักสูตรมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับ 
ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 (1)  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป               30 หน่วยกิต 
 (2)  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า               84   หน่วยกิต 
              1) กลุ่มวิชาแกน                      21   หน่วยกิต 
        2) กลุ่มวิชาเอก                                                     56      หน่วยกิต 

2.1)  วิชาเอกบังคับ             47 หน่วยกิต 
2.2)  วิชาเอกเลือก           9  หน่วยกิต 
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                 3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า     7      หน่วยกิต 
                     เลือกเรียนจากข้อ 3.1)  หรือ  3.2) 
          3.1)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี             7      หน่วยกิต 
          3.2)  สหกิจศึกษาทางการบัญชี                                       8      หนว่ยกิต 
 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                6 หน่วยกิต 
 
     3.1.3  รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร   

            (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            30       หน่วยกิต  
       1)  กลุ่มวิชาบูรณาการ      6   หน่วยกิต 

GEIG1001  ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง      3(2-2-5) 
              Thailand in a Changing World 

GEIG1002  ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่     3(2-2-5) 
                  Citizenship in  Contemporary World 

     2) กลุ่มวิชาภาษา      9       หน่วยกิต 
GELT1001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
                Thai for Communication 
GELE1001  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
                English for Communication 
GELE1002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน      3(3-0-6) 
                English for Work 

  กลุ่มวิชาเลือก      15   หน่วยกิต 
     3) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ      3   หน่วยกิต 

GEHP1101  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
               Exercises for Health 

GEHP1102  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 
                   Physical Fitness Promotion for Health 

     4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3   หน่วยกิต 
GEHS1101  สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6) 
                Aesthetics of Life 
GEHS1102  การพัฒนาตนเพ่ือความสุขของชีวิต     3(3-0-6) 
                Self-Development for Happiness in Life 
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GEHS1103  จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล     3(3-0-6) 
                Social Morality and Reasoning 

     5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3   หน่วยกิต 
GESC1101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
             Information Technology and Communication 
GESC1102  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต       3(3-0-6) 

                       Sciences for Life 
GESC1103  พืชพรรณเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
        Plants for Life 
GESC1104  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต    3(3-0-6) 
       Natural Resources and Environment for Life 
GESC1105  ชีวิตกับเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
        Life and Technology 
GESC1106  การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 
        Thinking and Numeral Analysis for Living 

      6) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3   หน่วยกิต 
GESO1101  พลวัตสังคมไทย       3(3-0-6) 
                 Dynamics of Thai Society 
GESO1102  พลวัตสังคมโลก       3(3-0-6) 
                 Dynamics of Global Society 
GESO1103  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
        Man and Environment 
GESO1104  กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวิต     3(3-0-6) 
 Law for Living 

      7) กลุ่มวิชาภาษาที่สาม    3  หน่วยกิต 
GETL1101  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
        Chinese  in  Daily Life 
GETL1102  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
        French in Daily Life 
GETL1103  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
        Japanese in Daily Life 
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GETL1104  ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
        Korean in Daily Life 
GETL1105  ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
        Khmer in Daily Life 
GETL1106  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
        Vietnamese in Daily Life 

   (2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                  84   หน่วยกิต 
                          1)  กลุ่มวิชาแกน                   21    หน่วยกิต 

ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1      3(2-2-5) 
        Introduction to Accounting  1  

ACCT1102  การบัญชีขั้นต้น 2                                                         3(2-2-5) 
                Introduction to Accounting  2 
ACCT2601  การภาษีอากร      3(3-0-6) 

      Taxation 
          APST2105   สถิติธุรกิจ                    3(3-0-6) 

      Business Statistics 
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 

     Principles of Economics 
 LAWS2511 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์    3(3-0-6) 
         Business and Commercial  Laws 
 CBAI2104  การจัดการธุรกิจยุคใหม่     3(3-0-6) 

     Modern Business Management  
                 2) กลุ่มวิชาเอก                                              56  หน่วยกิต 
                  2.1)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                  47  หน่วยกิต 
 ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1       3(3-0-6) 

     Intermediate Accounting 1 
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2             3(3-0-6) 

     Intermediate Accounting  2 
ACCT2201 การบัญชีต้นทุน              3(3-0-6) 

     Cost Accounting  
ACCT2202 การบริหารการเงินและต้นทุน         3(3-0-6) 

     Financial and Cost Management 
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ACCT3401 การสอบบัญชี       3(3-0-6) 
     Auditing 

ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน         3(3-0-6) 
       Internal Audit and Internal Control 

ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(3-0-6) 
       Accounting Information Systems 
          ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร       3(3-0-6) 
      Tax Accounting 
 ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ*          3(3-0-6) 
       English for Academic Purposes  
 ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ*  3(3-0-6) 
       English for Specific Career Purposes 

ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี*     3(3-0-6) 
     Research  Methodology  in  Accounting  

ACCT4101 การบัญชีขั้นสูง 1              3(3-0-6) 
       Advanced Accounting 1 

ACCT4102 การบัญชีขั้นสูง 2             3(3-0-6) 
                Advanced Accounting 2                       
 ACCT4103 รายงานการเงินและการวิเคราะห์           3(3-0-6) 
       Financial Reporting and Analysis  

ACCT4901 สัมมนาทางการบัญชีการเงิน      2(0-4-2) 
       Seminar in Financial Accounting 

ACCT4902 การวิจัยทางการบัญชี*      3(0-6-3) 
                          Research   in   Accounting 
  
*วิชาเอกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  2.2)  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   9           หน่วยกิต 
                        ให้เลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต                    

ACCT3101 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ           3(3-0-6) 
                Accounting for Public Sector 
 ACCT3102 การบัญชีเฉพาะกิจการ           3(3-0-6) 

     Accounting for Specific Enterprises 
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 ACCT3104 การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป          3(2-2-5) 
 Computer  Software for Accounting 

ACCT3105 การบัญชีระหว่างประเทศ                                                 3(3-0-6) 
       International Accounting  

ACCT3106 ทฤษฎีการบัญชี            3(3-0-6) 
       Accounting Theory  
 ACCT3107 การบัญชีมูลค่ายุติธรรม           3(3-0-6) 
       Fair Value Accounting 

ACCT3108 การบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน          3(3-0-6) 
               Accounting for Financial Instruments 
ACCT3202 การวางแผนก าไรและการควบคุม                                              3(3-0-6) 

       Profit Planning and Control 
          ACCT3203 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
      Accounting for Environmental Management 
 ACCT3403 การบัญชีนิติเวช                                                                   3(3-0-6) 
       Forensic Accounting 

ACCT3502 การวางระบบบัญชี                       3(3-0-6) 
       Accounting Systems Design 
          ACCT3503 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี 3(3-0-6) 
        Database  Management in Accounting 
 ACCT3504 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิชาชีพบัญชี           3(2-2-5) 
       Information Technology for Accounting Professions 
 ACCT3505 การปฏิบัติการทางการบัญชี            3(2-2-5) 
       Accounting Workshops 
 ACCT3602 การวางแผนภาษี                                                                  3(3-0-6) 
       Tax Planning 
          ACCT4401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ                                   3(3-0-6) 
      Information System Audit and Control 
          ACCT4402 การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                                    3(2-2-5) 
      Computerized  Auditing  
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 3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า   7    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1) หรือ 3.2) 
 3.1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 
ACCT4801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี                                       2(90) 

     Preparation  for  Occupational  Practicum  in  Accounting 
          ACCT4802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี                                                   5(350) 
       Occupational  Practicum in Accounting  
                          3.2) สหกิจศึกษาทางการบัญชี 

ACCT4803  การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี     2(90) 
                           Preparation for  Co-operative  Education  in  Accounting 

ACCT4804  สหกิจศึกษาทางการบัญชี               6(540) 
        Co-operative  Education in Accounting 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี              6       หน่วยกิต 
    นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเลือกเสรี  อย่างน้อยจ านวน 6 หน่วยกิต ที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นวิชา         
เอกบังคับ วิชาเอกเลือก และรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชา และ   
ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
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 3.1.4   แผนการศึกษา 
             (1) แผนการศึกษาภาคปกต ิ

                          ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1 3 
 ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 
 CBAI2104 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ 3 
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 15 

 

ชั้นปีที่ 1   
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2 3 
 LAWS2511 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3 
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   3 
รวม 15 
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ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน APST2105  สถิติธุรกิจ 3 
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 3 
 ACCT2201 การบัญชีต้นทุน  3 
 ENGL3701  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ* 3 
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 18 

*วิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชั้นปีที่ 2   
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน ACCT2601 การภาษีอากร  3 
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2 3 
 ACCT2202  การบริหารการเงินและต้นทุน  3 
 ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะทาง

วิชาชีพ* 
3 

        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 18 

*วิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT3401 การสอบบัญชี 3 
 ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร 3 
 ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   3 
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   3 
รวม 18 

 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT4101 การบัญชีขั้นสูง 1 3 
 ACCT4103 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3 
     ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี* 3 
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   6 
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 18 

*วิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3 
 ACCT4102 การบัญชีขั้นสูง 2 3 
 ACCT4901 สัมมนาทางการบัญชีการเงิน                                                                                   2 
     ACCT4902 การวิจัยทางการบัญชี* 3 
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ACCT4801 
 
ACCT4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
บัญชี หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 

2 
 
2 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 13 

*วิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชั้นปีที่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ACCT4802 
 
ACCT4804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี     
หรือ  
สหกิจศึกษาการบัญชี                                                         

5  
 
6  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 5-6 
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(2) แผนการศึกษาภาคนอกเวลา  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     9 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      
    1) กลุ่มวิชาแกน ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1  3 

  ECON1105  หลักเศรษฐศาสตร์  3 
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 15 

 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   9 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      
    1) กลุ่มวิชาแกน LAWS2511  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์  3 
 ACCT1102  การบัญชีขั้นต้น 2  3 
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 15 



27 
 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                                      หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
  

 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ENGL3701  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ* 3  
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 9 

*วิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      
    1) กลุ่มวิชาแกน APST2105  สถิติธุรกิจ 3 
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT2101  การบัญชีขั้นกลาง 1  3 

  ACCT2201  การบัญชีต้นทุน 3 
 ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะทาง

วิชาชีพ* 
  3 

        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 15 

*วิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2    
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ       
    1) กลุ่มวิชาแกน CBAI2104  การจัดการธุรกิจยุคใหม่  3 
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2  3 

  ACCT2202  การบริหารการเงินและต้นทุน  3 
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 12 

 

 
ชั้นปีที่ 2 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน ACCT2601  การภาษีอากร  3 
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   3 
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 6 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT3401  การสอบบัญชี  3 
 ACCT3501  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3 
   ACCT3601  การบัญชีภาษีอากร  3 
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   3 
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     
รวม 12 

 

 
ชั้นปีที่ 3 

 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT4103 รายงานการเงินและวิเคราะห์ 3 
 ACCT4101 การบัญชีขั้นสูง 1  3 
    ACCT3901   วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี* 3 
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก      
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 9 

*วิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      
(2) หมวดวิชาเฉพาะ       
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT3402  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  3 
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   3  
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 6 

 
ชั้นปีที่ 4 

 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ACCT4102 การบัญชีขั้นสูง 2  3  
 ACCT4901 สัมมนาทางการบัญชีการเงิน  2  
 ACCT4902 การวิจัยทางการบัญชี* 3  
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    

    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ACCT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี  2  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     
รวม 10 

*วิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ACCT4802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 5  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 5 

 
 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      
(2) หมวดวิชาเฉพาะ       
    1) กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเอก    
        2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
        2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6  
รวม 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
ACCT1101     การบัญชีขั้นต้น 1                                                               3(2-2-5) 
                    Introduction to Accounting  1 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตาม
ทฤษฎีการบัญชีคู่  รายการปรับปรุงและปิดบัญชี  การจัดท ากระดาษท าการและ       
งบการเงินส าหรับธุรกิจบริการ การบัญชีส าหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ และจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี    

 
ACCT1102     การบัญชีขั้นต้น 2                                                         3(2-2-5)    

               Introduction to Accounting  2 
                   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1        

การจัดท ารายงานทางการเงินของธุรกิจซื้อขายสินค้า  การจัดท าบัญชีตาม
วงจรบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต  หลักการและวิธีการเกี่ยวกับระบบ
ใบส าคัญ  วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการจ าแนกประเภท การรับรู้ การวัดมูลค่า ส าหรับ
รายการสินทรัพย์ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ  
และการบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

 
 ACCT2101   การบัญชีขั้นกลาง 1                     3(3-0-6) 
             Intermediate Accounting 1 

               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2      
          กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน หลักการ การจ าแนกประเภท    

การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคา การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์แต่ละรายการตามมาตรฐานรายการงานทางเงิน วิธีปฏิบัติทางบัญชี

เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่า

ของสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 
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ACCT2102    การบัญชีขั้นกลาง 2                                                           3(3-0-6)         

                    Intermediate Accounting  2 

               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2   

            หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การจ าแนกประเภท และการแสดง
รายการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และผลประโยชน์พนักงาน 
การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ และการเปิดเผยเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้น          
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเลิกกิจการและการช าระบัญชี และ       
การจัดท างบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องและเป็นปัจจุบัน 

 
ACCT2201   การบัญชีต้นทุน                                           3(3-0-6) 
                    Cost Accounting  
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2   

               ความส าคัญของการบัญชีต้นทุน และความหมายของต้นทุนต่าง ๆ            
ตามวัตถุประสงค์ที่น าไปใช้ การบัญชีวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิตอย่าง
เหมาะสมในระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุน
มาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่ วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้  ของเสีย              
ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม 

 
ACCT2202    การบริหารการเงินและต้นทุน                                           3(3-0-6) 
                   Financial and Cost Management 

         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT2201 การบัญชีต้นทุน 1 
  แหล่งเงินทุนและการจัดหา การบริหารเครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์

ความต้องการทางด้านเงินสด และเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุน 
การใช้เทคนิคเชิงประมาณในการบริหารต้นทุน การจัดท ารายงานเพ่ือสนับสนุน     
การตัดสินใจทางด้านการบริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ 
และส่วนงานธุรกิจ 
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ACCT2601   การภาษีอากร                            3(3-0-6) 
                    Taxation    

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นโยบายและ 
ส่วนประกอบภาษีอากร ปัญหาภาษีอากรที่เกิดขึ้นภายในประเทศ วิธีการจัดเก็บภาษี 
ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย       
ภาษี ศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอ่ืน ๆ และการประยุกต์หลัก    
ภาษีอากรที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจชุมชน   

 
ACCT3101   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                                                      3(3-0-6) 
                    Accounting for Public Sector 

         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1   
             ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของ

หน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและ         
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดท ารายงานทางการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 

 
ACCT3102    การบัญชีเฉพาะกิจการ                  3(3-0-6) 
                   Accounting for Specific Enterprises 

         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1 
          การด าเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ 

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานผลการด าเนินงานและ
การแสดงฐานะการเงินของกิจการนั้น ๆ ได้แก่ ธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรม  
การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การประกันภัย การน าเข้าส่งออก กิจการไม่แสวงหา
ก าไร และธุรกิจลีสซิ่ง 
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ACCT3104   การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                                       3(2-2-5) 
   Computer  Software for Accounting 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

   การท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีให้เหมาะสมกับลักษณะและ
ประเภทธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี ในระบบจัดซื้อ  ระบบ
ควบคุมสินค้าคงคลัง  ระบบขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและเงินฝาก
ธนาคาร ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา การก าหนด
ฐานข้อมูลของระบบและการออกแบบฟอร์มเอกสาร ระบบรักษาความปลอดภัยและ
บ ารุงรักษา 

 
ACCT3105   การบัญชีระหว่างประเทศ                                                      3(3-0-6) 
   International Accounting                    
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1 

   หลักปฏิบัติทางการบัญชีของต่ างประเทศ พร้อมทั้ ง  ความรู้ทั่ ว ไป             
ความหลากหลาย ความแตกต่างและความสอดคล้อง เพ่ือจัดท ารายงานทางการเงินใน
แต่ละประเทศ พร้อมทั้งศึกษาการภาษีอากรส าหรับบริษัทข้ามชาติ รวมทั้ง กรณีศึกษา
และปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ACCT3106      ทฤษฎีการบัญชี            3(3-0-6) 
  Accounting Theory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2      
   วิวัฒนาการของการบัญชี สถาบันซึ่งก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของประเทศไทยและต่างประเทศ โครงสร้างแนวความคิดทางการบัญชี แนวความคิด  
ในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย  เพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงิน บทบาทของข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 



36 
 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                                      หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
  

 

 
 
ACCT3107  การบัญชีมูลค่ายุติธรรม                  3(3-0-6) 
  Fair Value Accounting 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การบัญชีขั้นกลาง 2      
   ความหมายและล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม การวัดมูลค่ายุติธรรม เทคนิค

และข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ทางเลือกวิธีมูลค่ายุติธรรม         
การประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมกับสินทรัพย์ทางการเงินและไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินและตราสารทุนของกิจการ การด้อยค่าของสินทรัพย์    
ทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม  

 

ACCT3108  การบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน          3(3-0-6) 
  Accounting for Financial Instruments 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1  
   ความส าคัญและความหมายของเครื่องมือทางการเงิน การจัดประเภทและการวัด

มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน วิธีการที่ใช้ในการบันทึกบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 
ประกอบด้วย การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การตัดรายการ การวัดมูลค่าเพ่ือการรายงาน
และการปรับปรุงมูลค่าในวันสิ้นงวด การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การจัดประเภท
รายการใหม่ การน าเสนอเครื่องมือทางการเงินในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล             
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการบัญชีส าหรับการป้องกันความเสี่ยง  

 

ACCT3202   การวางแผนก าไรและการควบคุม                                             3(3-0-6) 
                    Profit Planning and Control 
                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2      

            แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนก าไรและการควบคุม บทบาทของ     
ผู้ควบคุมทางการเงิน รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่าง ๆ           
โดยเน้นการวางแผนและการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  การก าหนดดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน  
และการรายงานเพ่ือการควบคุมและการบริหาร 
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ACCT3203    การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                                        3(3-0-6) 
         Accounting for Environmental Management 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ACCT2102   การบัญชีขั้นกลาง 2     

  กรอบแนวคิดการพัฒนายั่งยืน  ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวมจัดท าและ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงิน  และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดท า
รายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอต่อผู้บริหาร  รวมทั้งการจัดการรายงาน
การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของ  ISO  หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ACCT3401   การสอบบัญชี                                                                  3(3-0-6) 

         Auditing 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2      

    แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและวิชาชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การวางแผนงานการตรวจสอบ หลักฐานการสอบ
บัญชี เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ข้อผิดพลาด การทุจริต ความเสี่ยงในการ
สอบบัญชี ความมีสาระส าคัญ การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ การสุ่ม
ตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบหาสาระในวงจร
การบัญชีที่ส าคัญต่าง ๆ การแสดงความเห็นต่องบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี  
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและการใช้ผลงานของบุคคลอื่น 

 
ACCT3402    การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                                 3(3-0-6) 
                    Internal Audit  and  Control 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2      

  การก ากับดูแลกิจการ  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายในตาม
แนวความคิดของ COSO  การจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของ COSO  
(ERM) กระบวนการตรวจสอบภายใน  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
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ACCT3403   การบัญชีนิติเวช                  3(3-0-6) 
                   Forensic Accounting 

         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT3401  การสอบบัญชี 
            ความหมาย  แนวคิด  และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่าง

ระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต  คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของนักบัญชีนิติเวช  สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ 
และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพ่ือด าเนินคดีในศาล 

 
ACCT3501    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                 3(3-0-6) 

          Accounting Information Systems 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 

  ความหมาย องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดท า
เอกสารประกอบระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ทางเดินเอกสารและข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ 
วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิตสินค้า และวงจรการรายงานทางการเงิน การประมวล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมส าหรับระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ และ
การบูรณาการระบบสารสนเทศในองค์กร 

 
ACCT3502    การวางระบบบัญชี                                                           3(3-0-6) 

          Accounting Systems Design 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 

การวิเคราะห์ลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจ ความส าคัญและองค์ประกอบ
ของระบบบัญชี กระบวนการวางระบบบัญชีการก าหนดผังบัญชี การออกแบบเอกสาร
และการก าหนดรูปแบบรายงงานของระบบการจัดซื้อและเจ้าหนี้ การขายและลูกหนี้ 
สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร และการรับ-การจ่ายเงิน การเขียนผังทางเดินเอกสาร
และการเขียนผังระบบงานที่ปฏิบัติด้วยมือและด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการสร้างแผนภาพ การจัดท าคู่มือระบบงานต่าง  ๆ การวางแผน    
การน าไปใช้ การติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน รวมไปถึงหลักในการ
ควบคุมภายใน 

 



39 
 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                                      หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
  

 

 
ACCT3503    การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี               3(3-0-6) 
                    Database Management in Accounting 

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
แนวคิด  โครงสร้างหลัก  องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการจัด

โครงสร้าง  วิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และ
การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี   

 
ACCT3504  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิชาชีพบัญชี         3(2-2-5) 
  Information Technology for Accounting Professions 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT3501  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานการบัญชีปัจจุบันและ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีเพ่ือสนับสนุนงานการ
บัญชี เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ประยุกต์ใช้กับการบัญชีและการ  
บูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับระบบงานอื่น ๆ ในองค์กร 

 
ACCT3505  การปฏิบัติการทางการบัญชี        3(2-2-5) 
  Accounting Workshops 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT3104 การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
                                                      และ ACCT3502 การวางระบบบัญชี  
   การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดท าบัญชี เริ่มตั้งแต่จ าแนกเอกสารเพ่ือการ

ควบคุมภายในที่ดี การวิเคราะห์เอกสารทางบัญชีเพ่ือน ามาบันทึกบัญชีตามวงจรธุรกิจ 
การค านวณภาษีและการจัดท าแบบฟอร์มเพ่ือน าส่งภาษีตามกฎหมาย การกระทบ
ยอดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การจัดท างบการเงินโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี
ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม และการจัดท าเอกสารน าเสนองบการเงิน การจัดท าเอกสาร
เพ่ือน าส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ 
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ACCT3601    การบัญชีภาษีอากร                                                             3(3-0-6) 
                    Tax  Accounting 

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 และ 
        ACCT2601 การภาษีอากร  

               แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชีและการภาษีอากร  การจัดท ากระดาษท าการเพ่ือค านวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร  การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นก าไรสุทธิทาง
ภาษีอากร รวมทั้งการจัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร และการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
ACCT3602   การวางแผนภาษี                      3(3-0-6) 
                    Tax Planning 

        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร  
           การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ    

ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  เพ่ือให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้
กรอบของกฎหมาย  และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ACCT3901     วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี                             3(3-0-6) 
  Research   Methodology  in  Accounting  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  APST2105 สถิติธุรกิจ 

 หลักการและการท าวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทาง
บัญชีขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี  
กระบวนการในการท าวิจัยและการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยทาง
บัญชี และจริยธรรมของนักวิจัย 
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ACCT4101   การบัญชีขั้นสูง 1                                                                3(3-0-6) 
                    Advanced Accounting 1 
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2  

              นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด
ทางการบัญชี  รายงานทางการเงินระหว่างกาล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ       
ผู้ถือหุ้นและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง  การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา การร่วมการงาน    
การบัญชีส าหรับสัญญาเช่า รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า สัญญาก่อสร้าง  การฝากขาย  
การขายผ่อนช าระ  และการขายอสังหาริมทรัพย์   

 
ACCT4102   การบัญชีขั้นสูง 2                                                               3(3-0-6) 
                    Advanced Accounting 2                                                 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2  

การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การบัญชีส าหรับการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม การท างบการเงินรวม รายการเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่า       
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
ACCT4103    รายงานการเงินและการวิเคราะห์                                3(3-0-6) 

          Financial Reporting and Analysis 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2  

       รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ วิธีการและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชี อ่ืนที่ส าคัญเพ่ือ           
การตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินรวม และการประเมินมูลค่า
กิจการโดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
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ACCT4401   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ                  3(3-0-6) 
                    Information System Audit and Control 

         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT 3401  การสอบบัญชี  และ 
                                            ACCT 3501  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

        แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน          
การประมวลผลทางด้านการบัญชี  การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์  
การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน  การประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูลเทคนิคการ
ตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 

 
ACCT4402   การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป       3(2-2-5) 
                    Computerized  Auditing   

         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT 3401  การสอบบัญชี   
       หลักการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการควบคุมภายในและ        

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลข้อมูลทางบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์  การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกันวิธีใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือช่วยในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  การจัดท าแนวการตรวจสอบ         
การจัดท ากระดาษท าการของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผล 

 

ACCT4801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี                            2(90) 
                    Preparation for  Occupational  Practicum in   Accounting   
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ต้องเรียนวิชาเอกทางบัญชไีม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
              การประยุกต์หลักการและทฤษฏีทางการบัญชี  โดยการใช้กรณีศึกษา

สถานการณ์จ าลองการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ 
การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  การเสริมสร้าง
จรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ACCT4802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี                        5(350) 
                    Occupational  Practicum   in Accounting 
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT4801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 
                                 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี ในสถานประกอบการ ใน

ภาครัฐหรือเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารกิจการเป็นผู้คอย
ให้ค าแนะน า ซึ่งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการ
พิเศษ เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางธุรกิจด้านการบัญชี 

 

ACCT4803   การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี                                  2(90) 
                    Preparation for  Co-operative Education   in  Accounting 
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

      การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้มีความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การพัฒนาในด้านเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ  โครงงานหรือผลงาน       
การเขียนรายงานโครงงานหรือผลงานและการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน 

 

ACCT4804   สหกิจศึกษาการบัญชี               6(540) 
                   Co-operative Education  in  Accounting 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT4803 การเตรียมสหกจิศึกษาทางการบัญชี                                      
 การฝึกงานวิชาชีพบัญชีที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือ

ของสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริง 
ณ สถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรกับ
การปฏิบัติงานจริง  มีการจัดท าโครงการ  การน าเสนอโครงการและรายงานผล              
การปฏิบัติงานตามค าแนะน าของอาจารย์นิ เทศก์ และพนักงาน พ่ีเลี้ยง ในสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพตลอดจน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยมีระยะเวลา        
ในการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ   
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ACCT4901  สัมมนาทางการบัญชีการเงิน             2(0-4-2) 
                    Seminar in Financial Accounting 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2      

                 อภิปราย วิเคราะห์ และน าเสนอแนวทางการน ากรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ส าหรับองค์กร
ประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้
กรณีศึกษา บทความ งานวิจัย เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประเด็นที่น่าสนใจ เทคนิคทางการเงินที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ตลอดจนปัญหาด้านการ
บัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ACCT4902   การวิจัยทางการบัญชี                          3(0-6-3) 
                    Research  in  Accounting 

        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี 
          ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการบัญชี  เลือกหัวข้อที่จะท าวิจัยเสนอเค้า
โครงการวิจัย ด าเนินการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัย  

 
APST2105     สถิติธุรกิจ                                                                      3(3-0-6) 
                   Business Statistics 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น  
ของตัวแปรสุ่ม ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน  
การทดสอบไคก าลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และ
สหสัมพันธ์ อย่างง่าย อนุกรมเวลา และเลขดัชนี และการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ 

 
CBAI2104    การจัดการธุรกิจยุคใหม่                                     3(3-0-6) 
                 Modern  Business Management 

     องค์กรและโครงสร้างทางธุรกิจ แนวคิดการจัดการยุคใหม่ ความส าคัญของ
หน้าที่การด าเนินงานประเภทต่าง ๆ ภายในองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การก าหนด กลยุทธ์ขององค์กรที่มุ่งเน้นทางการผลิต การตลาด        
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์      
การจัดการความเสี่ยงและจริยธรรมทางธุรกิจ  
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ECON1105   หลักเศรษฐศาสตร์          3(3-0-6) 

         Principles of Economics 
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ และ
ศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่ าง  ๆ ซึ่ ง เป็นตัวก าหนดรายได้                      
ประชาชาติ  พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของ                    
รัฐบาล การคลัง นโยบายการเงินและการธนาคาร 

 
  ENGL3701   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ       3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes  
   ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานวิชาการและ

การศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
ในเชิงวิชาการ การอ่านและตีความ หนังสือ ต ารา รายงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย 
บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ 

 
ENGL3702   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ       3(3-0-6) 
  English for Specific Career Purposes 
   ศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับการประกอบอาชีพ 

เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์         
ที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน ตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพของศาสตร์นั้น ๆ 

 
GEHP1101   การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ           3(2-2-5) 
          Exercises for Health 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออก
ก าลั งกาย เ พ่ือสุ ขภาพ รวมไปถึ งหลักการออกก าลั งกาย เ พ่ือสุ ขภาพตาม                 
หลักวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย   โดยการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกายหรือการ
ออกก าลังกายด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น การเดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ 
เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล เป็นต้น หลักโภชนศาสตร์และหลักการ
บริโภคอาหารเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี  รวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บและการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย 
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GEHP1102   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ          3(2-2-5) 
        Physical Fitness Promotion for Health 
         ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความส าคัญ  วิธีการทดสอบและประเมิน  

หลักการและวิธีการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การน าหลักการโภชนาการและค านวณปริมาณอาหาร
ส าหรับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 

 
GEHS1101   สุนทรียภาพของชีวิต                                                 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Life  
                 ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์  และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี  

นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทาง
ความงาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิง
คุณค่าอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 
GEHS1102   การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต                                    3(3-0-6) 
 Self-Development for Happiness in Life 
               พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  องค์ประกอบของพฤติกรรมพ้ืนฐานทาง

สรีรวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์  พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง  
และการประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ  และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง  การเสริมสร้างบุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  สุขภาพจิตและ
การจัดการความเครียด  การสร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข 

 
GEHS1103    จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                                           3(3-0-6) 
  Social Morality and Reasoning 
             แนวคิดพ้ืนฐานของมนุษย์  โลกทัศน์  ชีวทัศน์  การส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  การมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม  การใช้
เหตุผลอย่างสร้างสรรค์  เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข  และสันติธรรม 
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GEIG1001  ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง           3(2-2-5) 
 Thailand in a Changing World 
                   รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้าน

เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และการเมือง  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบ
กายภาพของผืนพิภพ  และสภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสืบเนื่องมาจากรูปแบบการ
พัฒนาประเทศจวบจนปัจจุบัน  และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิงของวิวัฒนาการ  
โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ  บริษัทข้ามชาติ  พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance)  
ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม  ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียง  
เข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสของประเทศไทย และสังคมท้องถิ่นในโลกและภูมิภาค
อาเซียน  เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง 

 
GEIG1002   ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่         3(2-2-5) 
 Citizenship in  Contemporary World 
           เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์  ต่อการเปลี่ยนแปลง

ในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับ
บทบาทของตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) 
ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตส านึกด้าน   
จิตอาสา และงานในบริบทพหุชาติพันธุ์  พหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
การประกอบสัมมาชีพ 

  
GELT1001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
               พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้อง        

กับชีวิตประจ าวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
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GELE1001   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 English for Communication 
      พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง   พูด  อ่าน  และเขียน  เน้นการฟัง   

การพูด  เพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีทักษะในการอ่าน           
สื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน  สามารถเขียนประโยคพ้ืนฐานและข้อความสั้นๆ เพ่ือใช้ใน
การสื่อสาร 

 
GELE1002   ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน          3(3-0-6) 
 English for Work 
   ศึกษาค าศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ที่เกี่ยวกับต าแหน่งงานต่าง ๆ 

ในการปฏิบัติงาน  อุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงาน  ตลอดจนมารยาทในการปฏิบัติตนใน
สถานที่ท างาน การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนตน  รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างใน
ส านักงานของแต่ละประเทศในอาเซียน 

 
GESC1101    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Information Technology and Communication 
                   ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม  ระบบการจัดการสารสนเทศ  การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้
งานกับการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และ
ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม  และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
GESC1102   วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต            3(3-0-6) 
 Sciences for Life 
                   ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

ความส าคัญของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ยาและสารเสพติด  สาธารณภัย  การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วน
บุคคล   การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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GESC1103   พืชพรรณเพื่อชีวิต                    3(3-0-6) 
 Plants for Life 
               คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต  และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ        

ตามแนวทาง โครงการอนุ รั กษ์ พันธุ ก รรม พืช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด า ริ                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
GESC1104   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environment for Life 
             ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม  การอนุรักษ์  ผลกระทบที่ เกิดขึ้น             

จากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ  
ชีวภาพ  และการด ารงชีวิตของมนุษย์ การมีส่วนร่ วมในการจัดการฟ้ืนฟู ส่งเสริม  
บ ารุ งรักษา  คุ้ มครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม                  
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
GESC1105   ชีวิตกับเทคโนโลยี                    3(3-0-6) 
 Life and Technology 
             ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต บทบาทและ

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต  เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพนาโนเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีพลังงาน  เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย  เทคโนโลยีสะอาด  และการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 

 
GESC1106  การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการด าเนินชีวิต        3(3-0-6) 
 Thinking and Numeral Analysis for Living 
             กระบวนการคิดวิ เคราะห์ เชิ งตัว เลขและการให้ เหตุผล  อัตราส่วน              

และร้อยละ  สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน  ดอกเบี้ย   ภาษี  การแปลความหมาย        
ทางคณิตศาสตร์  การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ   เพ่ือการตัดสินใจ  และแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 
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GESO1101   พลวัตสังคมไทย                      3(3-0-6) 
 Dynamics of Thai Society 
              ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย  ในด้านการเมืองการปกครอง  

เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ     
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝัง
แนวทางการด าเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
เพ่ือรักษาและส่งเสริมความเป็นไทย 

 
GESO1102   พลวัตสังคมโลก                     3(3-0-6) 
 Dynamics of Global Society 
               วิ วัฒนาการของมนุ ษย์ และสั ง คม   อารยธรรม   ระบบความคิ ด                     

ระบบเศรษฐกิจ  และระบบการเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลักสิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง  
รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อ
สังคมไทย  เพ่ือให้รู้จัก  เข้าใจ  และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมี        
ความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีส านึกและความรับผิดชอบต่อความเป็น
สังคมพลเมือง (Civil society)  ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป 

 

GESO1103   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                     3(3-0-6) 
 Man and Environment 
              ศึกษาความหมาย  ความสั ม พันธ์ ของสิ่ ง แวดล้ อม  ที่ มี อิทธิพลต่ อ                   

การด ารงชีวิตของมนุษย์  สร้างจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม              
และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี               
โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

GESO1104   กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวิต                   3(3-0-6) 
 Law for Living 

      ศึกษากฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล  เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก กฎหมาย
อาญา  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเบื้องต้น 
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GETL1101   ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                                 3(3-0-6) 
Chinese  in  Daily Life 

             ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ               
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การแนะน าตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าว     
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 
GETL1102   ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
 French in Daily Life 
            ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้

ในชีวิตประจ าวัน  การแนะน าตัว  การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอ
โทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  และ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 
 
GETL1103   ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
         Japanese in Daily Life 
           ทักษะพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ในหัวข้อ      

ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การกล่าวทักทาย  การแนะน าตัว  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าว
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 
GETL1104   ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
          Korean in Daily Life 
            ทักษะพ้ืนฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อที่

ใช้ในชีวิตประจ าวัน การกล่าวทักทาย  การแนะน าตัว  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าว        
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ   
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
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 GETL1105   ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
     Khmer in Daily Life 
             ทักษะพ้ืนฐานภาษาขแมร์เบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ในหัวข้อ   

ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การกล่าวทักทาย  การแนะน าตัว  การกล่าวขอบคุณ การกล่าว
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่   ดิน ฟ้า อากาศ   
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 
GETL1106   ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
          Vietnamese in Daily Life 
            ทักษะพ้ืนฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ  

ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การกล่าวทักทาย  การแนะน าตัว  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าว
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ   
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 
LAWS2511     กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์                                              3(3-0-6) 
                    Business and Commercial  Laws 

                        หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญา
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท พระราชบัญญัติ ก าหนดความรับผิดขอ         
งห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน  สมาคมและมูลนิธิ  กฎหมายว่าด้วย                      
ทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว                 
พระราชบัญญัติการบัญชี  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยการบัญชีอ่ืนๆ 
และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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3.2  ชื่อสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน 
ชม.ต่อสัปดาห ์

1. ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวแวววารี  ทองประดิษฐ  
 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

12 

2. ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

นายอนวุัฒน์   ภกัดี บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

12 

3. อาจารย ์ นางสาวธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลกรุงเทพ 

12 

4. อาจารย ์ นางสาวสุภาพันธุ ์สายทองอินทร ์ ปร.ด 
บธ.ม 

 
 

บช.บ 

การบัญช ี
การบัญชีเพื่อ
การวางแผน
และควบคุม 
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 

5. อาจารย ์ นางสาวพิมพ์ผกา ใจมุข บธ.ม. 
บธ.บ. 

 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

12 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับที ่
 

ชื่อ –นามสกุล 
 

คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน 

ชม.ต่อ
สัปดาห ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
ดร.จิรวรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ ์

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญช ี
บัญชีการเงิน 
บัญชีการเงิน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

12 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
แวววารี  ทองประดิษฐ  

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

12 

3. ดร.สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์ ปร.ด 
บธ.ม 

 
บช.บ 

การบัญช ี
การบัญชีเพื่อการ
วางแผนและควบคุม 
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
อนุวัฒน์  ภักด ี

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

12 

5. อาจารย์ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

12 

6. อาจารย์พิมพ์ผกา ใจมขุ บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

12 

7. อาจารย์อนุสรา ไชยสาล ี บธ.ม 
บธ.ม 
บธ.บ 

การบัญช ี
การจัดการ 
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
ดร.อลิสา ประมวลเจริญกจิ 

บธ.ม. 
วท.บ 

บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
รจนา  แสงตาล 

บธ.ม. 
วท.บ. 

 บริหารธุรกิจ 
 เทคโนโลยีเซรามิกส ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภฏัพระนคร 

12 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
นวระ ทาสวุรรณ  

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
ดร.สิทธิ  วงศ์ทองค า 

บธ.ด 
บธ.ม. 
บธ.บ 
วท.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การตลาด 
การตลาด 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธิราช 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

12 

12. อาจารย์ชมพูนุท  อุปพงศ์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
ธุรกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 

13. ดร.ชนิดา  ลีลาสุวรรณสิริ  บธ.ด. 
 
 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
และทรัพยากรมนุษย ์
การจัดการทั่วไป 
การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับที ่
 

ชื่อ –นามสกุล 
 

คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน 

ชม.ต่อ
สัปดาห ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
ยุพดี  พิลาศลักษณ์    

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชีต้นทุน 
การบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
อายะวดี  ซันประสิทธิ์     

บธ.ม. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี
การเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 

3. อาจารย์สุปราณี  หรรษาจกัรี บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
มหาวิทยาลัยเกริก 

12 

4. อาจารย์อารีรัตน์  หู้เต็ม บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

12 

5. อาจารย์นุชนารถ  ละเอยีดชนะกิจ บช.ม. 
บช.บ. 
ผู้สอบ
บัญชี
รับ

อนุญาต 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

12 
 

6. อาจารย์เอมอร  ไมตรีจิตต์ บธ.ม. 
บช.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

12 

7. อาจารย์ถนอม   ตั้งตรงไพโรจน์ บช.ม. 
บธ.บ. 
ผู้สอบ
บัญชี
รับ

อนุญาต 

การบัญชีการเงิน 
การบัญช ี
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 

8. อาจารย์สมเอก  ชุณหประเสริฐ วท.ม. 
 

บธ.บ. 

การจัดการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   
 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

12 
 

12 
 

 ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ทางหลักสูตรจึงก าหนด
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาไว้ในโครงสร้างหลักสูตรโดยให้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา  ซึ่ งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนสุดท้าย              
ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 
 
 4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
        ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

(1) นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่า              
แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา  มีระเบียบวินัยในการท างาน
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(2) นักศึกษาต้องสามารถบูรณาการความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทาง 
(3) วิชาชีพบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กันเ พ่ือใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 
(4) นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนโดยการเรียนรู้จากการท างาน 

ประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางการบัญชีและงานอ่ืน ๆ 
(5) นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดย

สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรได้ 

(6) นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา   
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี หรือสหกิจศึกษา  จัดให้ ในภาคเรียนที่  2                        
ปีการศึกษาท่ี 4    
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 
 ตามที่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในรายวิชา ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยา
ทางการบัญชี และ ACCT4902 การวิจัยทางการบัญชี เป็นรายวิชากลุ่มวิชาเอกบังคับ ซึ่งนักศึกษาต้อง
สามารถจัดท าโครงร่างงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และสามารถศึกษาค้นคว้าจากการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยในอดีต ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล เขียนรูปเล่มโครงงานหรือ
งานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท าด าเนินโครงงานหรืองานวิจัยในระดับเบื้องต้น 
(2) มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ การสื่อสาร การประสานงาน และการท างาน

เป็นทีม 
(3) มีทักษะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพ่ือสามารถก าหนดเป็น

ทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 
(4) มีทักษะในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนในการท า

โครงงานหรืองานวิจัย 
(5) โครงงานหรืองานวิจัยสามารถเป็นต้นแบบที่นักศึกษาสามารถไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์

ในด้านต่างๆ ได้ 
(6) มีทักษะในการสื่อสาร โดยสามารถเขียนผลงานวิจัยหรือน าเสนอผลงานวิจัยได้ 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที ่2 ของชั้นปีที่ 3 และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

(1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาโครงการหรืองานวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม 

(2) ก าหนดช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารหรือฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับบทความ
งานวิจัย หรือตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัยให้นักศึกษาดาวน์โหลด 
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(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาตลอดการท าโครงการหรืองานวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การเลือก
หัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลงานวิจัย  

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลนักศึกษาจากการติดตามความก้าวหน้าในการท างานวิจัย 
(5) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างของโครงการหรืองานวิจัยแก่คณะกรรมการที่หลักสูตรบัญชี

บัณฑิตแต่งตั้ง 
(6) นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าและผลงานโครงการหรืองานวิจัยแก่คณะกรรมการ 
(7) สนับสนุนให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากบันทึกความก้าวหน้าและการปรับปรุงในสมุดให้ค าปรึกษา  
(2) ประเมินผลจากการน าเสนอโครงการหรืองานวิจัยปากเปล่าแก่คณะกรรมการ  
(3) ประเมินผลจากการรูปเล่มโครงการหรือรายงานการวิจัย 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ตามผลการเรียนรู้ของ IES   

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1. มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ  จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ ให้รู้ถึงผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในศตวรรษ
ที่ 21 

2. จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ฝึกให้นักศึกษามีวินัยต่อตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา 
การเข้าเรียนสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
เสริมสร้างให้กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางบัญชี 
ทักษะวิชาชีพและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการ
ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 

1. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะบูรณาการวิชาการ
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือฝึก             ให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบและเข้าใจการท างานร่วมกัน 

ด้านการพัฒนาสติปัญญา  ความสามารถใน  
การคิด  วิเคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็น
ระบบ สามารถประเมินวิจัยและแก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้อนภายใต้ค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชา 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพและสห
กิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ด้านวิชาชีพที่ศึกษา
มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการแก้ไขสถานการณ์ท่ีซับซ้อนขององค์กรได้ 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ความสามารถในการท างานร่วมกับ 
ผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยมีความคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้
ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โลกทัศน์ที่
กว้างไกล 
 
 

1. ก าหนดรายวิชาให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเสริมกับรายวิชาในหลักสูตร

เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน 

3. ฝึกให้นักศึกษามีวินัยต่อตนเอง เช่น  การตรงต่อ
เวลา  การเข้าเรียนสม่ าเสมอ  การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และเสริมสร้างให้กล้าแสดงความคิดเห็นพร้อม
ทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถสื่อสาร น าเสนอข้อมูล และอธิบาย
แนวคิดผ่านการพูดหรือการเขียนได้อย่างชัดเจน 

1. มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมทั้งให้มีการรายงานน าเสนอผลงาน 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บัญชีและด้านโปรแกรมส าเร็จรูปอื่นๆ 

 
2. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 

2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง

ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิ่งต่อไปนี้  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย 
      2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง 
(2) ขยัน  อดทน  เพียรพยายามสู่ความส าเร็จ 
(3) เสียสละ  มีน้ าใจ  สุภาพอ่อนน้อม 
(4) กตัญญูกตเวท ี
(5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย 
(6) ส านึกรักต่อชาติและสถาบัน   

     2.1.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
(2) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแต่งกายให้เป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(3) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ

การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(4) ปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือการลอก

การบ้าน ของผู้อื่น 
 

1
6 
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(5) สอนคุณธรรม  จริยธรรม  สอดแทรกในรายวิชา 
(6) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
(7) สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ 
(8) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

    2.1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การแต่งกาย  การส่ง

งานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) จ านวนผู้กระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
(5) ผลการสอบในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรมโดยตรง 
(6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 
(7) การท างานเป็นกลุ่ม  และรายงานผลงาน   

 2.2   ด้านความรู้ 
       นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และความรู้

เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้ในการด ารงชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น  มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

       2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
(2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
(3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง 

        2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 
(2) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถาม  ตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(3) สอนให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
(4) เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 

        2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน 
(2) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม 
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2.3  ทักษะทางปัญญา 
 สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการ   
สามารถบอกเล่าด้วยการวินิจฉัยอย่างผู้รู้ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย  สิ่งตีพิมพ์หรือ
สื่อต่าง ๆ ทางวิชาการ สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
      2.3.1  ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา 

(1) พ่ึงพาตนเองและเป็นที่พ่ึงพาของผู้อ่ืนได้ 
(2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

ประชาคมโลก 
(3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(4) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใช้เหตุผลเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา

ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
(5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ

ที่ถูกต้องเหมาะสม 
(6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

        2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Learning : PBL) 

(2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study : IS) 

(3) การเรียนรู้จากการท างาน (Work Based Learning : WBL) 

(4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 

(5) การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ (Speakers) 

       2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

(2) การสอบข้อเขียน 

(3) การเขียนรายงาน 

(4) การสัมมนา 

(5) การวิเคราะห์และการวิจารณ์ 

(6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน 
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2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      สามารถริเริ่มอย่างสร้างสรรค์และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งปัญหา มีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ แสดงออกซ่ึงทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่าง

เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

       2.4.1  การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 

(1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม 

(2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมโดยสมัครใจ

ไม่มีการบังคับ 

(3) ตระหนักรู้และส านึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติ

ของส่วนรวม 

(4) สามารถพ่ึงพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค  

เคารพสิทธิของผู้อื่น 

       2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning) 

(2) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้   ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น(Inquiry Based Learning) 

(3) การเรียนรู้โดยโครงการ  (Project Based Learning) 

(4) การเรียนรู้เชิงบริการ (Service Learning) 

(5) กิจกรรมบทบาทสมมุต ิ(Simulation and Role play) 

(6) ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

        2.4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ท างาน 
(2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน  
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
(4) ใช้ผลการประเมินจากการเรียนรู้เชิงบริการ 
(5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  
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2.5  ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง น าเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ  ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการ
ประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการตรวจสอบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด  และการเขียน 
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
(4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 

       2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์ 
(2) แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
(3) ฝึกใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจัย 
(4) ใช้ต าราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 
(5) ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
(6) ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  
(7) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ทุกรายวิชาที่

สามารถท าได้   
       2.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน  และปากเปล่า 
(2) ประเมินผลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
(4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ความรับผิดชอบหลัก                            ความรับผิดชอบรอง 

 

 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาบูรณาการ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1. GEIG1001  ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง                        
2. GEIG1002  ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม ่                        

กลุ่มวิชาภาษา                        

1. GELT1001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

2. GELE1001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                        

3. GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน                        

กลุ่มภาษาที่สาม                        

1. GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั                        

2. GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน                        

3. GETL1103 ภาษาญีปุ่่นในชีวิตประจ าวัน                        

4. GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน                        

5. GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวัน                        

6. GETL1106 ภาษาเวยีดนามในชวีิตประจ าวัน                        

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                        

1. GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                          
2. GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                        
3. GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต                        
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กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

4. GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                        

5. GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลย ี                        

6. GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ                        
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        

1. GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต                         

2. GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต                        

3. GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                        

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        

1. GESO1101 พลวัตสังคมไทย                        

2. GESO1102 พลวัตสังคมโลก                        

3. GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

4. GESO1104 กฎหมายเพือ่การด าเนินชีวิต                        

กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ                        

1. GEHP1101 การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ                          

2. GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ                        
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3. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 
3.1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                 3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  นักศึกษาจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ 
การเสริมสร้าง  การพัฒนาและการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในทุก ๆ 
รายวิชาที่ศึกษา โดยสอดแทรก  การปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามวิชาชีพของตน  ซึ่งสาระส าคัญท่ีจะต้องเรียนรู้  ได้แก่ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี 
(2) สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
(3)  แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบใน

การทางานและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพ่ือเป็นปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  
โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา  ตลอดจนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) ด้านความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ต้องฝึกให้นักศึกษารู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มและมีความซื่อสัตย์ 

(3) ด้านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทุกคนควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักศึกษา 

3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) ประเมินผลคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยใช้

แบบประเมินที่พัฒนาตามหลักวิชาการ  และให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องได้แก่  เพ่ือนร่วมชั้นเรียน อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง  นักศึกษาประเมินผลตนเอง  ผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือสหกิจศึกษา
เป็นผู้ประเมิน 

(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลา ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ในการเข้า
เรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
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 3.2  ด้านความรู้ 
                     3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี 
หลักการและวิธีการทางบัญชี  การภาษีอากร  การสอบบัญชี  การบัญชีบริหาร และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้เพ่ือน าไปประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม           
ดังนั้น มาตรฐานความรู้จึงต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางการบัญชีเพียงพอที่จะ
ประยุกต์ในการจัดท าและน าเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 

(2) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพียงพอที่จะประยุกต์ใน
การประกอบวิชาชีพบัญชี 

(3) มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

   3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   
(1) การสอนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้หลักการบัญชี และทฤษฎีทางการบัญชี เพื่อให้รายงานทางการเงินเป็นไป
ตามกฎหมายข้อบังคับ 

(2) ศึกษาจากสถานการณ์จริงและศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และ
มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 

(3) ด้านอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ทุกคนควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นการเรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริง  นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักศึกษา 
 3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

(1) ประเมินผลจากการรายงานหน้าชั้นเรียนและการค้นคว้าเอกสาร 
(2) ประเมินจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีหรือสหกิจศึกษา 
(3) ประเมินผลจากการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
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              3.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
                    3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของ
ตนเอง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้และการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับปัญหา 

(2) มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการ
บัญชีและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 

(3) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชีใน
เรื่องที่มีความส าคัญต่อองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
      3.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม   
(2) กรณีศึกษา 
(3) การท ากิจกรรม โครงการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
(4) ให้มีการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี/สหกิจศึกษา ตามสถาน

ประกอบการต่าง ๆ 
                   3.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอบหรือแบบฝึกหัดโดยใช้กรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา 
(2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า การวิจัย โดยการน าเสนอผลงานและ

เอกสารรายงาน 
(3) ประเมินผลจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
(4) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย 

 
   3.4  ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

         3.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

      การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษา

เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้นักศึกษาปรับตัวให้สามารถท างานร่วมกันได้ นักศึกษาจึงต้องเรียนรู้เพ่ือให้มี

คุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการท างานของ

ตนเองร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 

(2) มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการ

ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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                      3.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  การมอบหมายงานกลุ่มที่ต้องมีการประสานความร่วมมือกับนักศึกษาใน

หลักสูตรอื่น บุคคลภายนอกสถาบันหรือชุมชน 

(2)  การท ากิจกรรมหรือโครงงานการบริการวิชาการ โดยร่วมมือกับอาจารย์ 

(3)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ อ่ืน การ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร การมีภาวะผู้น า ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ 

                    3.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

(2) ประเมินจากความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม 

(3) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได้มอบหมายให้ 

3.5  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ     

    นักศึกษานอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้วยังจะต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการ

สื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ดังนั้น นักศึกษาควรต้อง 

(1)  มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้

ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

(2)  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 

โดยเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 

(3)  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 
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                3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้วิ เคราะห์
สถานการณ์จ าลอง ตลอดจนน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้การสื่อสารและรูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม 

(2) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

(3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี หรือ สหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง 

 

                 3.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) แบบประเมินผล ซึ่งประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ ความถูกต้องตามควร 
การใช้ภาษาเขียน  ภาษาพูด  ความสามารถในการอธิบาย  รวมถึงการสอบภาคปฏิบัติ 

(2) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2..ความรู้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาแกน 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
ACCT1101     การบัญชีขั้นต้น 1               

ACCT1102     การบัญชีขั้นต้น  2               

ACCT2601     การภาษีอากร               

APST2105     สถิตธิุรกิจ               

ECON1105    หลักเศรษฐศาสตร์               

LAWS2511    กฎหมายธุรกจิและการพาณิชย ์               

CBAI2104      การจัดการธุรกิจยุคใหม ่               

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาเอกบงัคับ               
ACCT2101     การบัญชีขั้นกลาง 1                

ACCT2102     การบัญชีขั้นกลาง 2                
ACCT2201     การบัญชีต้นทุน                
ACCT2202     การบริหารการเงินและต้นทุน               
ACCT3401     การสอบบัญช ี               

ACCT3402     การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน               
ACCT3501     ระบบสารสนเทศทางการบัญชี               
ACCT3601     การบัญชีภาษีอากร               
ENGL3701     ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ทางวิชาการ               

ENGL3702     ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ                                                                                                                    

ACCT3901     วิธวีิจัยวิทยาทางการบญัชี               
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รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2..ความรู้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ACCT4101     การบัญชีขั้นสูง 1               
ACCT4102     การบัญชีขั้นสูง 2               
ACCT4103     รายงานการเงินและการวิเคราะห์               
ACCT4901     สัมมนาทางการบัญชกีารเงิน                      
ACCT4902     การวิจยัทางการบัญชี               

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาเอกเลือก               
ACCT3101     การบัญชีหนว่ยงานภาครัฐ                  
ACCT3102     การบัญชีเฉพาะกจิการ               
ACCT3104     การจัดท าบญัชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                   
ACCT3105    การบญัชีระหวา่งประเทศ               
ACCT3106    ทฤษฎีการบัญช ี                  
ACCT3107    การบัญชีมูลค่ายุติธรรม               

ACCT3108    การบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน               

ACCT3202    การวางแผนก าไรและการควบคุม                    
ACCT3203    การบญัชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                             

ACCT3403    การบญัชีนิติเวช                     

ACCT3502    การวางระบบบญัช ี               
ACCT3503    การจัดการฐานขอ้มูลทางบัญชี               
ACCT3504    เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิชาชีพบัญชี               

ACCT3505    การปฏิบัติการทางการบญัชี                

ACCT3602    การวางแผนภาษี                                
ACCT4401    การตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ                    
ACCT4402    การตรวจสอบบัญชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป                   
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รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2..ความรู้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               

ACCT4801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบญัชี                           
ACCT4802    การฝกึประสบการณ์วิชาชีพการทางบัญช ี                
ACCT4803    การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี               
ACCT4804    สหกจิศึกษาการบัญช ี               
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3.3  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปีเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความสอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ซึ่งครอบคลุมความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ และค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ ผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาพรวมของแต่ละ
ชั้นปี ดังนี้ 

ชั้นปีที่ 1 
1.  มีความเข้าใจในหลักการบัญชีขั้นต้นตามหลักวงจรการบัญชี สามารถท าบัญชีส าหรับธุรกิจที่มี

รายการค้าไม่ซับซ้อน (เช่น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว) ตามกรอบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2.  ประยุกต์ความรู้พื้นฐานในภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
3.  มีความเข้าใจหลักคุณธรรมและความเป็นพลเมืองไทย และสามารถปรับตัวในสังคมและ          

การเปลี่ยนแปลงได้ 
 

ชั้นปีที่ 2 
1.  เป็นผู้ท าบัญชีส าหรับธุรกิจที่มีรายการค้าซับซ้อนและมีความเฉพาะตามมาตรฐานรายงาน

ทางการเงิน 
2.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต กระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ และภาษีอากรทาง

ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3.  สามารถประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เหมาะสม และสามารถวิเคราะห์

กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
4.  มีความเข้าใจในศาสตร์อ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ และทักษะภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพบัญชี 
 

ชั้นปีที่ 3 
1.  เข้าใจกระบวนการสอบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
2.  มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาทางบัญชี

จากข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนพร้อมทั้งเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม 
3.  ประยุกต์ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือตัดสินใจภายใต้รายงานที่เหมาะสม รวมทั้ง

สามารถใช้และวิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบัญชีและงานสอบบัญชี 
4.  ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือการน าเสนอและสื่อสารได้ด้วยวาจาและการเขียน 
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ชั้นปีที่ 4 
1. มีความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 3   

และสามารถประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการน าเสนอข้อมูล 
2.สามารถใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องที่มีความส าคัญ        

และแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเป็นทีม ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร  

รวมทั้ง มีความรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและแผนการเรียนของแต่ละช้ันปี 

รายวิชาเอก (สาขาวิชาการบัญชี)  
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 
1. มีความเข้าใจในหลักการบญัชีข้ันตน้ตาม

หลักวงจรการบัญชี สามารถท าบญัชี
ส าหรับธรุกิจที่มีรายการคา้ไมซ่ับซอ้น 
(เช่น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว) ตามกรอบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. ประยุกตค์วามรู้พื้นฐานในภาพรวม
เกี่ยวกับธุรกิจ และสารสนเทศท่ีเกีย่วข้อง
กับวิชาชีพบัญชี 

3. มีความเข้าใจหลักคณุธรรมและความเป็น
พลเมืองไทย และสามารถปรับตัวใน
สังคมและการเปลี่ยนแปลงได ้

1. เป็นผู้ท าบัญชสี าหรับธรุกิจที่มรีายการค้า
ซับซ้อนและมีความเฉพาะตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน 

2. มีความเข้าใจเกีย่วกับต้นทุนการผลิต 
กระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ และภาษี
อากรทางธุรกิจ และมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

3. สามารถประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณที่เหมาะสม และสามารถวเิคราะห์
กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

4. มีความเข้าใจในศาสตร์อื่นๆ ท่ีสัมพันธ์กับ
วิชาชีพ และทักษะภาษาต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 

1. เข้าใจกระบวนการสอบบญัชีและระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ สามารถแก้ไขปญัหาทาง
บัญชีจากข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้นพรอ้มท้ัง
เสนอทางเลือกที่เหมาะสม 

3. ประยุกตด์ุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
เพื่อตัดสินใจภายใตร้ายงานที่เหมาะสม 
รวมทั้งสามารถใช้และวิเคราะหเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศกับงานบัญชีและงานสอบบัญช ี

4. ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการน าเสนอและ
สื่อสารไดด้้วยวาจาและการเขียน 

1. มีความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้องจากการศึกษาในช้ันปี
ที่ 1 - 3 และสามารถประยุกต์เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งการน าเสนอข้อมูล 

2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการระบุปญัหาใน
การปฏิบัติทางบญัชีในเรื่องที่มี
ความส าคญั และแสดงความคิดเหน็หรือ
เสนอแนวทางการแก้ไขปญัหาภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเป็นทีม 
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้ง มีความ
รับผิดชอบในการท างานใหส้ าเรจ็ตาม
เป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะหลัก 

 เป็นนักบัญชีในกิจการซื้อ-ขายสินค้าและ
บริการที่มีขนาดเล็ก 

สมรรถนะหลัก 

 เป็นนักบัญชีในกิจการซื้อ-ขายสินค้าที่มีขนาด
ใหญ่และธรุกิจผลิตสินค้า 
 

สมรรถนะหลัก 

 เป็นผู้สอบบญัชี และผู้ท าบัญชีบัญชีในธุรกิจ
แต่ละประเภท 

สมรรถนะหลัก 

 เป็นบุคลากรทางบัญชีที่มีสมรรถนะ
ครบถ้วนตามมาตรฐานและพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานจริง 

สมรรถนะรอง 

 วิเคราะหร์ายการค้าและบันทึกบญัชีของ
กิจการเจ้าของคนเดียว 

 จัดท ารายงานและน าเสนองบการเงิน
ของกิจการเจ้าของคนเดียว 

 ประยุกตค์วามสัมพันธ์ในศาสตร์อืน่กับ
ข้อมูลทางบัญช ี

 ประยุกต์ข้อมูลบญัชีของกิจการขนาด
เล็กเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 ประยุกต์การตันสินใจในองค์กรธุรกิจ
ภายใต้ข้อมลูบัญชีพ้ืนฐาน และหลกั
คุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

สมรรถนะรอง 

 ตัดสินใจเลือกใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ที่เหมาะสมในการจดัท าบัญชีในกจิการขนาด
ใหญ่ 

 ตีความประเด็นทางภาษีอากรและกฎหมาย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 ค านวณและจัดท ารายงานเกี่ยวกบัต้นทุนการ
ผลิตในธุรกิจผลิตสินค้า  

 วางแผนและควบคมุ โดยใช้รายงานจากข้อมูล
ที่เป็นตัวเงินและไมเ่ป็นตัวเงินของกิจการ และ
ใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

 น าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อกิจการ 

 ตีความจากข้อมลูทางบัญชีท่ีเป็น
ภาษาต่างประเทศได ้

สมรรถนะรอง 

 ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบญัชี ส าหรับ
งานตรวจสอบในธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

 จัดท ารายงานและกระดาษท าการส าหรับ
การปฏิบัติงานของผูส้อบบัญช ี

 ประยุกตค์วามรูเ้กี่ยวกับธุรกิจเฉพาะและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการ
สอบบัญชีและการจดัท าบัญช ี

 จัดท าบัญชีภาษีอากร และการกระทบยอด
รายการปรับปรุงภาษีของกิจการเพื่อเสียภาษี
ให้มีประสิทธิผล 

 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ 

สมรรถนะรอง 

 ตัดสินใจเลือกใช้มาตรฐานรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์
เทคนิคการวิเคราะห์และการน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  

 ใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการ
ปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องที่มีความส าคัญ 
และแสดงความคดิเห็นหรือน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาภายใตจ้รรยาบรรณ
วิชาชีพการตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน 

 ท างานเป็นทีมปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
รวมทั้ง มีความรับผิดชอบในการท างาน
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 

 
 
 
 

  วิเคราะหร์ายงานการเงินของกิจการประเภท
ต่างๆ และน าเสนอโดยใช้  เทคโนโลย ี

 ประยุกต์ใช้เทคนิคการศึกษาวิจัยในการแก้ไข
ปัญหาทางบัญช ี 

ให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
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รายวิชาเอก (สาขาวิชาการบัญชี) 

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ACCT1101 การบัญชี
ขั้นต้น 1 
ECON1105 หลัก
เศรษฐศาสตร ์
CBAI2104 การ
จัดการธุรกจิยุคใหม ่

ACCT1102 การบัญชี
ขั้นต้น 2 
LAWS2511 กฎหมาย
ธุรกิจและการพาณิชย์ 

APST2105 สถิติธุรกิจ 
ACCT2101 การบัญชี 
ขั้นกลาง 1 
ACCT2201 การบัญชี
ต้นทุน  
ENGL3701 ภาษา 
อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 

ACCT2601 การภาษี
อากร  
 ACCT2102 การบัญชี
ขั้นกลาง 2 
ACCT2202 การบริหาร 
การเงินและต้นทุน  
ENGL3702 ภาษา 
อังกฤษเพื่อ 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
ทางวิชาชีพ 

ACCT3401 การ
สอบบัญช ี
ACCT3601 การ
บัญชีภาษีอากร 
ACCT3501 ระบบ
สารสนเทศทางการ
บัญช ี
ACCT3505 การ
ปฏิบัติการทางการ
บัญช ีหรือ  
ACCT3108 การ
บัญชีส าหรบั
เครื่องมือทาง
การเงิน 

ACCT4101 การ
บัญชีข้ันสูง 1 
ACCT4103 รายงาน
การเงินและการ
วิเคราะห ์
ACCT3901 วิธีวิจัย
วิทยาทางการบัญชี 
ACCT3102 การ
บัญชีเฉพาะกิจการ 
ACCT3104 การ
จัดท าบัญชีด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป  

ACCT3402 การ
ตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน 
ACCT4102 การบัญชี 
ขั้นสูง 2 
ACCT4901 สัมมนา
ทางการบัญชีการเงิน                                                                                   
ACCT4902 การวิจัย
ทางการบัญชี 
ACCT4801 การเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการบัญชี หรือ 
ACCT4803 การเตรียม
สหกิจศึกษาทางการ
บัญช ี

ACCT4802 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพทางการบัญชี     
หรือ  
ACCT4804 สหกิจ
ศึกษาการบัญชี                                                         
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หมวดที ่5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

       การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข  2) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
  (1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ก าหนดให้ ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาโดย
พิจารณาจากกลยุทธ์การสอนและผลลัพธ์ที่คาดหวังตามที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งพิจารณาถึง
วิธีการประเมินผลผู้เรียนที่อาจารย์ผู้สอนน ามาใช้ว่ามีความสอดคล้องกับจุดเน้นของผลลัพธ์รายวิชาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ การทวนสอบจากพิจารณาจากแผนการสอน มคอ. 3 กับการรายงานผล 
มคอ.5 ซึ่งการทวนสอบระดับรายวิชาจะก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอน รวมทั้ง พิจารณาจากผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพการสอนของอาจารย์ 
  (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใช้ใน
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พิจารณาจากผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ภาวะการมีงานท า และผลการ
พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้จากการการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 

3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.4 ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ที่ต้องช าระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
3.5 มีระยะเวลาศึกษาตามก าหนดของหลักสูตร 

 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์ระดับมาตรฐาน สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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หมวดที ่6  
การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ :  
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้แก่อาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบ           

ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา  
1.2 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  สถาบัน คณะตลอดจน

หลักสูตรที่สอน  
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
1.6 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ทั้งในประเทศและ/ หรือ
ต่างประเทศ การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ :  

2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ     
การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน   การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การอบรมระยะสั้น  ฯลฯ 
2.2    การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
(4) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
  การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน อยู่ประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันไม่ได้ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 

1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และสามารถประจ ามากกว่า 1 หลักสูตรได ้

1.3 อาจารย์ผู้สอน 
1.3.1 เป็นอาจารย์ประจ าซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

1.3.2 อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

1.4  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

ทุก 5 ปี เพื่อให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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2.  บัณฑิต 
  บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซ่ึงมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 ครบถ้วนทั้ง 5 ประการ ดังนี้ 

1) มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
2) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและประยุกต์

ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
4) มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในงานที่ท าร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงสามารถทางานร่วมกับ

ผู้อื่นร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพการบัญชี 
5) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การประเมินคุณภาพบัณฑิตพิจารณาจากตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก

จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยใช้

การส ารวจจากบัณฑิตที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี  นับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษา 
 
3.  นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

ตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาตามเป้าหมาย  รวมทั้ง หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดให้มี
การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด  ทั้งนี้ การรับนักศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข ลด
อัตราการลาออกกลางคันในระหว่างการศึกษา รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะมีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง การ
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ลงทะเบียนเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาต่าง ๆ 
ทางดา้นวิชาการและเรื่องส่วนตัว 
  3.3 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  ในกรณีที่นักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข
สามารถยื่นค าร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ในการตัดสินให้คณบดีหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ขึ้นพิจารณาข้อร้องเรียนและรายงานผลต่อคณะกรรมการคณะ นอกจากนั้นยังก าหนด ให้มีการ
ประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 
4.  อาจารย์ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 
4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ โดยก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์

ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตร ทั้งนี้ การรับอาจารย์
ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4.2 การบริหารอาจารย์ 
มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี

คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนงาน การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การบริหารอาจารย์อยู่บนพ้ืนฐานของภาระงานหลักของ
อาจารย์ประจ าที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 4.3 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับ ดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งนี้ หลักสูตรได้
แบ่งลักษณะของการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดท าผลงานทางวิชาการ 
งานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ และการบริการวิชาการ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 
 



86 
 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 

   

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทางวิชาชีพบัญชี  ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตร
ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานก ากับดูแล และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนโดยให้ความส าคัญกับ

การก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และ
เป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ 
และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง นอกจากนั้น หลักสูตรได้ก าหนดให้มี การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรยังได้ก าหนดการจัดการ
เรียนการสอนโดยให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรก าหนดให้มีระบบและกลไกการประเมินนักศึกษาโดยครอบคลุมการประเมินผล

นักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และ
น าไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยครอบคลุมการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นอกจากนั้นยังก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาร่วมกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
ตาม มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

ในกรณีที่นักศึกษาในหลักสูตรมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชา นักศึ กษา
สามารถยื่นค าร้องขอดูรายละเอียดการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนได้ 

 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินการได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็น
ผู้รายงานผลการดาเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หรือ
รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรจัดให้มีระบบและกลไกส าหรับการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้และคุณภาพนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ในแต่ละด้าน โดยพิจารณาถึงความ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และความพร้อม
ของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนหลักสูตรบัญชี โดยระบบดังกล่าวจะเป็นการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 
     ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

  ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

2564 
ปีท่ี 

2565 
ปีท่ี 

2566 
ปีท่ี

2567 
ปีท่ี 

2568 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

(2)  มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

(3)  มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ท่ีควร
ค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

(4)  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ท่ี
ควรค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
 
x 
 

 
 
x 

 
 
x 
 

 
 
x 

 
 
x 

(5)  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  (มคอ.7) 
ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นสุดปีการศึกษา 

x 
 

x x x x 
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  ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

2564 
ปีท่ี 

2565 
ปีท่ี 

2566 
ปีท่ี

2567 
ปีท่ี 

2568 
(6)  มีการทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีทีแ่ล้ว 

  
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9)  อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x 
 

x x x x 
 

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    
x 

 
x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    x 

(13) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล 
CERT (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ 

    
x 

 
x 

(14) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

    
x 

 
x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ)  ในแต่ละปี 9 10 10 13 14 
ตัวบ่งชี้บังคับ  (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้           
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด า เนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตังบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน :   
        1.1.1 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนตามค าอธิบายรายละวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) โดย
น ามาจัดท าแผนการสอน (มคอ. 3)  โดยก่อนเปิดภาคเรียนประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์การสอนที่อาจารย์ผู้สอนน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนผ่านการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน หากคณะกรรมการเห็นว่ากลยุทธ์การสอนไม่เหมาะสมให้
อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงตามมติของที่ประชุม 
     1.1.2 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกระบวนการประเมินผล เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
  ส าหรับกระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอนในข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 ควรค านึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของผลลัพธ์การเรียนรู้ และการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน:   
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระท าได้ดังต่อไปนี้ 
1.2.1 ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์                 

การสอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา โดยใช้ระบบการประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ ได้รับ

มอบหมาย 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

การด าเนินการประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา และใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 ประเมินโดยอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน ด าเนินการโดยการทวนสอบ การสอบถาม 
สัมภาษณ์หรือแสดงความเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวน และปรับปรุงการจัดแผนการเรียน 
การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ยาก หรือง่าย เป็นต้น  
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2.2 ประเมินโดยบัณฑิต ด าเนินการประเมินโดยการส่งแบบสอบถามไปยังบัณฑิต เพ่ือติดตาม
ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ในการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ติดตาม
ผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการประเมินโดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่
จบจากหลักสูตร 

2.4 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 หลักสูตรด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี รวมทั้งการผ่านการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 
 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร   
          ในการทบทวนผลการประเมินของสาขาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  มีดังนี้ 

4.1  สาขาวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรจากนักศึกษา บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ 

4.2  วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยอาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

4.3  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัยทั้งฉบับทุกๆ 5 ปีเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 



91 
 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 

   

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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เอกสารหมายเลข 1 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย :  บัญชบีัณฑิต ภาษาไทย :  บัญชบีัณฑิต  
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of  Accountancy ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy 

ชื่อปริญญา       

ชื่อเต็ม :  บัญชีบัณฑติ ชื่อเต็ม :  บัญชีบัณฑติ 

                Bachelor  of   Accountancy                 Bachelor  of   Accountancy 

ชื่อย่อ  :   บช.บ.   ชื่อย่อ : บช.บ.   

                B.Acc.                       B.Acc.   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ไม่เปลี่ยนแปลง 

1. นางสาวแวววารี  ทองประดิษฐ  
2. นายอนวุัฒน์   ภกัดี 
3. นางสาวธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย 
4. นางสาวสุภาพันธุ ์สายทองอินทร ์
5. นางสาวพิมพ์ผกา ใจมุข 

1. นางสาวแวววารี  ทองประดิษฐ  
2. นายอนวุัฒน์   ภกัดี 
3. นางสาวธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย 
4. นางสาวสุภาพันธุ ์สายทองอินทร ์
5. นางสาวพิมพ์ผกา ใจมุข 

 

จ านวนหน่วยกิต รวม 129 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต รวม 120 หน่วยกิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 

หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป 
หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
   -กลุ่มวิชาแกน 
  - กลุ่มวิชาเอก 
   -กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หมวดวชิาเลือกเสร ี         

30 หน่วยกติ 
93 หน่วยกติ 
36 หน่วยกิต 
50 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 

หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป 
หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
   -กลุ่มวิชาแกน 
  - กลุ่มวิชาเอก 
   -กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หมวดวชิาเลือกเสร ี    

30 หน่วยกติ 
84 หน่วยกติ 
21 หน่วยกิต 
56 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น 93 หน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะดา้น 84 หน่วยกิต  
หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

 
36  หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 
 กลุ่มวิชาแกน 

 
21 หน่วยกิต 

ปรับลดจ านวนหนว่ยกิตในหมวดวิชาแกน
โดยน าวิชาไปบูรณาการเป็นรายวิชาใหม่ 
และโอนไปอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

 
50  หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

 
56 หน่วยกิต 

เพิ่มรายวิชาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั
จ านวน 2 วิชา ในหมวดวิชาเอกบังคับ  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
ACCT1101 การบัญชขีั้นต้น  1 

 
 

36  หน่วยกิต 
 3(3-0-6) 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
ACCT1101 การบัญชขีั้นต้น  1 

 
36  หน่วยกิต 

3(2-2-5) 

 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย กระชับและครอบคลุมตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ACCT1102 การบัญชขีั้นต้น  2                     3(3-0-6) ACCT1102 การบัญชขีั้นต้น  2                 3(2-2-5) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย กระชับและครอบคลุมตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน และให้
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สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ACCT2601  การภาษีอากร   3(3-0-6) ACCT2601  การภาษีอากร   3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย และให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของนักศึกษาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

ACCT3901   วิธวีิจยัวิทยาทางบัญชี 3(3-0-6)   - ปรับเป็นวิชาเอกบังคับตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

APST2105  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) APST2105   สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) คงเดิม 
BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศ 
3(3-0-6)   ยกเลิก โดยน าไปรวมในรายวิชาระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี 
ECON1105  หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) ECON1105   หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) คงเดิม 
FINB1101   การเงินธุรกจิ 3(3-0-6)   ยกเลิก โดยน าไปบูรณาการกับรายวิชา

การบริหารการเงินและต้นทุน 
LAWS2511 กฎหมายธุรกิจและ 
                การพาณิชย ์

3(3-0-6) LAWS2511  กฎหมายธุรกจิและ 
                 การพาณิชย ์

3(3-0-6) คงเดิม 

MKRT1101  หลักการตลาด       3(3-0-6)   ยกเลิก โดยน าไปบูรณาการกับรายวิชา
การจัดการธุรกิจยุคใหม ่

MNGT2104  การจัดการยุคใหม่              3(3-0-6)   ยกเลิก โดยน าไปบูรณาการกับรายวิชา
การจัดการธุรกิจยุคใหม ่

MNGT4404  กลยุทธ์ธุรกิจ 3(3-0-6)   ยกเลิก โดยน าไปบูรณาการกับรายวิชา
การจัดการธุรกิจยุคใหม ่

  CBAI2104   การจัดการธุรกจิยุคใหม ่             3(3-0-6) รายวิชาใหม่ โดยบูรณาการความรู้
เกี่ยวกบัการจัดการธุรกิจโดยค านึงถึง
หน่วยงานที่ส าคัญภายในองค์กร และ
การใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยครอบคลุมหลักการ
ตลาด การจัดการยุคใหม ่และกลยุทธ์
ธุรกิจ 

กลุ่มวิชาเอกบงัคับ   41 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 41  หน่วยกิต  

ACCT2101  การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6) ACCT2101 การบัญชขีั้นกลาง 1 3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย กระชับและครอบคลุมตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6) ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย กระชับและครอบคลุมตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ACCT2201 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6) ACCT2201  การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
- ปรับชื่อวิชาใหม ่
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ACCT2202 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6) ACCT2202  การบริหารการเงินและ 
ต้นทุน  

3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงิน 
- ปรับชื่อวิชาใหม ่

ACCT3401  การสอบบัญช ี
 

3(3-0-6) ACCT3401  การสอบบัญช ี
 

     3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT3402  การตรวจสอบภายใน 
                และการควบคุมภายใน 

3(3-0-6) ACCT3402  การตรวจสอบภายใน  
                และการควบคุมภายใน 

3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT3501  ระบบสารสนเทศ 
                ทางการบัญช ี

3(3-0-6) ACCT3501  ระบบสารสนเทศ 
                ทางการบัญช ี

3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT3601  การบัญชีภาษีอากร       3(3-0-6) ACCT3601  การบัญชีภาษีอากร       3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT4101  การบัญชีขั้นสูง  1      3(3-0-6) ACCT4101  การบัญชีขั้นสูง 1       3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย กระชับและครอบคลุมตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ACCT4102  การบัญชีขั้นสูง  2      3(3-0-6) ACCT4102  การบัญชีขั้นสูง 2      3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย กระชับและครอบคลุมตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ACCT4103 รายงานการเงินและ 
               การวิเคราะห ์

   3(3-0-6) ACCT4103 รายงานการเงินและ 
                การวิเคราะห ์

    3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT4901 สัมมนาทางการบัญช ี
               การเงิน 

   2(0-4-2) ACCT4901 สัมมนาทางการบัญช ี
               การเงิน 

2(0-4-2) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

  ACCT3901 วิธวีิจยัวิทยาทางบัญชี 3(3-0-6) - วิชาเอกบังคับตามนโยบาย เพือ่ให้
สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาใหก้ระชับ
และสามารถเข้าใจได้ง่าย 

  ACCT4902 การวิจัยทางการบัญช ี  3(0-6-3) - วิชาเอกบังคับตามนโยบาย เพือ่ให้
สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ENGL3701  ภาษาอังกฤษเพื่อ    
               วัตถุประสงค์ทางวิชาการ            

3(3-0-6) ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 

3(3-0-6) - วิชาเอกบังคับตามนโยบาย เพือ่ให้
สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
               เฉพาะทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์      
               เฉพาะทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) - วิชาเอกบังคับตามนโยบาย เพือ่ให้
สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาเอกเลือก  9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก  9 หน่วยกิต  
ACCT3101 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ        3(3-0-6) ACCT3101 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ       3(3-0-6) คงเดิมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ACCT3103  การบัญชีเฉพาะกิจการ       3(3-0-6) ACCT3102 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ

ทันสมัย 
ACCT3104 การจัดท าบัญชีด้วย 
               โปรแกรมส าเร็จรูป 

3(3-0-6) ACCT3104 การจัดท าบัญชีด้วย 
               โปรแกรมส าเร็จรูป 

3(2-2-5) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 
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ACCT3105 การบัญชีระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) ACCT3105 การบัญชีระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT3106  ทฤษฎีบัญชี                     3(3-0-6) ACCT3106  ทฤษฎีบัญชี                     3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT3202 การวางแผนก าไรและ 
               การควบคุม     

3(3-0-6) ACCT3202 การวางแผนก าไรและ 
               การควบคุม     

3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT3203 การบัญชีเพือ่การจัดการ 
               สิ่งแวดล้อม  

3(3-0-6) ACCT3203 การบัญชีเพือ่การจัดการ 
               สิ่งแวดล้อม  

3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT3403 การบัญชีนิติเวช    3(3-0-6) ACCT3403 การบัญชีนิติเวช    3(3-0-6) -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT3502 การวางระบบบัญช ี 3(3-0-6) ACCT3502 การวางระบบบัญช ี 3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

ACCT3503 การจัดการฐานข้อมูล 
                   ทางการบัญช ี                                 

3(3-0-6) ACCT3503 การจัดการฐานข้อมูล 
               ทางการบัญชี                                  

3(3-0-6) คงเดิม 

ACCT3602 การวางแผนภาษี    3(3-0-6) ACCT3602 การวางแผนภาษี    3(3-0-6) คงเดิม 

ACCT4401 การตรวจสอบและ 
               ควบคุมระบบสารสนเทศ  

3(3-0-6) ACCT4401 การตรวจสอบและ 
               ควบคุมระบบสารสนเทศ  

3(3-0-6) คงเดิม 

ACCT4402 การตรวจสอบบัญชีดว้ย 
               โปรแกรมส าเร็จรูป  

3(3-0-6) ACCT4402 การตรวจสอบบัญชีดว้ย 
               โปรแกรมส าเร็จรูป  

3(2-2-5) คงเดิม 

ACCT4902 การวิจัยทางการบัญช ี  3(0-6-3)   - ปรับไปอยู่ภายใต้วิชาเอกบังคับ 

  ACCT3107 การบัญชีส าหรับ
เครื่องมือทางการเงิน 

3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
เพื่อให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและรูปแบบธุรกิจใน
ปัจจุบัน 

  ACCT3108 การบัญชีมูลค่ายุติธรรม 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
เพื่อให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและรูปแบบธุรกิจใน
ปัจจุบัน 

  ACCT3504 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ส าหรับวิชาชพีบัญชี   

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
เพื่อให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและรูปแบบธุรกิจใน
ปัจจุบัน 

  ACCT3505 การปฏิบัติการทาง 
                การบัญช ี  

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
เพื่อให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและรูปแบบธุรกิจใน
ปัจจุบัน 

ACCT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
               ทางการบัญช ี

2(90) ACCT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
               วิชาชีพทางการบัญช ี

    2(90) ปรับเนื้อหาให้รัดกุมและเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการบัญช ี
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ACCT4802 การฝึกประสบการณ์ 
               วิชาชีพทางการบัญช ี

5(225) ACCT4802 การฝึกประสบการณ์ 
               วิชาชีพทางการบัญช ี

5(350) -ปรับเนื้อหาให้รัดกุม 
-เพิ่มจ านวนชั่วโมง 
-เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาการบัญช ี

ACCT4803  การเตรียมสหกิจศึกษา 
                ทางการบัญช ี

1(45) ACCT4803  การเตรียมสหกิจศึกษา 
                     ทางการบัญช ี

2(90) ปรับเนื้อหาให้รัดกุมและเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการบัญช ี

ACCT4804  สหกิจศึกษาทางการบัญช ี 6(540) ACCT4804  สหกิจศึกษาทางการบัญช ี 6(540) ปรับเนื้อหาให้รัดกุมและเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการบัญช ี
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เอกสารหมายเลข 2 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2554 
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เอกสารหมายเลข 3 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 

การบัญชี พ.ศ. 2562 กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 
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1. ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1 การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
       หลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับรายการค้าและเหตุการณ์ต่างๆ นโยบายการบัญชีที่
ใช้จัดท างบการเงิน การจัดท างบการเงินการจัดท างบ
การเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศหรือมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องการ
ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
การตีความของรายงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยั่ งยืนและ
รายงานฉบับบูรณาการ 

ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 
ACCT1102  การบัญชีขั้นต้น 2  
ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1  
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2 
ACCT4101 การบัญชีขั้นสูง 1 
ACCT4102 การบัญชีขั้นสูง 2 

2 การบัญชีบริหาร 
        เทคนิคต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การบริหาร เทคนิคเชิงปริมาณในการวิ เคราะห์
พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน  ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้า
คงเหลือการจัดทางบประมาณและการพยากรณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงินเพ่ือนาเสนอข้อมูลและจัดทารายงานสนับสนุน
การตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการรายงานต่างๆ ที่มุ่งเน้นการ
วางแผนและการจัดทางบประมาณ การบริหารต้นทุน 
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงาน และการ
เทียบเคียงสมรรถนะกับ เกณฑ์มาตรฐาน  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงาน
ธุรกิจ 

ACCT2201 การบัญชีต้นทุน   
ACCT2202 การบริหารการเงินและ
ต้นทุน 

3 การเงินและการบริหารการเงิน 
         แหล่งเงินทุนสาหรับองค์กร การจัดหาเงินทุน
จากธนาคาร เครื่องมือทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาด
หุ้นทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล การวิเคราะห์ความ

ACCT2202 การบริหารการเงินและ
ต้นทุน 
ACCT4103 รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์ 
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ล าดับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนของ
องค์กร การวิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและใน
อนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้มและการ
วิเคราะห์กระแสเงินสด การคานวณต้นทุนเงินทุนของ
องค์กร เทคนิคการจัดท างบประมาณการลงทุน วิธีการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่า
ตลาดที่ใช้สาหรับการตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ
และการบริหารการเงินในระยะยาว 

ACCT4901 สัมมนาทางการบัญชี
การเงิน 
ACCT3107 การบัญชีมูลค่ายุติธรรม 
ACCT3108 การบัญชีส าหรับ
เครื่องมือทางการเงิน 

4 การภาษีอากร 
       ข้อกาหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติตามระบบการ
จัดเก็บภาษีอากรของประเทศ การคานวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้า
ระหว่างประเทศ 

ACCT2601 การภาษีอากร 
ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร 

5 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 
       วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน  มาตรฐานการสอบบัญชีที่
เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น) กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสี่ยง
ของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินและการพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์การ
ตรวจสอบ วิธี เชิ งปริมาณที่ ใช้ ในงานตรวจสอบ 
รายงานผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงองค์ประกอบสาคัญของ
งานให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

ACCT3401 การสอบบัญชี 

6 การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน 
หลักการการก ากับดูแลที่ดี สิทธิและความรับผิดชอบ
ของผู้เป็นเจ้าของ นักลงทุน และผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ACCT3402 การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน 
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ล าดับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ดูแล บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อก าหนดด้าน
การก ากับดูแล การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการก ากับดูแล
องค์กร ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรกรอบแนวคิด
ในการบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 

7 กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ 
กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ กฎหมายและ
ข้อบังคับทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

LAWS2511 กฎหมายธุรกิจและ
การพาณิชย์ 

 
 

2. ความรู้เกี่ยวกับองค์การ และธุรกิจ 

ล าดับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร 
       สภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงาน แรงผลักดัน
หลักด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ด้าน
สังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ และด้าน
วัฒนธรรม ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผล
กระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
ลักษณะสาคัญของโลกาภิวัตน์ บทบาทของธุรกิจข้าม
ชาติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม่ 

CBAI2104 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ 
 

2 เศรษฐศาสตร์ 
        หลักการพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
เศรษฐศาสตร์มหภาค ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกิจกรรมทาง
ธุรกิจ โครงสร้างตลาดประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ
แข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาด 
และการมีผู้ขายน้อยราย 

ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์ 
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ล าดับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

3 กลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ 
         วิ ธี ก ารออกแบบและจั ดรู ปแบบองค์ ก ร 
วัตถุประสงค์และความส าคัญของหน้าที่และการ
ด าเนินงานประเภทต่างๆ ภายในองค์กร ปัจจัย
ภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ของ
องค์กรกระบวนการที่ใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ของ
องค์กร ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรเพ่ือยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงาน และองค์กร 

CBAI2104 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ 
ACCT3402 การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน 

 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

1 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ซึ่งรวมถึง
การควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

ACCT3501 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 
ACCT3504 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับวิชาชีพบัญชี 
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เอกสารหมายเลข 4 

การก าหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาการบัญชี 
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การก าหนดรหัสวิชา 

 
ความหมายของเลขประจ าวิชา 
 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน             
4  ตัว  และเลข 4 หลัก  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้ 

ตัวอักษรโรมัน 4  ตัว   หมายถึง  หมวดวิชา 
เลขตัวที่หนึ่ง               หมายถึง  ชั้นปี 
เลขตัวที่สอง    หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
ตัวที่สาม-สี่      หมายถึง  ล าดับก่อนหลัง 

             วิชาบังคับก่อน  หมายความว่า  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้องผ่าน
การเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น  โดยนักศึกษาจะผ่าน
การเรียนและผ่านการประเมินผลวิชาบังคับก่อน  โดยได้ระดับคะแนน A,  B+, B, C+, C, D+และ D 

 
หมู่วิชาการบัญชี (ACCT) 

 
 หมู่วิชาการบัญชี  ซึ่งอยู่ในสาขาวิชาการบัญชี  ได้จัดลักษณะเนื้อหารายวิชาออกเป็นดังนี้ 

1. บัญชีการเงิน       (ACCT_1_ _) 
2. บัญชีบริหาร       (ACCT_2_ _) 
3. บัญชีและการเงิน      (ACCT_3_ _) 
4. การสอบบัญชี      (ACCT_4_ _)    
5. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     (ACCT_5_ _)  
6. การบัญชีภาษีอากร      (ACCT_6_ _) 
7. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (ACCT_8_ _) 
8. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ์  โครงการศึกษา (ACCT_9_ _) 
       เอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย 
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หมู่วิชาการบัญช ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 
 ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(3-0-6) 

ACCT1102  การบัญชีขั้นต้น 2 3(2-2-5) 
 ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6) 

ACCT2101 ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1    3(3-0-6) 
ACCT2102 ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2          3(3-0-6) 
ACCT2201  การบัญชีต้นทุน                    3(3-0-6) 

 ACCT2201 การบัญชีต้นทุน 1                   3(3-0-6) 
ACCT2202   การบริหารการเงินและต้นทุน      3(3-0-6) 

 ACCT2202 การบัญชีต้นทุน 2                  3(3-0-6) 
ACCT2601 ACCT2601 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
ACCT3101 ACCT3101 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
ACCT3102 ACCT3103 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 
ACCT3104 ACCT3104 การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 
ACCT3106 ACCT3106 ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) 
ACCT3107   การบัญชีมูลค่ายุติธรรม 3(3-0-6) 
ACCT3108  การบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6) 
ACCT3201 ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
ACCT3202 ACCT3202 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3(3-0-6) 
ACCT3203 ACCT3203 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
ACCT3401 ACCT3401 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 
ACCT3402 ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
ACCT3403 ACCT3403 การบัญชีนิติเวช 3(3-0-6) 
ACCT3501 ACCT3502 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
ACCT3502 ACCT3501 การวางระบบบัญชี   3(3-0-6) 
ACCT3503 ACCT3502 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 

 ACCT3503 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี 

3(3-0-6) 

 ACCT3504 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการ
ควบคุม 

3(3-0-6) 

ACCT3504  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิชาชีพบัญชี   3(2-2-5) 
ACCT3505    การปฏิบัติการทางการบัญชี  3(2-2-5) 
ACCT3601 ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
ACCT3602 ACCT3602 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6) 
ACCT4901 ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี 3(3-0-6) 
ACCT4101 ACCT4101 การบัญชีขั้นสูง 1      3(3-0-6) 
ACCT4102 ACCT4102 การบัญชีขั้นสูง 2      3(3-0-6) 
ACCT4103 ACCT4103 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
ACCT4401 ACCT4401 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
ACCT4801 ACCT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 2(90) 
ACCT4402 ACCT4402 การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 
ACCT4802 ACCT4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 5(350) 
ACCT4803 ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 2(90) 
ACCT4804 ACCT4804 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(540) 
ACCT4901 ACCT4901 สัมมนาทางการบัญชีการเงิน 3(0-4-2) 
ACCT4902 ACCT4902 การวิจัยทางการบัญชี 3(0-6-3) 
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เอกสารหมายเลข 5 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ประวัติส่วนตัว 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ      นางสาวแวววารี  ทองประดิษฐ 
วัน เดือน ปี เกิด   9 เมษายน  2514     อายุ  49 ปี 

 

2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษาและ 
ชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก  - - - 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542 
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต)  การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2536 

 

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
การเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2540 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 ต ารา/หนังสือ 
  - 
3.2 บทความทางวิชาการ  

อนุวัฒน์ ภักดี แวววารี ทองประดิษฐ และธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย. (2563). ผลกระทบของ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทย.  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (ครั้งที่ 6 RUNIRACUI 2563). จ านวน 10 หน้า, 11-20. 

แวววารี  ทองประดิษฐ.(2562). การบัญชีเกษตรกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร 4.0 
Smart Farming. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562 (Proceeding) คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. จ านวน 10 หน้า, 59-72. 
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แวววารี  ทองประดิษฐ อนุวัฒน์ ภักดี และณัฐพร ภักดี (2561). อิทธิพลของคณะกรรมการที่
มีความรู้ทางบัญชีการเงินที่ส่งผลระทบต่อเสถียรภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 
(Proceeding) คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
จ านวน 10 หน้า, 84 -94. 

3.3 เล่มวิจัย  
  - 
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่ม

หลักสูตรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
1 แวววารี   

ทองประดิษฐ 
อนุวัฒน์ ภักดี แวววารี ทอง
ประดิษฐ และธิษตยา รุ่งเดชธ
นาลัย. (2563). ผลกระทบ
ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อ
ความระมัดระวังทางบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทย.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติราช
ภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม (ครั้งที่ 6 
RUNIRACUI 2563). จ านวน 
10 หน้า, 11-20. 

10 2563 ส.ค. 

2 แวววารี   
ทองประดิษฐ 

แวววารี  ทองประดิษฐ.
(2562). การบัญชีเกษตรกรรม
กับการเปลี่ยนแปลงของ
เกษตรกร 4.0 Smart 
Farming. เอกสารเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในการ

13 2562 ก.ค. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่ม
หลักสูตรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2562 (Proceeding) คณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
จ านวน 10 หน้า, 59-72. 

3 
 
 

แวววารี  
ทองประดิษฐ 

แวววารี  ทองประดิษฐ 
อนุวัฒน์ ภักดี และ ณัฐพร 
ภักดี (2561). อิทธิพลของ
คณะกรรมการที่มีความรู้ทาง
บัญชีการเงินที่ส่งผลระทบต่อ
เสถียรภาพก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย. เอกสาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2561 (Proceeding) คณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
จ านวน 10 หน้า, 84 -94. 

13 2561 ก.ค. 
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5. ประวัติการท างาน 
ล าดับที่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 

1 พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน 
2 อาจารย์ประจ าตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ. 2545-2551 
3 ประธานหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พ.ศ. 2543-2545 
4 พนักงานบัญชี บริษัทโอสถสภาจ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2532-2543 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6) 
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ACCT3102 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 
ACCT4102 การบัญชีขั้นสูง 2 3(3-0-6) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ประวัติส่วนตัว 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ      นายอนุวัฒน์  ภักดี 
วัน เดือน ปี เกิด   5  ธันวาคม  2529   อายุ  33   ปี 
 

2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษาและ 
ชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก  - - - 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2555 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2551 

 

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานกองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 ต ารา/หนังสือ  
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี. (2563). การบัญชีชั้นกลาง 1. กรุงเทพฯ. ที พี เอ็น เพรส. 318 หน้า 
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). รายงานการเงินและการ

วิเคราะห์.กรุงเทพฯ. ที พี เอ็น เพรส. 360 หน้า 
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). การบัญชีชั้นสูง. กรุงเทพฯ. ที พี เอ็น เพรส. 342 หน้า 
 
3.2 บทความทางวิชาการ  
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี. (2563). การน า TFRS 15 มาถือปฏิบัติในปีแรก ส่งผล

กระทบต่องบการเงินอย่างไร. วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 16 ฉบับที่ 50. จ านวน 19 
หน้า. 23 -42. (มิถุนายน 2563).  
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อนุวัฒน์ ภักดี และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2563). ความเกี่ยวข้องของข้อมูลบัญชีกับราคา

หลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน : มุมมอง 15 ปี. วารสารวิชาการ
บริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 เล่ม 1. จ านวน 
18 หน้า. 196-214 (มกราคม - มิถุนายน). 

เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, อนุวัฒน์  ภักดี และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2562).  ผลกระทบของคะแนน
การก ากับดูแลกิจการและคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทต่อความทันเวลาของงบ
การเงิน. วารสารวิชาชีพบัญชี. ปีที่ 15 ฉบับที่ 48,.จ านวน 25 หน้า. 5 -30 (ตุลาคม – 
ธันวาคม). 

อนุวัฒน์ ภักดี และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2562). โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติและคุณภาพ
ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 39 ฉบับที่ 3, จ านวน 
19 หน้า. 1-19. (กรกฎาคม – กันยายน 2562). 

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์  ภักดี. (2562). กลไกการก ากับดูแลกิจการ ลักษณะองค์กร และ
คุณภาพการสอบบัญชี: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, จ านวน 16 หน้า. 101-116. (มกราคม – มิถุนายน 2562). 

เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). คณะกรรมการตรวจสอบ การศึกษาใน
ต่างประเทศ และความระมัดระวังทางบัญชี. วารสารบริหารธุรกิจ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 
162, จ านวน 26 หน้า. 1-26. (เมษายน – มิถุนายน 2562). 

ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). องค์ประกอบคณะกรรมการ ลักษณะกิจการ และ
การจัดการก าไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. จ านวน 11 หน้า. 63-72. (มกราคม – เมษายน 2562). 

เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). เรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบบอกอะไร. วารสารวิชาชีพบัญชี. ปีที่ 15 ฉบับที่ 45, จ านวน 21 หน้า.     
5-25. (มีนาคม 2562).  

 

3.3 เล่มวิจัย 
  - 
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ปีที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
1 อนุวัฒน์ ภักดี อนุวัฒน์ ภักดี และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 

(2563). ความเกี่ยวข้องของข้อมูลบัญชี
กับราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน : มุมมอง 15 ปี 
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ปีที่ 9 เล่ม 1. จ านวน 18 หน้า. 
196-214 (มกราคม - มิถุนายน) 

13 2563 มิ.ย. 

2 อนุวัฒน์ ภักดี ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี. 
(2563). การน า TFRS 15 มาถือปฏิบัติ
ในปีแรก ส่งผลกระทบต่องบการเงิน
อย่างไร. วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 16 
ฉบับที่ 50. จ านวน 19 หน้า. 23 -42. 
(มิถุนายน 2563). 

13 2563 มิ.ย. 

3 อนุวัฒน์ ภักด ี เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, อนุวัฒน์  ภักดี 
และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2562).  
ผลกระทบของคะแนนการก ากับดูแล
กิจการและคุณลักษณะคณะกรรมการ
บริษัทต่อความทันเวลาของงบการเงิน. 
วารสารวิชาชีพบัญชี. ปีที่ 15 ฉบับที่ 48, 
จ านวน 25 หน้า. 5-30. (ตุลาคม – 
ธันวาคม). 

13 2562 ธ.ค. 

4 อนุวัฒน์ ภักดี อนุวัฒน์ ภักดี และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 
(2562). โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดย
ชาวต่างชาติและคุณภาพก าไรของบริษัท

13 2562 ก.ย. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ปีที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 39 
ฉบับที่ 3, จ านวน 19 หน้า. 1-19. 
(กรกฎาคม – กันยายน 2562). 

5 อนุวัฒน์ ภักดี ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์  ภักดี. 
(2562). กลไกการก ากับดูแลกิจการ 
ลักษณะองค์กร และคุณภาพการสอบ
บัญชี: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ: สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, จ านวน 16 หน้า. 
101-116. (มกราคม – มิถุนายน 2562). 

13 2562 มิ.ย. 

6 
 
 

อนุวัฒน์ ภักดี เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และอนุวัฒน์ 
ภักดี. (2562). คณะกรรมการตรวจสอบ 
การศึกษาในต่างประเทศ และความ
ระมัดระวังทางบัญชี. วารสาร
บริหารธุรกิจ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 162, 
จ านวน 26 หน้า. 1-26. (เมษายน – 
มิถุนายน 2562). 

13 2562 มิ.ย. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ปีที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
7 อนุวัฒน์ ภักดี ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย และอนุวัฒน์ ภักดี. 

(2562). องค์ประกอบคณะกรรมการ 
ลักษณะกิจการ และการจัดการก าไร 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิจัย
และพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์.  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. จ านวน 
11 หน้า. 63-72. (มกราคม – เมษายน 
2562). 

9 2562 เม.ย. 

8 อนุวัฒน์ ภักดี เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ศิลปพร ศรีจั่น
เพชร และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). เรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบบอกอะไร. 
วารสารวิชาชีพบัญชี. ปีที่ 15 ฉบับที่ 45, 
จ านวน 21 หน้า. 5-25. (มีนาคม 2562). 

13 2562 มี.ค. 

 

5. ประวัติการท างาน 
ล าดับที่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 

1 อาจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 

2 อาจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2556 – 2558 

3 นักวิชาการบัญชีและ
การเงิน 

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2553 – 2556 

4 พนักงานบัญชี บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จากัด พ.ศ. 2552 – 2553 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
ACCT4101 การบัญชีขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
ACCT4103 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
ACCT4901 สัมมนาทางการบัญชีการเงิน 2(0-4-2) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ประวัติส่วนตัว 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
ชื่อ       นางสาวธิษตยา  รุ่งเดชธนาลัย 
วัน เดือน ปี เกิด    4  ธันวาคม  2528    อายุ  34  ปี 

 
2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษาและ 
ชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก  - - - 
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 2558 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 
2551 

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนท าฟาร์มไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี 
 

2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
   - 

3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 ต ารา/หนังสือ  
    - 
 

3.2 บทความทางวิชาการ  
อนุวัฒน์ ภักดี แวววารี ทองประดิษฐ และธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย. (2563). ผลกระทบของ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทย.  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (ครั้งที่ 6 RUNIRACUI 2563). จ านวน 10 หน้า. 11-20.  
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ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). องค์ประกอบคณะกรรมการ ลักษณะกิจการ 
และการจัดการก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. จ านวน 11 หน้า. 63-72. (มกราคม – เมษายน 2562). 

ธิษตยา  รุ่งเดชธนาลัย. (2562). นักบัญชีมีส่วนร่วมอย่างไร กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ. 
3(2). จ านวน 11 หน้า. 151-160.  

ธิษตยา  รุ่งเดชธนาลัย และอนุวัฒน์  ภักดี. (2561). ผลกระทบของลักษณะคณะกรรมการ
และโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อการจัดการก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ. 3(1). จ านวน 10 หน้า. 74-83.  

 

3.3 เล่มวิจัย  
 - 
 

4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่ม

หลักสูตรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ปีที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
1 ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย อนุวัฒน์ ภักดี แวววารี ทอง

ประดิษฐ และธิษตยา รุ่งเดชธนา
ลัย. (2563). ผลกระทบของ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อความ
ระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศไทย. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(ครั้งที่ 6 RUNIRACUI 2563)., 
11-20. จ านวน 10 หน้า 

10 2563 ส.ค. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่ม
หลักสูตรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ปีที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
2 ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย  ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย และ

อนุวัฒน์ ภักดี. (2562). 
องค์ประกอบคณะกรรมการ 
ลักษณะกิจการ และการจัดการ
ก าไร ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ : ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. 
63-72. จ านวน 11 หน้า 
(มกราคม – เมษายน 2562). 

9 2562 เม.ย. 

3 
 
 

ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย ธิษตยา  รุ่งเดชธนาลัย. (2562). 
นักบัญชีมีส่วนร่วมอย่างไรกับ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม. เอกสารเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2562 (Proceeding)  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 151-160. จ านวน 
11 หน้า 

10 2562 ก.ค. 

4 ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย  ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย และ
อนุวัฒน์  ภักดี. (2561). 
ผลกระทบของลักษณะ

10 2561 ก.ค. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่ม
หลักสูตรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ปีที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
คณะกรรมการและโครงสร้างผู้ถือ
หุ้นต่อการจัดการก าไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย. วารสารการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติด้านวิทยาการจัดการ.
3(1). 74-83. จ านวน 10 หน้า 

 
5. ประวัติการท างาน  

ล าดับที่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1 อาจารย์ประจ าตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปี 2559-ปัจจุบัน 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2 3 (3-0-6) 
ACCT1103 หลักการบัญชี 3 (3-0-6) 
ACCT2202 การบัญชีต้นทุน 2 3 (3-0-6) 
ACCT2302 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 3 (3-0-6) 
ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3 (3-0-6) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ประวัติส่วนตัว 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ชื่อ      นางสาวสุภาพันธุ์    สายทองอินทร์ 
วัน เดือน ปี เกิด   15 ตุลาคม พ.ศ. 2522   อายุ 41 ปี 

 
2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษาและ 
ชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก/ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 

ปริญญาโท/ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

การบัญชีเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 

ปริญญาตรี/ 
บัญชีบัณฑิต 

การบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

  
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
      การพัฒนาประสิทธิผลในการท างานของผู้ท าบัญชี หลังจากเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

ทางวิชาชีพ 

2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
     AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE MAISC-ORGANIZATIONAL SURVIVAL 

RELATIONSHIPS: EVIDENCE FROM BEVERAGE BUSINESSES IN THAILAND 
3. ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ต ารา/หนังสือ 
   - 
3.2 บทความทางวิชาการ          
วิจิตร จารุโณประภัมภ์ , สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์ และ พิมพ์ผกา ใจมุข. (2562). การพัฒนา

โรงเรียนชาวนา: กรณีศึกษาโรงเรียนชาวนาบ้านคลองรี่ ต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 เกษตรก าแพงแสน ตามรอยพ่อ
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สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน (The 16th KU –KPS National conference ). นครปฐม:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. จ านวน 6 หน้า. 1965-1971.  

 
3.3 เล่มวิจัย   
  วิจิตร จารุโณประภัมภ์, สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์ และ พิมพ์ผกา ใจมุข. (2562). แนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการโรงเรียนชาวนา กรณีศึกษาโรงเรียนชาวนาบ้าน
คลองรี่ ต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม.  

 
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่ม

หลักสูตรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 (พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)  

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(เลือกหมายเลข

ข้อจาก
เอกสารแนบท้า
ยน าข้อมูลมาใส่

ในตาราง) 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

1 นางสาวสุภาพันธุ์ 
สายทองอินทร์ 

วิจิตร จารุโณประภัมภ์, สุภาพันธุ์ 
สายทองอินทร์ และ พิมพ์ผกา ใจ
มุข. (2562). การพัฒนาโรงเรียน
ชาวนา: กรณีศึกษาโรงเรียน
ชาวนาบ้านคลองรี่ ต าบลห้วย
กรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 เกษตร
ก าแพงแสน ตามรอยพ่อสานต่อ
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (The 16th 
KU –KPS National 
conference ). นครปฐม:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน. จ านวน 6 
หน้า. 1965-1971.  

10 2562 ธ.ค. 
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5. ประวัติการท างาน 

ล าดับที่ ต าแหน่ง สถานที่ ระยะเวลา 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี พ.ศ. 2555 – 

ปัจจุบัน 

2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. 2554 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT1103  หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6) 

ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 

ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี 3(3-0-6) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ประวัติส่วนตัว 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ชื่อ      พิมพ์ผกา  ใจมุข    
วัน เดือน ปี เกิด   18 กันยายน 2525  อายุ 38 ปี 

 
2. ประวัติการศึกษา 
     2.1 ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษาและ 

ชื่อหลักสูตร 
สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2553 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2548 

 

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ความพึงพอใจของลูกค้ากับทัศนคติในการใช้บริการส านักงานบัญชีในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา/หนังสือ  
   - 
3.2 บทความทางวิชาการ 
พิมพ์ผกา ใจมุข. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของก าไรภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชี. 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4. จ านวน 11 หน้า. 442-452.  

วิจิตร จารุโณประภัมภ์ , สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์ และ พิมพ์ผกา ใจมุข. (2562). การพัฒนา
โรงเรียนชาวนา: กรณีศึกษาโรงเรียนชาวนาบ้านคลองรี่ ต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 เกษตรก าแพงแสน ตามรอยพ่อ
สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน (The 16th KU –KPS National conference ). นครปฐม:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. จ านวน 6 หน้า. 1965-1971.  
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3.3 เล่มวิจัย  
วิจิตร จารุโณประภัมภ์, สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์ และ พิมพ์ผกา ใจมุข. (2562). แนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการโรงเรียนชาวนา กรณีศึกษาโรงเรียนชาวนาบ้าน
คลองรี่ ต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม. 

 
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ปีที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
1 
 
 

พิมพ์ผกา ใจมุข พิมพ์ผกา ใจมุข. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผันผวนของก าไรภายใต้ความ
ระมัดระวังทางบัญชี. การประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 
4. 442-452. จ านวน 11 หน้า 

11 2561 ก.ค. 

2 
 
 

พิมพ์ผกา ใจมุข วิจิตร จารุโณประภัมภ์,สุภาพันธุ์ สายทอง
อินทร์,พิมพ์ผกา ใจมุข. (2562). การ
พัฒนาโรงเรียนชาวนา : กรณีศึกษา
โรงเรียนชาวนาบ้านคลองรี่ ต าบลห้วยกรด 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท, การ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 เกษตรก าแพงแสน ตามรอยพ่อ
สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน (The 16th 
KU –KPS National conference. 
1965-1971. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน. จ านวน 6 หน้า 

11 2562 ธ.ค. 
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5. ประวัติการท างาน  
ล าดับที่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 

1 อาจารย์ประจ าตามสัญญา
สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน 

2 อาจารย์ประจ าตามสัญญา
สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ.2559 – 2559 

3 อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ.2556 – 2559 
4 อาจารย์ประจ าตามสัญญา

สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 

พ.ศ.2556 – 2558 

5 อาจารย์ประจ าตามสัญญา
สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พ.ศ.2554  -2556 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 

ACCT3104 การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 
ACCT2601 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
FINB4902 การวิจัยทางการเงินการธนาคาร 3 (0-6-3) 
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เอกสารหมายเลข 6 

ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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เอกสารหมายเลข 7 

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประเด็นการประเมิน �̅� S.D. ระดับ 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม    
1.1 ความซื่อสัตยส์ุจรติ มีคณุธรรม จริยธรรม 4.69 0.54 มากที่สุด 
1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4.93 0.26 มากที่สุด 
1.3 ความมรีะเบยีบวินัย 4.48 0.51 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านคณุธรรม จริยธรรม 4.70 0.49 มากที่สุด 
2. ด้านความรู ้    
2.1 มีความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาที่เรียน 4.21 0.41 มาก 
2.2 สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.59 0.68 มากที่สุด 
2.3 มีความรอบรู้และการศึกษาหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 4.59 0.68 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านความรู ้ 4.46 0.63 มากที่สุด 
3. ด้านทักษะทางปัญญา    
3.1 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู ้ 4.00 0.60 มาก 
3.2 ความสามารถในการท างานอย่างมีระบบและการพัฒนาวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ 4.59 0.73 มากที่สุด 
3.3 ความคิดสรา้งสรรค์ในการท างาน 4.55 0.78 มากที่สุด 
3.4 ความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและประยกุต์ใช้ในการท างานได ้ 4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านทักษะทางปัญญา 4.28 0.67 มาก 
4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ    
4.1 ความขยันหมั่นเพียร รับผดิชอบและตรงต่อเวลา 4.86 0.44 มากที่สุด 
4.2 ความกระตือรือร้นในการท างาน 4.07 0.46 มาก 
4.3 ความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้อื่น และมจีิตส านึกสาธารณะ 4.72 0.53 มากที่สุด 
4.4 มีมนุษยส์ัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.41 0.56 มาก 
5. ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ    
5.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4.03 0.42 มาก 
5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 4.41 0.73 มาก 
5.3 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย 4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.15 0.52 มาก 
6. คุณลักษณะบณัฑิตตามอัตลักษณ ์    
6.1 บัณฑิตได้รับการฝึกฝนท้ังความรู้และทักษะ ให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดีในสถานการณ์  
ที่เป็นจริง 

4.66 0.61 มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน �̅� S.D. ระดับ 
6.2 การมีคุณลักษณะทีซ่ื่อตรง เชือ่มั่นในความจริง สามารถไว้วางใจได้ เสมอต้นเสมอ
ปลาย แมต้่อหน้าและลับหลัง 

4.00 0.60 มาก 

6.3 มีคุณลักษณะสู้งาน ไม่เกีย่งงาน มีความพยายามและมุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จ 4.48 0.57 มาก 
6.4 มีจิตใจท่ีเป็นผู้ให้กับส่วนรวม มีคุณธรรม เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก 4.55 0.57 มากที่สุด 
6.5 มีความรอบรู้และทักษะในการสื่อสาร ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะ
กับสภาพความเป็นจริง 

4.72 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านคณุลักษณะบณัฑิตตามอัตลักษณ ์ 4.48 0.61 มาก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ 

หนังสือแต่งตั้งผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2562 
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ประกาศเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะ และนโยบาย       

การพัฒนาสถรรนะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา 
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