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หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา :
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป

: หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
: Bachelor of Accountancy Program

:
:
:
:

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

: -

4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 136 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาบัญชีบณั ฑิต
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสู ตร :
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2549 เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/ 2554 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 6/ 2554 วันที่ 25 เดือน มีนาคม
พ.ศ.2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสู ตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ในปี การศึกษา 2556 หลังเปิ ดดําเนินการสอนหลักสู ตรนี้ 2 ปี
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบอาชี พได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา :
ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาสามารถประกอบวิชาชี พบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติก ารบัญชี พ.ศ.
2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของ
การประกอบวิชาชี พอิ สระ และ การเข้าทํางานในองค์กรหรื อหน่ วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการทําบัญชี
(2) ด้านการสอบบัญชี
(3) ด้านบัญชีบริ หาร
(4) ด้านการภาษีอากร
(5) ด้านการวางระบบบัญชี
(6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
(7) ด้านการตรวจสอบภายใน
(8) ด้านการให้คาํ ปรึ กษาทางการเงินและบัญชี
(9) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่ อนามสกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลํา
ดับ
ที่

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1.

ผศ.

2.

3.

ผศ.

อาจารย์

ชื่อ –นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางสาวยุพดี พิลาศลักษณ์

บช.ม.

การบัญชี ตน้ ทุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535

นางอายะวดี ซันประสิ ทธิ์

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

2521
2544
2547

บธ.บ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2542

บธ.บ.

การเงินการ
ธนาคาร
บริ หารธุรกิจ
(บัญชี การเงิน)
การบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2535

นายสุ รชาติ รัชตโภคิน

บธ.ม.

สถาบันการศึกษา

ปี ที่
สําเร็ จ

2520

4.

อาจารย์

นางสาวแวววารี ทองประดิษฐ *

บธ.ม.
บช.บ.

การบัญชี
การบัญชี

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2542
2536

5.

อาจารย์

นางสาวนภัสสร ตื่มสูงเนิน

บธ.ม.

ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
การตลาด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2545

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2539

บธ.บ.

* ประธานหลักสู ตร
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรเป็ นไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดความ
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จําเป็ นที่จะต้องมีการบริ หารจัดการความรู้และการพัฒนาสังคมเข้าสู่ สังคมแห่ งความรู้ สามารถสร้าง
และใช้องค์ความรู ้ ท้ งั ที่มีอยูเ่ ดิ มและจากการแสวงหาความรู้ใหม่ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
มุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศกั ยภาพการแข่งขันในระดับโลก
และจากการเปิ ดเขตการค้าเสรี ดา้ นการให้บริ การ ทําให้บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพใน
ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันจากผูป้ ระกอบวิชาชีพจากต่างประเทศ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาคุณภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพให้อยูใ่ นระดับสากลที่สามารถแข่งขันได้
คุณภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในระดับสากล ในที่น้ ี หมายถึง การเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ทาง
วิชาชีพและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ศาสตร์ ทางด้านการเงิน ด้านธุ รกิจ และด้านกฎหมาย และ
ความสามารถในการใช้ค วามรู ้ ใ นการแก้ไ ขปั ญหาได้อ ย่า งเหมาะสมในสถานการณ์ แ วดล้อ มที่
แตกต่าง มีความรอบรู ้ ในทางเศรษฐกิ จ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารและการบัญชี
และเข้าถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาสั งคมและวัฒนธรรม
แนวโน้มของสถานการณ์หรื อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในอนาคต เป็ นสิ่ งบ่งชี้ ถึง
การเปลี่ ย นแปลงด้า นสั ง คมและวัฒ นธรรมทั้ง ของไทยและทั่ว โลก วิท ยาการด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมทัว่ โลก และมีผลต่อการประกอบวิชาชี พ
บัญชี อย่างมาก ทัศนคติและความคาดหวังของประชาคมในภาคธุ รกิ จและภาครัฐที่มีต่อการบัญชี
และผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทําให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพจะต้องรักษาไว้ซ่ ึ งบทบาทและหน้าที่ของผูใ้ ห้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลในสังคมหรื อประชาคม
ความต้องการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์ก รให้ส ามารถเชื่ อมโยงกันได้ใ น
ทุ ก ระบบย่อ ม ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด บทบาทใหม่ แ ก่ นัก บัญ ชี ใ นด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้แ ก่
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การบริ หารฐานข้อมูลทางธุ รกิ จ การควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศ รวมทั้ง การบริ หารระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ เพราะสัง คมมี ความต้องการระบบ
สารสนเทศที่สามารถให้ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ จากแนวคิดการพัฒนาสังคมไทยสู่
ความยัง่ ยืน มุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริ ยธรรม ประกอบวิชาชี พด้วย
ความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต รั บ ผิดชอบต่อสัง คม นอกจากนี้ การพัฒนาสัง คมไทยจํา เป็ นต้องปลู ก ฝั ง
เยาวชนไทยให้รู้จกั อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการทํานุบาํ รุ งศาสนา
ในการปรับปรุ งหลักสู ตร หรื อ การพัฒนาหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิต จึงได้ให้ความสําคัญ
กับ สถานการณ์ แ ละการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม รวมถึ ง วัฒ นธรรม เพื่ อ กํา หนดเป้ าหมายใน
การผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ ต รงกับ เป้ าหมายการพัฒ นาประเทศชาติ อ ย่า งแท้จ ริ ง และกระตุ ้น ให้ เ ห็ น
ถึงความสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษาที่สอดรับกับเป้ าหมายดังกล่าว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

5

12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร :
จัดทําหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรให้ตอบสนองความจําเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและการแข่งขันในระดับสากล เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้
ทางวิชาชีพบัญชี เข้าถึงองค์ความรู ้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาการทางการเงิ น ธุ ร กรรมต่ า งๆ ในตลาดโลก รวมทั้ง การสร้ า ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน :
เป้ าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
1. ผลิตบุคลากรและให้โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพขั้นสู ง
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
สาขาวิ ช าการบัญ ชี จ ะต้อ งเข้า ถึ ง พันธกิ จ ของมหาวิท ยาลัย ตามแผนยุท ธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็ นกําลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศ ร่ วมชี้นาํ สังคมให้เห็นถึงความสําคัญการพัฒนาคนในทิศทางของการพัฒนาชาติ
ดังนั้นในการปรับปรุ งหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต จึงกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ในการผลิ ต บัณ ฑิ ต เพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายในแต่ ล ะพัน ธกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต บัณ ฑิ ต และ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ :
วิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนและหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
รายวิชาหลักการบัญชี เบื้องต้น (ACCT1103) การบัญชีเพื่อการจัดการ (ACCT3201)
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร มีหน้าที่ในการประสานงานกับคณะที่ให้บริ การสอน
และคณะที่รับบริ การสอนจากคณะวิทยาการจัดการ ในส่ วนของตารางสอน เนื้ อหาสาระรายวิชา
การวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
และการดําเนินงานต่าง ๆ ตามข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิตมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาบุคคลให้ มีทกั ษะความรู้ดา้ นวิชาชี พ
เป็ นเลิ ศ มีความสามารถทางภาษาในการสื่ อสาร มีการบริ การวิชาชี พ แก่ชุมชน มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความรู ้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบตั ิตามวิชาชีพ
3. มีความพร้อมในการนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชี พ รวมทั้ง
ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
5. มีความสามารถทางการสื่ อสาร และมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเพื่อการเรี ยนรู ้และการดําเนินชี วติ ในสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง : หลักสู ตรนี้จะดําเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี )
2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1) ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
มาตรฐานขั้นตํ่า ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของสกอ. ตาม
กรอบคุณวุฒิและสภาวิชาชีพบัญชี
2) เสริ มสร้างความรู ้ และทักษะ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่ องของนักศึกษา
และบัณฑิต

2.2 กลยุทธ์
1.1) ประเมินหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
1.2) มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก
3-5 ปี เพื่อให้ได้มาตรฐานใน
ระดับสากล
2.1) สร้างความร่ วมมือทางวิชาการ
กับองค์กรวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าและผูใ้ ช้บณั ฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1.1.1) รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร และเอกสาร
หลักสู ตรปรับปรุ ง
2.1.1) บันทึกความร่ วมมือ
ทางวิชาการ/กิจกรรม/
โครงการที่องค์กรวิชาชีพ
หน่วยงานต่าง ๆหรื อผูใ้ ช้
บัณฑิตให้การสนับสนุน
2.1.2)รายงานการติดตาม
บัณฑิต และการทดสอบ
ความรู ้และทักษะของ
นักศึกษาก่อนจบ
หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
3) พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและ 3.1) จัดการศึกษาดูงานและ
การจัดการ
ฝึ กอบรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
3.1.1) วุฒิบตั รการผ่านการ
ฝึ กอบรม
3.1.2) ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการศึกษา
ดูงานหรื อการรับการ
ฝึ กอบรม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน :
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั การพิจารณาของคณะหรื อให้
เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค :
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา :
1) ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อ
2) ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาการบัญชี
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรื อ
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษมว่า ด้ ว ยการจัด การศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นัก ศึ ก ษาแรกเข้า อาจมี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ทัก ษะในด้า นภาษาอัง กฤษ คณิ ตศาสตร์
ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาดเป้ าหมายของการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดทําแผนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนําในการเรี ยนตามแผนการเรี ยน
2) อาจารย์ที่ป รึ ก ษาให้คาํ แนะนํา แก่ นัก ศึกษาแรกเข้าในกรณี ที่ มีปั ญหาเกี่ ยวกับ การ
ปรั บตัวในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุ นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่ นพี่กบั นักศึกษารุ่ นน้อง
3) ส่ งเสริ มให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริ มภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ จากศูนย์
ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
ระดับชั้นปี
2554
2555
2556
2557
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตทีค่ าดว่ าจะ
สํ าเร็จการศึกษา

80

80
80

80
80
80

80
-

160
-

240
-

80
80
80
80
320
70

80
80
80
80
320
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ
ค่ าบํารุ งการศึกษา
ค่ าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรั ฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่ าใช้ จ่ายของนักศึกษาต่ อ
ภาคเรียน/คน

2558

(หน่วย:บาท)
2554

ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
2555
2556
2557

2558

456,000
240,000

912,000 1,368,000
480,000 720,000

1,824,000
960,000

1,824,000
960,000

696,000

1,392,000 2,088,000

2,784,000

2,784,000

8,700

8,700

8,700

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.6.2 งบประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสู ตรเป็ นรายปี
(หน่วย : บาท)
ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
รายการ
2554
2555
2556
2557
2558
ก.งบดําเนินการ
1,533,480 1,656,159 1,788,652 1,931,745 2,086,285
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
545,900
519,900
495,100
471,500
449,000
2.ค่าใช้จ่ายดําเนินการ(ไม่รวม3)
3.ทุนการศึกษา
4.รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
1,982,480 2,127,659 2,283,752 2,451,645 2,632,185
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
รวม (ข)
รวม(ก)+(ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

1,982,480
80
24,781

2,127,659
160
13,297.87

2,283,752
240
9,515.63

2,451,645
320
7,661.39

2,632,185
320
8,225.58

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษมว่ า ด้ ว ยการจัด การศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า 136 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตรมีสัดส่ วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาที่สอดคล้อง
กับที่กาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
30
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่นอ้ ยกว่า
100
2.1 กลุ่มวิชาแกน
45
2.2 กลุ่มวิชาเอก
48
2.2.1 เอกบังคับ
36
2.2.2 เอกเลือก
12
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ/สหกิจศึกษาไม่ น้อยกว่ า 7
เลือกเรี ยนจากข้ อ 2.3.1 หรือ 2.3.2
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางการบัญชี
7
2.3.2 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
8
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 6
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
1.2. กลุ่มวิชาภาษา
9
วิชาบังคับ
6
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

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

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
วิชาเลือก
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Chinese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน
English for Career Application
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic French for Communication
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Khmer for Communication
GEKR1101 ภาษาเกาหลีบ้ืองต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Korean for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Vietnamese for Communication
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information for Learning
วิชาเลือก
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวิต
Self-development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

13

1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
Business for Daily Life
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1101 การบัญชีข้ นั ต้น 1
Principles of Accounting 1
ACCT2601 การภาษีอากร 1
Taxation 1
ACCT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางบัญชี
Research Methodology in Accounting
APST2105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
100 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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BCOM1101หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Principles of Information Systems
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business English 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
Quantitative Analysis in Business
FINB1101 การเงินธุ รกิจ
Business Finance
LAWS2511 กฎหมายธุ รกิจและการพาณิ ชย์
Business and Commercial Laws
MKRT1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
MNGT2103 การบริ หารจัดการยุคใหม่
Modern Management
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
Production and Operation Management
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategics Management
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
ACCT1102 การบัญชีข้ นั ต้น 2
Principles of Accounting 2
ACCT2101 การบัญชีข้ นั กลาง 1
Intermediate Accounting 1
ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง 2
Intermediate Accounting 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ACCT2201 การบัญชีตน้ ทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
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 การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation 2
ACCT4101 การบัญชีข้ นั สู ง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
ACCT4102 การบัญชีข้นั สู ง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
ACCT4103 รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
2.2.2 เอกเลือก
12 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ย นวิช าจากกลุ่ มต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ตและให้มีรายวิช าสัม มนา
ที่กาํ หนดไว้ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาการบัญชี การเงิน
ACCT3101 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
ACCT3103 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
ACCT3104 การจัดทําบัญชี ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3(2-2-5)
Booking by Computer Software
ACCT4901 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Seminar in Financial Accounting

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

16

ข. กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
ACCT3202 การวางแผนกําไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
ACCT3203 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
ACCT4903 สัมมนาการบัญชีบริ หาร
Seminar in Managerial Accounting
ค. กลุ่มวิชาการตรวจสอบ
ACCT3403 การบัญชีนิติเวช
Forensic Accounting
ACCT4401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
ACCT4402 การตรวจสอบบัญชีดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
Auditing Computer
ACCT4904 สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing
ACCT4905 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Audit
ง. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
ACCT3502 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
Database Management in Accounting
ACCT3503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems Analysis and Design
ACCT3504 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
Information System Security and Control
ACCT4906 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Seminar in Accounting Information Systems and Technology
จ. กลุ่มวิชาการภาษีอากร
ACCT3602 การวางแผนภาษี
Tax Planning
ACCT4907 สัมมนาการภาษีอากร
Seminar in Taxation
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

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

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ฉ. กลุ่มอืน่ ๆ
ACCT4902 การวิจยั ทางการบัญชี
3(0-6-3)
Research Studies in Accounting
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ/สหกิจศึกษาไม่ น้อยกว่ า
7 หน่ วยกิต
ACCT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Accounting
ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
5 (350)
Occupational Practicum in Accounting
หรื อ
ACCT4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาการบัญชี
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Accounting
ACCT4804 สหกิจศึกษาการบัญชี
6(540)
Co-operative Education in Accounting
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลื อกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตในเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

18

3.1.4 แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ชั้ นปี ที่ 1
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GESC1106

การคิดและคณิ ตศาสตร์ ใน
ชีวติ ประจําวัน

3(3-0-6)

GEEN1001
GESO1001
GESO1102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
พลวัตสังคมไทย
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม

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

ACCT1101
ECON1105
MKRT1101

การบัญชีข้ นั ต้น 1
หลักเศรษฐศาสตร์
หลักการตลาด

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

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลานามัย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ชั้ นปี ที่ 1
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร

3(3-0-6)

GETH1001
GEHS1001
GEHS1101
GEPA1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
สุ นทรี ยภาพของชีวิต
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ

3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

BCOM1101

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
การบัญชีข้ นั ต้น 2

3(3-0-6)

ACCT1102
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)

3(3-0-6)
20

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GEEN1103

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับ 3(3-0-6)
การสมัครงาน

FINB1101
BENG1101

การเงินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1

APST2105
MNGT2103
ACCT2101
ACCT2201

สถิติธุรกิจ
การบริ หารจัดการยุคใหม่
การบัญชีช้ นั กลาง 1
การบัญชีตน้ ทุน 1

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

21
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาพลานามัย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา
GEHS1103

วิชา

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

GEPA1002

จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้
เหตุผล
กีฬาประเภทบุคคล

ACCT2601
BENG1102

การภาษีอากร 1
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2

LAWS2511
ACCT2102
ACCT2202

กฎหมายธุ รกิจและการพาณิ ชย์
การบัญชีข้ นั กลาง 2
การบัญชีตน้ ทุน 2

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

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1(0-2-1)

19
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ชั้ นปี ที่ 3
รหัสวิชา

ACCT3901
MNGT3104
ACCT3401
ACCT3501
ACCT3601
ACCT3101

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

วิธีวจิ ยั วิทยาทางบัญชี
การจัดการการผลิตและดําเนิ นงาน
การสอบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร 2
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

หน่ วยกิต

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

18
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ชั้ นปี ที่ 3
รหัสวิชา

ECON3305
ACCT4101
ACCT4103
ACCT3103
ACCT3104

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่ วยกิต

การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
การบัญชีข้นั สู ง 1
รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีเฉพาะกิจการ
การจัดทําบัญชีดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป

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

3
18
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

ชั้ นปี ที่ 4
รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

MNGT4104
ACCT3402
ACCT4102
ACCT4901
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ ACCT4801
วิชาชี พ
ACCT4803

วิชา

หน่ วยกิต

การจัดการเชิงกลยุทธ์
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
การบัญชีข้นั สู ง 2
สัมมนาการบัญชีการเงิน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการ
บัญชี หรื อ
การเตรี ยมสหกิจศึกษาการบัญชี

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

2(90)
14

ชั้ นปี ที่ 4
รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ ACCT4802
วิชาชี พ
ACCT4804
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่ วยกิต

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
หรื อ
สหกิจศึกษาการบัญชี

5 (450)
6(540)
5-6
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25

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ACCT1101 การบัญชี ข้ นั ต้ น 1
3(3-0-6)
Principles of Accounting 1
ความหมาย วัตถุ ป ระสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ข องข้อมูลทางการ
บัญชี และจรรยาบรรณวิช าชี พ การบัญชี แม่บ ทการบัญชี หลัก การและวิธี ก าร
บัน ทึ ก บัญ ชี ต ามหลัก การบัญ ชี คู่ การบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามวงจรบัญ ชี การจัด ทํา งบ
ทดลอง รายการปรับปรุ งและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การปิ ดบัญชี กระดาษ
ทํา การ งบการเงิ นสํา หรั บ กิ จการซื้ อขายสิ น ค้า และกิ จการให้บ ริ ก าร การบัญ ชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ACCT1102

การบัญชี ข้ นั ต้ น 2
3(3-0-6)
Principles of Accounting 2
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชีข้ ันต้ น 1
การบัญชี เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน เช่ น เงินสด เงินฝากธนาคาร ระบบ
เงิ นสดย่อย ตัว๋ เงิ นรับ ลูกหนี้ เงินลงทุน สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การคิดค่าเสื่ อมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน หนี้ สิน เช่ น เจ้าหนี้ ตัว๋ เงิ นจ่าย หลักและวิธีก ารของระบบใบสําคัญ
การบัญชี ส่ วนของเจ้า ของ การบัญชี อุตสาหกรรมขนาดย่อมตลอดจนการบัญ ชี
เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน

ACCT2101

การบัญชี ข้ นั กลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1102 การบัญชีข้ ันต้ น 2
หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ การจําแนกประเภทสิ นทรัพย์
การรั บ รู ้ แ ละการวัดมูล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ การตี ราคา การจัดแบ่ ง ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์เป็ น
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ การแสดงรายการ
สิ นทรัพย์ในงบดุล และการเปิ ดเผยข้อมูล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ACCT2102

การบัญชี ข้ นั กลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1102 การบัญชี ข้ ันต้ น 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่ วนของเจ้าของและหนี้ สินประกอบด้วย
การจําแนกประเภทหนี้ สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดง
รายการหนี้ สินในงบดุล และการเปิ ดเผยข้อมูล การปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา
การบัญชี เกี่ยวกับการจัดตั้งกิ จการ การดําเนิ นงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การ
เปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชี ของห้างหุ ้นส่ วน
บริ ษทั จํากัด และบริ ษทั มหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่ วนของเจ้าของใน
งบดุล การเปิ ดเผยข้อมูลและงบกระแสเงินสด

ACCT2201

การบัญชี ต้นทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1102 การบัญชีข้นั ต้ น 2
ความสําคัญและบทบาทการบัญชี ตน้ ทุนในองค์กรธุ รกิ จ ความหมายของ
ต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชี ที่ใช้บนั ทึกต้นทุน วิธีการบัญชี และการควบคุม วัตถุดิบ
แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต
ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของ
เสี ย ของสิ้ นเปลือง งานที่บกพร่ อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

ACCT2202

การบัญชี ต้นทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2201 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ข ้อมูล ต้นทุนในการตัดสิ นใจวางแผนและควบคุ ม การดํา เนิ นงาน
กิ จการภายใต้สภาวการณ์ ที่แน่นอนและไม่แน่ นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริ มาณและกํ า ไร ระบบต้ น ทุ น รวม ระบบต้ น ทุ น ผัน แปร งบประมาณ
การวิ เ คราะห์ ต้น ทุ น การกํา หนดราคาสิ น ค้า ราคาโอน และการประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ACCT2601

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation 1
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล
รั ษ ฎากร และภาษี อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง ประกอบด้ว ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา
ภาษี งิ นได้นิติบุค คล ภาษี มูลค่า เพิ่ม ภาษีธุ รกิ จเฉพาะ ภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่ จ่า ย
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ

ACCT3101

การบัญชี หน่ วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชีข้ ันต้ น 1
ความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ แนวคิ ด และพัฒ นาการด้ า นการบัญ ชี ข อง
หน่ วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบและวิธี
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การบัญ ชี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ การจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ของ
หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน

ACCT3103

การบัญชี เฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้ น 1
ลัก ษณะการดํา เนิ นงานเฉพาะกิ จการ การบัญชี แ ละการควบคุ ม ภายใน
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการ
ดําเนิ นงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ เช่น ธนาคาร สถาบัน
การเงิ น โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุ รกิ จการท่องเที่ย ว สหกรณ์
มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นต้น
หมายเหตุ ไม่วา่ จะเลือก 1 ประเภทธุ รกิจหรื อมากกว่า จะนับให้ตามความ
เป็ นจริ ง แต่ไม่เกิน 3 หน่วยกิต

ACCT3104

การจัดทําบัญชี ด้วยโปรแกรมสํ าเร็จรูป
3(2-2-5)
Booking by Computer Software
วิชาบังคับก่ อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การทํางานโปรแกรมสํา เร็ จรู ป ทางการบัญชี และวิธีก ารใช้ง านในระบบ
จัดซื้ อ ระบบควบคุมสิ นค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบ
เช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสิ นทรัพย์และค่าเสื่ อมราคา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รวมถึ งการกําหนดฐานข้อมูล ของระบบและการออกแบบฟอร์ มเอกสาร ระบบ
รักษาความปลอดภัยและบํารุ งรักษา
ACCT3202

การวางแผนกําไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2101 การบัญชีข้นั กลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง 2
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไป
ถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และ
การใช้ง บประมาณเป็ นเครื่ อ งมื อในการวางแผนและควบคุ ม การดํา เนิ นงานให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ การกําหนดดัชนี ช้ ี วดั ผลการดําเนิ นงาน และการรายงาน
เพื่อการควบคุมและการบริ หาร

ACCT3203

การบัญชี เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2101 การบัญชีข้นั กลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง 2
กรอบแนวคิดการพัฒนายัง่ ยืน (Sustainable Development) ผลกระทบ
เชิ งลบของการประกอบธุ รกิ จที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการ
สิ่ งแวดล้ อ ม การรวบรวม จั ด ทํ า และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ต้ น ทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม
และประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ที ไ ด้รั บ จากการจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง ที่ เ ป็ นตัว เลข
ทางการเงิ น และไม่เป็ นตัวเลขทางการเงิ น การจัดทํา รายงานข้อมูลการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม (Environmental Management Reporting) เสนอต่อผูบ้ ริ หาร รวมทั้ง
การจัดการรายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Reporting) เสนอต่อ
ผูใ้ ช้ภายนอกตามแนวปฏิบตั ิของ ISO หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ACCT3401

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ันกลาง 2
แนวคิ ด ทั่ว ไป และแม่ บ ทของมาตรฐานการสอบบัญ ชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ ย วกับ การสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรั บ ผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชี การทุจริ ต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ ยงใน
การสอบบัญชี และความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ ยง หลักฐานการสอบ
บัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบ
บัญ ชี การทดสอบแบบแจ้ง ข้อ ความของกรรมการ หรื อ ผูเ้ ป็ นหุ ้ น ส่ ว น หรื อ
ผูจ้ ดั การ กระดาษทําการของผูส้ อบบัญชี การตรวจสอบสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี

ACCT3402

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Audit and Internal Control
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1102 การบัญชีข้นั ต้ น 2
การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละองค์ป ระกอบของการควบคุ ม
ภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ ยงขององค์กร
(Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของCOSO การประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ภายใน แนวคิ ด การตรวจสอบภายในและการจัด ตั้ง
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน จริ ย ธรรม และมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าชี พ
ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิ จ กรรมที่ สํา คัญ ขององค์ก ร รวมทั้ง หน้า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของผู้
ตรวจสอบภายในต่อการทุจริ ตในองค์กร
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ACCT3403

การบัญชี นิติเวช
3(3-0-6)
Forensic Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT3401 การสอบบัญชี
ความหมาย แนวคิ ด และการพัฒ นารู ป แบบการบัญ ชี นิ ติ เ วช ความ
แตกต่างระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริ ต คุณสมบัติและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิ คและวิธีการ
ตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการฟ้ องร้องเพื่อดําเนินคดีในศาล

ACCT3501

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : BCOM1101 หลักเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ และ
ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้ น 1
ลัก ษณะ ส่ ว นประกอบ และวิ ธี ก ารของระบบสารสนเทศทางบัญ ชี
หลัก การจัด ทํา เอกสารของธุ ร กิ จ หลัก การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุ รกิ จขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริ หาร
เงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่
ละวงจร การควบคุ ม ภายใน ทางเดิ น เอกสารและสารสนเทศทางการบัญ ชี ที่
เกี่ยวข้อง

ACCT3502

การจัดการฐานข้ อมูลทางการบัญชี
3(3-0-6)
Database Management in Accounting
วิชาบังคับก่ อน : BCOM1101 หลักเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
แนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการ
จัดโครงสร้าง วิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจําลองข้อมูลเชิ งสัมพันธ์
(Relational Data Model) และการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
(Accounting Database Management Systems)
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ACCT3503

การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System Analysis and Design
วิชาบังคับก่ อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิ ด หลั ก การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบสารสนเทศทางการบัญ ชี
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ข องโครงการ การจัด ทํา แบบนํ า เสนอโครงการ
การบริ หารโครงการ เครื่ องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

ACCT3504

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)
Information System Security and Control
วิชาบังคับก่ อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การสร้ า ง
ระบบ การควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ

ACCT3601

การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation 2
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2601 การภาษีอากร 1 และ
ACCT2101 การบัญชีข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ันกลาง 2
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี และการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุ งกําไรสุ ทธิ ทางการบัญชี การเงินเป็ นกําไรสุ ทธิ
ทางภาษี อากร รวมทั้งการจัดทํารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับภาษีสรรพากร และ
การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

ACCT3602

การวางแผนภาษี
3(3-0-6)
Tax Planning
วิชาบังคับก่ อน : ACCT3601 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี ณ หัก
ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อให้การเสี ยภาษีเป็ นไปอย่างประหยัดภายใต้
กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ACCT3901

วิธีวจิ ัยวิทยาทางการบัญชี
3(3-0-6)
Research Methodology in Accounting
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
หลักการและระเบียบวิธีวิจยั การทําวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ และการสื่ อสาร
ความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี

ACCT4101

การบัญชี ข้ นั สู ง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2101 การบัญชี ข้นั กลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง 2
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงทางการบัญ ชี และข้ อ ผิ ด พลาด
งบการเงินระหว่างกาล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จการบัญชีสาํ หรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และ การแปลง
ค่างบการเงิ น การบัญชี สํา นัก งานใหญ่และสาขาทั้ง ในและต่า งประเทศ สัญญา
ก่อสร้าง ธุ รกิจฝากขาย ธุ รกิจขายผ่อนชําระ ธุ รกิจให้เช่า ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ACCT4102

การบัญชี ข้ นั สู ง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2101 การบัญชี ข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ันกลาง 2
การรวมกิจการในรู ปแบบต่าง ๆ การบัญชีสาํ หรับการรวมกิจการ การลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม การบัญชี สําหรับกิจการร่ วมค้า การจัดทํางบการเงิน
รวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บนั ทึกไว้ไม่สมบูรณ์
กองทุนและกิจการไม่หวังผลกําไร
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ACCT4103

รายงานการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2101 การบัญชี ข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ันกลาง 2
รายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่ องมือใน
การวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชี อื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสิ นใจ การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณี ศึกษาหรื อ
เหตุการณ์จริ ง

ACCT4401

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Audit and Control
วิชาบังคับก่ อน : ACCT 3401 การสอบบัญชี และ
ACCT 3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิ ดและผลกระทบเนื่ องจากการนําระบบคอมพิวเตอร์ ม าใช้ใ นการ
ประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์
การทุ จริ ตทางคอมพิวเตอร์ และมาตรการป้ องกัน การประเมินความเสี่ ยงและการ
ควบคุ มภายใน การวิเคราะห์ความน่ าเชื่ อถื อของการประมวลผลข้อมูล เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบบัญชี ที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการ
ตรวจสอบ

ACCT4402

การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมสํ าเร็จรูป
3(2-2-5)
Auditing Computer
วิชาบังคับก่ อน : ACCT 3401 การสอบบัญชี
หลัก การทํา งานของโปรแกรมสํา เร็ จรู ป เพื่อการควบคุ ม ภายในและการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลข้อมูลทางบัญชี ดว้ ย
คอมพิวเตอร์ การทุจริ ตทางคอมพิวเตอร์ และมาตรการป้ องกันวิธีใช้คอมพิวเตอร์
เพื่ อ ช่ ว ยในการตรวจสอบบัญ ชี ข องผูส้ อบบัญ ชี การจัด ทํา แนวการตรวจสอบ
การจัด ทํา กระดาษทํา การของผู้ส อบบัญ ชี และรายงานผลการตรวจสอบด้ว ย
คอมพิ วเตอร์ รวมถึ ง เทคนิ คและวิธี ก ารตรวจสอบระบบบัญชี ที่ใ ช้ค อมพิวเตอร์
ประมวลผล
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ACCT4801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเรียนวิชาเอกไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต และ
ACCT 3401 การสอบบัญชี
การประยุกต์หลักการและทฤษฏีทางการบัญชี โดยการใช้กรณี ศึกษาสถาน
การณ์จาํ ลองการเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับ สิ่ งแวดล้อม การเสริ ม
สร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

ACCT4802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
5(350)
Occupational Practieum in Accounting
วิชาบังคับก่อน : ACCT4801 การเตรียมประสบการณ์ วชิ าชี พทางการบัญชี
จั ด ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ด้ า น ก า ร บั ญ ชี
ในสถานประกอบการ ในภาครั ฐ หรื อเอกชนทั้ง ในหรื อ ต่ า งประเทศ ภายใต้
การควบคุ มดูแลของอาจารย์นิเทศก์ และผูบ้ ริ หารกิ จการเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา
ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ งั หมด หรื อฝึ กประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ
เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางธุ รกิจด้านการ
บัญชี

ACCT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี
2(90)
Preparation for Co operative Education in Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเรียนวิชาเอกไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
การเตรี ยมความพร้อมก่อนการปฏิบตั ิงาน โดยให้มีความรู้เกี่ยวกับการสมัคร
งานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการ การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชี พ เช่น การพัฒนาในด้าน
เทคโนโลยี ภาษาอัง กฤษ การปรั บ ตัวเข้ากับ ผูร้ ่ วมงาน ความรู้ เกี่ ย วกับ กฎหมาย
แรงงานและระบบบริ หารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิ คการนําเสนอ
โครงงานหรื อผลงาน การเขี ย นรายงานโครงงานหรื อ ผลงานและการนํา เสนอ
โครงงานหรื อผลงาน
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ACCT4804

สหกิจศึกษาการบัญชี
6(540)
Co operative Education in Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี
การฝึ กงานวิชาชีพบัญชีที่เน้นการปฏิบตั ิในสถานประกอบการ โดยความ
ร่ วมมื อของสถานประกอบการและสถานศึ กษาร่ วมกัน มีการคัดเลื อกนักศึกษา
เข้าปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการ เพื่อให้นกั ศึกษาได้บูรณาการความรู้จาก
การศึกษาตลอดหลักสู ตรกับการปฏิบตั ิงานจริ ง มีการจัดทําโครงการ การนําเสนอ
โครงการและรายงานผลการปฏิ บ ั ติ ง านตามคํา แนะนํ า ของอาจารย์ นิ เ ทศ
และพนักงาน พี่เลี้ยง ในสถานประกอบการ เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดทักษะ องค์ความรู ้
ในวิชาชีพตลอดจน เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็ นบัณฑิตที่
มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานและพร้ อ มที่ จ ะเข้ า
สู่ ตลาดแรงงานเมื่อสําเร็ จการศึกษา โดยมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่ต่าํ กว่า 1
ภาคการศึกษาปกติ

ACCT4901

สั มมนาการบัญชี การเงิน
3(2-2-5)
Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2101 การบัญชี ข้นั กลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ันกลาง 2
อภิ ป รายและวิเ คราะห์ แ นวทางการนํา แม่ บ ทการบัญ ชี แ ละมาตรฐาน
การบัญชีไปใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีการเงินสําหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดย
ใช้กรณี ศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ACCT4902

การวิจัยทางการบัญชี
3(0-6-3)
Research Studies in Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการบัญชี
ทฤษฎีและรู ปแบบการวิจยั ทางการบัญชี เลือกหัวข้อที่จะทําวิจยั เสนอเค้า
โครงการวิจยั ดําเนินการวิจยั และเสนอผลการวิจยั
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ACCT4903

สั มมนาการบัญชี บริหาร
3(2-2-5)
Seminar in Managerial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT2202 การบัญชีต้นทุน 2
อภิ ป ราย วิเคราะห์ บ ทบาทของการบัญชี บ ริ หารกับ สภาพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชี ตน้ ทุน
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการบริ หาร ตลอดจนประเด็นที่น่ าสนใจ
ปั ญหาพิเศษทางการบัญชีบริ หารตามสภาพแวดล้อมปั จจุบนั และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ACCT4904 สั มมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Auditing
วิชาบังคับก่อน : ACCT3401 การสอบบัญชี
อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
ในมาตรฐานการสอบบัญชีและปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี แนวทางการ
แก้ไข โดยใช้กรณี ศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ตลอดจนประเด็ น ที่ น่ า สนใจ ปั ญ หาพิ เ ศษด้า นการสอบบัญ ชี แ ละ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ACCT4905 สั มมนาการตรวจสอบภายใน
3(2-2-5)
Seminar in Internal Audit
วิชาบังคับก่ อน : ACCT 3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน
อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะและความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ งในปั ญหาในการปฎิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน แนวทางการแก้ไข โดยใช้
กรณี ศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนประเด็ น ที่ น่ า สนใจ ปั ญ หาพิ เ ศษด้ า นการการตรวจสอบภายในและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

37

ACCT4906 สั มมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting Information Systems and Technology
วิชาบังคับก่อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อภิ ป รายวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและประเด็ น ปั จ จุ บ ัน เกี่ ย วกับ การนํา เทคโนโลยี
มาใช้กบั ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ
ที่ เกี่ ยวข้องทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ ปั ญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ACCT4907

สั มมนาการภาษีอากร
3(2-2-5)
Seminar in Taxation
วิชาบังคับก่อน : ACCT3601 การภาษีอากร 2
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร โดยใช้กรณี ศึกษา
บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนคําวินิจฉัย
ด้านภาษีอากร และคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ปั ญหาพิเศษด้านภาษีอากร
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

APST2105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ตัวแปรสุ่ ม และการแจกแจงความน่าจะเป็ น
ของตัว แปรสุ่ ม ประชากรและการสุ่ ม ตัว อย่า ง การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมุ ติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอยและสหพันธ์อย่างง่าย อนุ กรมเวลาและเลขดัชนี และการประยุกต์ใช้
ทางธุ รกิจ

BCOM1101 หลักเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Principles of Information Systems
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศในองค์ก ร รู ป แบบและโครงสร้ า งระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศย่อ ยทางธุ ร กิ จ การเข้า ถึ ง ระบบสารสนเทศ การประยุก ต์ใ ช้ระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริ หารงาน การสื่ อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบ
เครื อข่าย
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BENG1101

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านธุ รกิจ ซึ่ งเน้นที่การสื่ อสารภายในสํานักงาน คําจํากัด
ความทางด้านธุ รกิจ และสํานวนต่าง ๆ ซึ่ งมีความหลากหลายจะถูกนํามาใช้โดยผ่าน
หัวข้อเรื่ องที่เกี่ ยวข้อง เช่น การจัดการภายในสํานักงาน พนักงานและหน้าที่ การ
โทรศัพท์ การจัดการและการนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การตอบรับจดหมาย
ธุ รกิ จ (บันทึ กสั้น, จดหมายธุ รกิจ, ประกาศย่อย และประกาศทัว่ ไป) จดหมาย
สอบถาม ใบเสนอราคา และใบสัง่ ซื้อ ตลอดจนการสมัครงาน

BENG1102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาบังคับก่ อน : BENG 1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การศึกษาโลกธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การนําเข้า-ส่ งออก การขนส่ ง ธุ รกรรมทางธนาคาร
การติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ทางโรงแรม ระเบี ย บวาระการประชุ ม และบัน ทึ ก การประชุ ม
รายงานบริ ษทั การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิจในโลกอินเทอร์ เน็ต จดหมายร้องเรี ยน และ
การประนีประนอม เป็ นต้น

ECON1105

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ความห มาย ขอ งเศร ษ ฐศาส ตร์ ปั จ จั ย ก า รผลิ ต พ ฤ ติ ก ร รมขอ ง
ผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภท
ต่าง ๆ และศึกษาพฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้
ประชาชาติ พฤติกรรมส่ วนรวมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของ
รัฐบาล การคลัง นโยบายการเงินและการธนาคาร
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ECON3305

การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ข องการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ เชิ ง
ปริ มาณเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่ าจะเป็ นแผนภูมิเพื่อการตัดสิ นใจ
(Decision Trees) ตัวแบบเชิ งสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ ง
เส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ
(PERT/CPM) ตัวแบบมาร์ กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกมส์ แถวรอคอยและการ
จําลองเหตุการณ์

FINB1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชี ข้นั ต้ น 1 หรือ
ACCT1103 หลักการบัญชี เบือ้ งต้ น
บทบาทและจุ ด มุ่ ง หมายในการบริ ห ารทางการเงิ น การวิเ คราะห์ แ ละ
วางแผนทางการเงิ น การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การบริ หารเงิ นสด ลูกหนี้ และ
สิ นค้า การศึกษาค่าของเงินตามเวลา โครงการลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว จากตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการจ่ายเงิ น
ปั นผล

GECN1101

ภาษาจีนเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้
ในชีวติ ประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอ
โทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และ
กิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
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GEEN1001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด
เพื่อการสื่ อสาร ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีทกั ษะในการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์
ในชี วิตประจําวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้นๆ เพื่อใช้ในการ
สื่ อสาร

GEEN1101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารขั้นสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทัก ษะในการใช้ ภ าษาด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ในระดับ สู ง
การสื่ อสาร โดยใช้ศพั ท์ และรู ปแบบของประโยคที่ซบั ซ้อน การสนทนา อภิปราย
โต้ตอบ การนําเสนอ การอ่านข้อความที่ซับซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตํารา
จากสื่ อต่าง ๆ การเขียนประโยคระดับซับซ้อน เขียนข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า และ
เขียนสรุ ปสาระสําคัญของบทความทางวิชาการ

GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้ อมสํ าหรั บการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ส มั ค ร ง า น
การอ่านเอกสาร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียน
จดหมายสมัครงานและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง พัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเตรี ยมตัว
สัมภาษณ์และการติดตามผลการสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่
ใช้ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา
ถามและให้ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ วันเวลา สถานที่ ดิ นฟ้ าอากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจําวัน
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GEHS1001 สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ วิธีการสื บค้นฐานข้อมูล
ต่าง ๆ การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิธีการนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรู ปแบบมาตรฐาน
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุ นทรี ย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ท างดนตรี
นาฏศิลป์ และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้ งและเห็นคุณค่าของศาสตร์
ทางความงาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู้เชิง
คุณค่า อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิ ยม สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
GEHS1102 การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทาง
สรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษา
ตนเอง และการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุ คลิ กภาพ และการปรับ ตัวให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริ มสร้างบุคลิกภาพ มนุ ษย์สัมพันธ์ในการ
ทํางาน สุ ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข
GEHS1103 จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม การมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การพัฒนาปั ญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้
เหตุผลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการดํารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม
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GEJP1101 ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้
ในชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถาม
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKM1101 ภาษาเขมรเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเขมรเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้
ในชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถาม
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้
ใน ชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา
ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน
GEPA1001 การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางจิ ต ตลอดจน สามารถนํา การออกกํา ลัง กายไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจําวันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเล่นกีฬา
และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความ
สนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ
ให้สามารถนําเอาการเล่นกีฬาเป็ นทักษะทางสังคม
และการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์
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GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้
งานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่าง ๆ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์ เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้
งานในชี วิตประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญาจริ ยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร การใช้
สารเคมีในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานต่อโลก
และชีวติ ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสาร
เสพติด
GESC1103 พืชพรรณเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณค่าของพืชพรรณที่มีต่อชี วติ และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตาม
แนวทางโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความก้า วหน้า ด้า นวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มี ต่อทรั พ ยากรทางด้า นกายภาพ
ชี วภาพ และการดํารงชี วิตของมนุ ษย์การมี ส่วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ งเสริ ม
บํารุ งรักษา คุม้ ครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
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GESC1105 ชี วติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปั จจุบนั และอนาคต บทบาท
และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยี
สะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์ รู ปแบบการคิด กระบวนการคิดทาง
คณิ ตศาสตร์ และการให้เหตุ การแปลความหมายและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ การ
เปรี ยบเทียบหน่วยวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกต์
คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ เพื่อการตัดสิ นใจ การคาดการณ์ และการแก้ใขปั ญหาใน
ชีวติ ประจําวัน
GESO1001 พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝั ง
แนวทางการดําเนิ นชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและส่ งเสริ ม
คุณค่าความเป็ นไทย
GESO1101 พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการของมนุ ษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบ
เศรษฐกิจ และระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบ
ประชาธิ ปไตยเน้นหลักสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้ง
วิเคราะห์สถานการณ์ ความเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อ
สังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมีความ
เข้าใจในโลกปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมีสํานึ กและความรับผิดชอบต่อความเป็ น
สังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติ และระดับโลกต่อไป
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GESO1102 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสํา คัญ ของสิ่ ง แวดล้อ มและปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี
ผลกระทบต่อการดํารงชีวติ ของมนุษย์ เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุ รักษ์ การ
จัดการและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน และสังคม
GESO1103 กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
กฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่พึงทราบ ทั้งใน
ระดับตนเอง ครอบครัว ชุ มชน และประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมในชี วิตประจําวัน เห็ น
ความสําคัญของกฎหมายในฐานะที่เป็ นกติกาของสังคม และปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง
ตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะที่เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิ จ เพื่อนําไปสู่ การ
วิเคราะห์ววิ ฒั นาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็น
ถึงอิทธิ พลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้กบั เศรษฐกิ จและสังคมไทย
เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและมีภูมิคุม้ กัน นอกจากนี้ การศึกษายังครอบคลุมถึงการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ กรณี ศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนําแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปใช้กบั เหตุการณ์จริ ง
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GESO1105 ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุ รกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่
ใช้ในการประกอบธุ รกิจ ได้แก่การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารงาน
บุคคล การบริ หารสํานักงาน การบริ หารการผลิต ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารธุ รกิ จ
ประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุ รกิ จ ตลอดจนศึกษาปั ญหาและประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิจ จรรยาบรรณนักธุ รกิจเพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การดํารงชีวติ
GETH1001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพืก่ ารสื่ อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจําวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่
ใช้ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา
ถามและให้ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ วันเวลา สถานที่ ดิ นฟ้ าอากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจําวัน

LAWS2511

กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
3(3-0-6)
Business and Commercial Laws
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 หลักการทัว่ ไปของเอกเทศสัญญา
กฎหมายลักษณะหุ ้นส่ วนและบริ ษทั พระราชบัญญัติ กําหนดความรับผิดของห้าง
หุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด บริ ษ ทั มหาชน สมาคมและมูลนิ ธิ กฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิ ชย์ กฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุมการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
อื่นๆและพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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MKRT1101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรมหลักทาง
ธุ ร กิ จอย่า งหนึ่ ง โดยกล่ า วถึ ง แนวทางการศึ ก ษา แนวความคิ ด หรื อ ปรั ช ญาทาง
การตลาด ส่ ว นผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้ าหมาย แรงจู ง ใจ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด

MNGT2103 การบริหารจัดการยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Management
แนวคิดการบริ หารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พ้ืนฐานของการจัดการ พฤติกรรม
องค์การ ระบบการจัดการสมัยใหม่ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดการธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ จริ ยธรรมทางธุ รกิ จและธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเด็ น ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บ ัน เกี่ ย วกับ การบริ หารจัด การ ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
วิชาบังคับก่ อน : MNGT1102 การจัดองค์ การและจริยธรรมทางธุรกิจหรือ
: MNGT2103 การบริหารจัดการยุคใหม่
แนวคิดและวิวฒั นาการของการจัดการการผลิต ปั จจัยเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ในการผลิต ได้แก่การจัดองค์การเพื่อการผลิตและการบริ การ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การวางแผนกําลังการผลิต กระบวนการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การจัดลําดับการผลิต
การควบคุมคุณภาพและปริ มาณ การบํารุ งรักษา การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดส่ งกําลังบํารุ งในการกระจายสิ นค้า
MNGT4104 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Managenent
แนวคิ ด และวิ ว ฒ
ั นาการการจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ องค์ป ระกอบของการ
วางแผนกลยุทธ์ การวางนโยบายธุ รกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการแข่งขัน
ทางธุ รกิจ การกําหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์ในการควบคุมและ ประเมินผลการดําเนินงาน
กรณี ศึกษากลยุทธ์ขององค์การธุ รกิจประเภทต่างๆ ที่ประสบความสําเร็ จ
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3.2 ชื่ อสกุล ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1.
2.

3.

ชื่อ –นามสกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยพุ ดี
พิลาศลักษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อายะวดี
ซันประสิ ทธิ์
อาจารย์สุรชาติ รัชตโภคิน

4.

อาจารย์แวววารี ทองประดิษฐ

5.

อาจารย์นภัสสร ตื่มสู งเนิน

คุณ
วุฒิ
บช.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

การบัญชีตน้ ทุน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
บริ หารธุรกิจ(บัญชี
การเงิน)
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
การตลาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1.
2.

3.

4.

ชื่อ –นามสกุล

คุณวุฒิ

24

24

30
30

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ภาระการ
สอน
ชม.ต่ อปี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยพุ ดี
พิลาศลักษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อายะวดี
ซันประสิ ทธิ์

บช.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.

การบัญชีตน้ ทุน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การเงินการธนาคาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

24

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์พนั ธ์

บธ.ม.

บริ หารธุรกิจ(บัญชี
การเงิน)
บัญชีการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24

อาจารย์สุรชาติ รัชตโภคิน

บธ.ม.

บริ หารธุรกิจ(บัญชี
การเงิน)
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บช.บ.

บธ.บ.
5.

24

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ที่

ภาระการ
สอน
ชม.ต่ อปี

อาจารย์แวววารี ทองประดิษฐ บธ.ม.
บช.บ.
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ

ลําดับ
ที่

ชื่อ –นามสกุล

1.

ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์

2.

ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล

3.

ผศ.อรวรรณ กิจปราชญ์

4.

อาจารย์สุปราณี
หรรษาจักรี
อาจารย์อารี รัตน์ หู ้เต็ม

5.
6.

7.
8.

อาจารย์ธีรเดช
อังธีระปัญญา
อาจารย์ดวงพร
ธีระโรจนพงษ์
อาจารย์ธนะชัย
องค์ธนสุ ข

9.

อาจารย์ถนอม
ตั้งตรงไพโรจน์

10.

อาจารย์วิมลรัตน์
องค์ธนสุ ข

คุณวุฒิ

บช.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บช.ม.
บธ.บ.
บช.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บช.ม.
บธ.บ.
บช.ม.
บธ.บ.
ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต
บช.ม.
บธ.บ.
ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต
บช.ม.
บช.บ.

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ภาระการ
สอน
ชม.ต่ อปี

การบัญชี ตน้ ทุน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี ตน้ ทุน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี เพื่อการ
วางแผนและควบคุม
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี การเงิน
การบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบัญชี การเงิน
การบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

12

การบัญชี การเงิน
การบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6

มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริ ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประธานหลักสู ตรและคณะกรรมการประจําหลักสู ตรจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารคณะ
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับการฝึ กภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
เพื่อให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ทางหลักสู ตรจึงกําหนด
รายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ/สหกิจศึกษาไว้ในโครงสร้างหลักสู ตรโดยให้อยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่ ม วิชาฝึ กประสบการณ์ /สหกิ จศึ ก ษา ซึ่ ง นัก ศึ กษาจะต้องลงทะเบี ยนเรี ย นในภาคเรี ย นสุ ดท้า ย
ก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษา
4.1 ผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้จากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
1. เกิ ดทัก ษะในการปฏิ บตั ิ ง านในวิชาชี พ ตลอดจนเกิ ดความเข้า ใจในหลัก การ
ความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
3. ตรงต่ อ เวลา มี ร ะเบี ย บวิ นัย ในการทํา งานและสามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กั บ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
4. สามารถประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาในการปฎิบตั ิงานทางการบัญชี
และงานอื่น ๆ
4.2 ช่ วงเวลา
การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ บัญ ชี จัด ให้ ใ นภาคเรี ยนที่ 2 หรื อภาคฤดู ร้ อ น
ปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
ไม่มี
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
ผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ านจากหลักสู ตรหมวดวิชาเฉพาะสู่ รายวิชา
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (หมวดวิชาเฉพาะ)
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
1. จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้กบั นักศึก
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ซึ่ งจะสําเร็ จการ
การศึกษา
2. ส่ งเสริ มกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ มารยาททางสังคม การวางตน การแต่ง
กาย โดยสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆและกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั
1.มีการสอดแทรกเรื่ อง คุณค่า ทัศนคติ จริ ยธรรม
และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม แห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึงผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกิจโลก
ในทุกรายวิชา
2.จัดทําโครงการหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ฝึ กให้นกั ศึกษามีวนิ ยั ต่อตนเอง เช่น การตรง
ต่อเวลา การเข้าเรี ยนสมํ่าเสมอ การมีส่วนร่ วม
ในชั้นเรี ยน และเสริ มสร้างให้กล้าแสดงความ
คิดเห็น
ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ ทางบัญชี 1. ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อ
ทักษะวิชาชีพและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นํามาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
2. จัดกิจกรรมหรื อโครงการในลักษณะบูรณาการ
วิชาการให้กบั นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อฝึ กให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบและเข้าใจการทํางาน
ร่ วมกัน
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
ด้านความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มอบหมายงานที่ให้นกั ศึกษาใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ให้มีการรายงานนําเสนอผลงาน
2.จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีและด้าน
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่นๆ

2. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านหมวดวิชาเฉพาะ
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาจะต้องมีกระบวนการเรี ยนรู้
การเสริ มสร้าง การพัฒนาและการปลูกฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบในทุก ๆ
รายวิช าที่ ศึก ษา โดยสอดแทรก การปฎิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่า งที่ ดีของผูม้ ี คุณธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามวิชาชีพของตน ซึ่ งสาระสําคัญที่จะต้องเรี ยนรู ้ ได้แก่
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่ งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชี พ มีทศั นคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
2. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา เคารพและสามารถปฏิ บ ัติ ต าม
กฎระเบียบของสถาบันและสังคม
3. สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คาํ นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดย
เน้นการเข้าเรี ยนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม ต้องฝึ กให้นกั ศึกษารู้หน้าที่ของการเป็ น
ผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่มและมีความซื่ อสัตย์
3. ด้านอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ทุกคนควรสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการ
สอนทุ กรายวิชา รวมทั้งการจัดกิ จกรรมเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมที่เน้นการเรี ยนรู้
จากสถานการณ์จริ ง นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่นกั ศึกษา
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2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินผลคุณลักษณะตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ โดยใช้แบบ
ประเมินที่พฒั นาตามหลักวิชาการ และให้บุคคลผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่ เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูป้ กครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผูใ้ ห้การฝึ กหัดงาน หรื อสหกิจศึกษาเป็ น
ผูป้ ระเมิน
2. ประเมินจากการตรงต่อเวลา ความมีวินยั และความรับผิดชอบ ในการเข้าเรี ยน
การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้ นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
หลักการและวิธีการทางบัญชี การภาษีอากร การสอบบัญชี การบัญชีบริ หาร และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นเป็ นสิ่ งที่ นักศึกษาจะต้องรู้ เพื่อนําไปประกอบอาชี พและช่ วยพัฒนาสังคม
ดังนั้น มาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
1. มีความรู ้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการและวิธีการทางการบัญชี
2. มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วธิ ีการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
3. มีความรู ้และความเข้าใจในองค์ความรู ้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กบั องค์ความรู ้
ทางด้าน การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงทางวิช าการและวิชาชี พ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทําได้ดว้ ยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในชั้นเรี ยนตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในทฤษฏีการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
2. เรี ย นรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง และจากประสบการณ์ ข องผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้าน ทุกด้าน
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการจัดทํา นําเสนอรายงานทางการเงิน แก้ไขปั ญหาการ
ปฏิบตั ิทางการบัญชี การให้เสนอแนวทางในพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

54

3. ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
5. ประเมินจากรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา นักศึกษาต้องสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อ
สํา เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ตรแล้ว ดัง นั้น นัก ศึ ก ษาจึ ง ต้อ งได้รั บ การพัฒนาทางปั ญญาควบคู่ก ับ
คุ ณธรรม จริ ยธรรมและความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การสอบบัญชี การบัญชี บริ หารและการภาษีอากร
โดยอาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ด้วยตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนของอาจารย์เพื่อให้เกิ ดทักษะทาง
ปัญญา ดังนี้
1. สามารถสื บค้น ประมวลข้อมูลหลักฐาน แนวคิดต่าง ๆและวิเคราะห์ปัญหาได้
ด้วยตนเอง
2. สามารถประยุกต์และบูรณาการ ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั
ใช้ทกั ษะทาง วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทุนสามารถ
นําความรู ้ ด้านนวัตกรรมทางการบัญชี และศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องมาพัฒนาทักษะในการทํางาน
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
4. สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม
2. กรณี ศึกษา
3. การทํากิจกรรม โครงการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
4. ให้มีการฝึ กประสบการณ์ทางวิชาชี พบัญชีตามสถานประกอบการต่าง ๆ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบหรื อแบบฝึ กหัดโดยใช้กรณี ศึกษาหรื อโจทย์ปัญหา
2. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า การวิจยั โดยการนําเสนอผลงานและ
เอกสารรายงาน
3. ประเมินผลจากรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
4. ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย
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2.4 ด้ านทักษะด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
นัก ศึ ก ษาเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล้ว จะต้อ งออกไปประกอบอาชี พ จึ ง ต้อ ง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั บุคคลหลากหลายในสังคม จึงจําเป็ นจะต้องปรับตัวให้สามารถทํางานร่ วมกันได้
ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องเรี ยนรู ้เพื่อให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
1. สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ต่าง ๆและวัฒนธรรมองค์กรได้เป็ นอย่างดี
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงานทีมงาน
4. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิช าชี พบัญชี ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ทกั ษะด้ านความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. การมอบหมายงานกลุ่ ม ที่ ต้อ งมี ก ารประสานความร่ ว มมื อกับ นัก ศึ ก ษาใน
หลักสู ตรอื่น บุคคลภายนอกสถาบันหรื อชุมชน
2. การทํากิจกรรมหรื อโครงงานการบริ การวิชาการ โดยร่ วมมือกับอาจารย์
3. สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น การปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร การมีภาวะผูน้ าํ ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ทกั ษะด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากความสมํ่าเสมอในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได้มอบหมายให้
2.5 ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษานอกจากจะมีความรู ้ในวิชาชีพแล้วยังจะต้องรู ้จกั ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การสื่ อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชี พ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษา
ควรต้อง
1. มีทกั ษะในการใช้ วิธีวิเคราะห์เชิ งปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้ างสรรค์
ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง
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2. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือกและใช้
รู ปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่ อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่ อสารสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ทกั ษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษาได้วเิ คราะห์
สถานการณ์จาํ ลอง ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้การสื่ อสารและรู ปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสม
2. มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ทกั ษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แบบประเมินผล ซึ่ งประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ ความถูกต้องตามควรการ
ใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิ บาย รวมถึงการสอบภาคปฏิบตั ิ
2. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แสดงในตารางแผนที่การกระจายความรับผิดชอบในลําดับต่อไป
3.1 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์สุจริ ต
2. ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
3. มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู ้กาลเทศะ
4. เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ มีจิตสาธารณะ
5. กตัญ�ู มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6. สุ ภาพ อ่อนน้อม
7. รู ้รักสามัคคี และมีจิตสํานึ กประชาธิ ปไตย
8. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
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3.1.2 ด้ านความรู้
1. มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
2. มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
3. มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
3.1.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปั ญหาและเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงานประจําและ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม
3.1.4 ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
3. มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชี พมีน้ าํ ใจและเสี ยสละ พร้อมอุทิศตนในการทํางาน
เพื่อส่ วนรวม
3.1.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความรู ้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู ้เพื่อ
นําไป ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป


ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1
2
3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี

GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์
ในชีวิตประจําวัน

ความรับผิดชอบรอง



2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา ภาษา
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ขั้นสูง
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมสําหรับการสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อ
การสื่ อสาร

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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4

5

6
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8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4





































































































































































































































































































































































































































คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

59

69

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์
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GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการ
เรี ยนรู ้

GEHS1101 l สุนทรี ยภาพของชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ
ความสุขของชีวิต

GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและ
การใช้เหตุผล
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์

GESO1001 พลวัตสังคมไทย
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
GESO1102 มนุษย์กบั

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3



















































































































































































































GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิต











































GEPA1001 การออกกําลังกาย





















































































สิ่ งแวดล้อม

GESO1103 กฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน

GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้

ประจําวัน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา พลานามัย
เพื่อสุขภาพ

GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
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3.2. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู ้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่
ดีต่อวิชาชีพ
2. มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพและสามารถปฏิบตั ิ ตาม
กฏระเบียบของสถาบันและสังคม
3. สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คาํ นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่ วนตนอย่างมีคุณธรรม
3.2.2ด้ านความรู้
1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการและวิธีการทางการ
บัญชี
2. มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้
วิธีการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
3. มีความรู ้และความเข้าใจในองค์ความรู ้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กบั องค์
ความรู ้
ทางด้าน การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชี พ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทําได้ดว้ ยการทดสอบจากข้อสอบของ
แต่ละวิชาในชั้นเรี ยนตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
3.2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1. สามารถสื บค้น ประมวลผลข้อมูลหลักฐาน แนวคิดต่างๆ และวิเคราะห์
ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถประยุกต์ความรู ้ทางการบัญชี และด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะ
ทาง วิชาชี พและดุ ลยพินิจในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างสร้ างสรรค์โดยคํานึ งถึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
3. สามารถนําความรู ้ดา้ นนวัตกรรมทางการบัญชีและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาพัฒนาทักษะในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
4. สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
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3.2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ต่าง ๆและวัฒนธรรมองค์กรได้เป็ นอย่างดี
3. ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ไม่วา่ จะเป็ น
บทบาทของผูน้ าํ หรื อบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
4. มี ความรั บผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชี พบัญชี ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2.5 ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้ วิธีวิเคราะห์เชิ ง ปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้ างสรรค์
ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง
2. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จกั เลือกและ
ใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่ อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่ อสารสารสนเทศ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน
ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้น 1
ACCT2601 การภาษีอากร 1
ACCT3901 วิธีวิจยั วิทยาทางบัญชี
APST2105 สถิติธุรกิจ
BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
FINB1101 การเงินธุรกิจ
LAWS2511 กฎหมายธุรกิจและการพาณิ ชย์
MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT2103 การบริ หารจัดการยุคใหม่
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.คุณธรรม
จริยธรรม
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2.ความรู้
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3.ทักษะทางปัญญา
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4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
ACCT1102 การบัญชีข้นั ต้น 2
ACCT2101 การบัญชีข้นั กลาง 1
ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง 2
ACCT2201 การบัญชีตน้ ทุน 1
ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2
ACCT3401 การสอบบัญชี
ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACCT3602 การภาษีอากร 2
ACCT4101 การบัญชีข้นั สูง 1
ACCT4102 การบัญชีข้นั สูง 2
ACCT4103 รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
ACCT3101 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
ACCT3103 การบัญชีเฉพาะกิจการ
ACCT3104 การจัดทําบัญชีดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.คุณธรรม
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ความรับผิดชอบรอง
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3.ทักษะทางปัญญา
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4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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73
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
ACCT4901 สัมมนาการบัญชีการเงิน
ACCT3202 การวางแผนกําไรและการควบคุม
ACCT3203 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ACCT4903 สัมมนาการบัญชีบริ หาร
ACCT3403 การบัญชีนิติเวช
ACCT4401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
ACCT4402 การตรวจสอบบัญชีดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ACCT4904 สัมมนาการสอบบัญชี
ACCT4905 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
ACCT4906 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
ACCT3502 การจัดการฐานข้อมูลทางบัญชี
ACCT3503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
ACCT3504 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการควบคุม
ACCT4906 สัมมนาการภาษีอากร
ACCT3602 การวางแผนภาษี
ACCT4902 การวิจยั ทางการบัญชี
ACCT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.คุณธรรม จริยธรรม
1










2










2.ความรู้
2










3










4










1










2










3










4










1










2










3


4




















     

















     















     













     














































3 4 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา
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5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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74
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการทางบัญชี
ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี
ACCT4804 สหกิจศึกษาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้
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4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา
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5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสํา เร็ จการศึ ก ษาเป็ นไปตามระเบี ย บข้อบังคับมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
จันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา :
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในหลักสู ตร
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบจาก
คะแนนการสอบหรื องานที่มอบหมายให้ทาํ ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะงานกลุ่มหรื อลักษณะงานเดี่ยวก็ตาม
โดยคํานึงถึงผลการเรี ยนรู ้และกลยุทธ์การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน และ
กําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทําความเข้าใจ
ตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินจากภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
โดยมี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาความเหมาะสมของข้อ สอบให้ เ ป็ นไปตามแผนการสอนและ
มีการประเมินผลข้อสอบโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพื่อให้มีหลักประกันทางด้านคุณภาพ
และมาตรฐาน การทวนสอบในระดับ หลัก สู ตรสามารถทําได้โดยมี ระบบประกันคุ ณภาพภายใน
สถาบันการศึกษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากทีน่ ักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั
สัม ฤทธิ ผลของการประกอบอาชี พ ของบัณฑิ ตที่ ทาํ อย่า งต่อเนื่ องและนํา ผลวิจยั ที่ ไ ด้ยอ้ นกลับ มา
ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยมุ่งเน้นในการวิจยั ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1) ศึกษาภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถและความมัน่ ใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ
2) ศึกษาความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการ โดยการส่ งแบบสอบถามหรื อขอเข้าสัมภาษณ์
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ นั้น ๆ
3) ศึกษาความก้าวหน้าในตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4) ศึกษาความคิดเห็นจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพในด้านความพร้อมและความ
เหมาะสมของเนื้ อหาที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต เพื่อนํา
ข้อคิดเห็นนั้นมาปรับปรุ งหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
5) ศึกษาความเห็ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์
พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้
และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
6) สํารวจจํานวน ผลงานของนักศึกษาเช่น จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จํานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาํ ประโยชน์ต่อ
สังคม ฯลฯ
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การสําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่ :
1.1 มี การปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู ให้แก่ อาจารย์ใหม่เรื่ องบทบาท ความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในรายวิชา
1.2 ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะตลอดจน
หลักสู ตรที่สอน
1.3 อบรมเทคนิ ควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําปรึ กษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
1.6 ส่ งเสริ มอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการ
สอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นด้านการศึ กษาต่อ ฝึ กอบรม ศึ กษาดูงาน ประชุ ม อบรม
สัมมนาทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆเพื่อพัฒนาวิชาชี พอาจารย์ ทั้งในประเทศและ/ หรื อ
ต่างประเทศ การร่ วมเครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์ :
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆเพื่ อ พัฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย์ ทั้ง ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ การร่ วมเครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
3) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจยั การทําผลงานทางวิชาการ การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น ฯลฯ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
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3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้ างองค์ความรู้ ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั และจัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่างๆ
ของคณะ
5) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร :
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร มีหน้าที่ในการกํากับดูแลและให้
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายในการบริ หารหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมี
แนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัยโดยคณาจารย์ใน
หลักสู ตรและนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ ในการ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
ทางด้านการบัญชี
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู ้ มีแนวทางการเรี ยนที่
สร้างทั้งความรู ้ความสามารถ
ในด้านวิชาการและวิชาชีพที่
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสู ตรอย่าง
สมํ่าเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดให้หลักสู ตรมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชี พ
ทางการบัญชี
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุก ๆ 5 ปี
3. จัดรู ปแบบในการเรี ยน
ในวิชาเรี ยนให้มีท้งั ภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบตั ิ และมีแนว
ทางการเรี ยนหรื อกิจกรรม
ประจําวิชาให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาความรู ้ที่ทนั สมัยด้วย
ตนเอง
4. จัดให้มีผสู ้ นับสนุน
การเรี ยนรู ้ และ หรื อผูช้ ่วยสอน
เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู ้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประเมินผล
1. หลักสู ตรที่สามารถ
อ้างอิงกับมาตรฐานที่กาํ หนด
โดยหน่วยงานวิชาชีพ
ทางด้านการบัญชีมีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุ ง
สมํ่าเสมอ
2. จํานวนวิชาเรี ยนที่มี
ภาคปฏิบตั ิและวิชาเรี ยนที่มี
แนวทางให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ ประวัติและคุณวุฒิ
พร้อมทั้งประสบการณ์และ
การอบรมและพัฒนาของ
คณาจารย์
4. จํานวนบุคลาการ
ผูส้ นับสนุนการสอน
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
5. กําหนดให้อาจารย์ที่
สอนในหลักสู ตรมีคุณวุฒิไม่
ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์
6. มีจาํ นวนอาจารย์
ประจําในหลักสู ตรไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
7. สนับสนุนให้อาจารย์
ผูส้ อนเป็ นผูน้ าํ ในทาง
วิชาการ และหรื อเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
การสอบบัญชีภาษีอากร ด้าน
การสอบบัญชี ด้านการ
ตรวจสอบภายใน หรื อใน
ด้านที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
8. ส่ งเสริ มให้อาจารย์
ประจําในหลักสู ตรให้ไปดู
งานในหลักสู ตรหรื อวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
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การประเมินผล
5. การเรี ยนรู ้และ
บันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้
6. ผลของการประเมิน
การเรี ยนการสอน อาจารย์
ผูส้ อน และการสนับสนุน
การเรี ยนรุ ้ของผูส้ นับสนุน
การเรี ยนรู ้โดยนักศึกษา
7. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะฯทุก 2 ปี
8. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก ๆ 4 ปี
9. ประเมินผลโดย
บัณฑิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุก ๆ
2 ปี
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
9. มีการประเมิน
หลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
10. จัดทําฐานข้อมูล
ทางด้านนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั
งบประมาณ ความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เป็ นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
11. ประเมินความพึง
พอใจของหลักสู ตรในการ
เรี ยนการสอนโดยบัณฑิตที่
สําเร็ จการศึกษา

การประเมินผล

2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
หลักสู ตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี จากคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดิ นและ
งบประมาณรายได้ เพื่อดําเนิ นโครงการพัฒนาอาจารย์และพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสนับสนุ นการ
เรี ย นการสอนในชั้นเรี ย นและสร้ า งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ การเรี ย นรู้ ไ ด้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
หลัก สู ตรได้ใ ช้ท รั พ ยากรการเรี ย นการสอนทั้ง หนัง สื อ ตํา รา และการสื บ ค้น ข้อมู ล
ผ่านฐานข้อมูลจากสํานักวิทยบริ การ และ เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และคณะ เช่ น
ห้องสมุด ห้องบริ การคอมพิวเตอร์
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา
และสื่ อการสอนต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องเพื่อให้บริ การให้กบั อาจารย์และนักศึ กษาได้คน้ คว้า และใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อทางหลักสู ตรได้มอบหมายให้อาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาจะเป็ นผูค้ ดั เลือกให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปั จจุบนั นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่
เชิญมาสอนในบางรายวิชายังมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อหรื อตําราที่เกี่ยวข้องให้สํานัก
วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้ อหนังสื อ ในส่ วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริ การ
หนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของ
อาจารย์ เช่ น เครื่ อ งมัล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์ คอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางการบัญ ชี
เครื่ องฉายสไลด์ เครื่ องฉายภาพข้ามศรี ษะ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อ
นําเข้าห้องสมุดกลางและทําหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้ เจ้าหน้า ที่
ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ จะอํา นวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ และยังต้องประเมินความ
พอเพียงและความต้องการการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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จัดให้มีห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการระบบเครื อข่าย
แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง
ทรัพยากรสื่ อและช่องทางการ
เรี ยนรู ้ เที่พียงพอเพื่อสนับสนุน
การศึกษาในห้องเรี ยน นอก
ห้องเรี ยนและเพื่อการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองอย่างเพียงพอให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

การดําเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรี ยนมัลติ มีเดี ย
ที่ มี ค วามพร้ อ มใช้ง านอย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ง ในการสอน
การบัน ทึ ก เพื่ อ เตรี ย มจัด สร้ า ง
สื่ อสําหรับการทบทวนการเรี ยน
2. จั ด เตรี ยมห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร
ทดลองที่ มีเครื่ องมื อวิชาชี พใน
ระดับ สากล เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษา
สามารถฝึ กปฏิ บ ัติ ส ร้ า งความ
พร้ อ มในการปฏิ บ ั ติ ง านใน
วิชาชีพ
3. จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารทางด้ า นการ
บั ญ ชี โ ด ย มี ทั้ ง เ ค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ ป ร แ ก ร ม
สําเร็ จรู ปทางการบัญชีและพื้นที่
ที่ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ
ทํา การศึ ก ษาและทดลองหา
ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ด้ ว ยตนเอง
ด้วยจํานวนและประสิ ทธิ ภาพที่
เหมาะสม
4.จัดให้มีห้องสมุดให้บริ การทั้ง
หนัง สื อ ตํา รา และสื่ อเพื่อการ
เรี ยนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพ
และทางระบบเสมือนจริ ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประเมินผล
1. เก็บรวบรวมและจัดทําสถิติ
จํานวนเครื่ องมืออุปกรณ์ต่อหัว
นักศึกษาต่อชัว่ โมงการใช้งาน
ในห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือ
ความเร็ วของระบบเครื อข่ายต่อ
หัวนักศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาลงเรี ยนใน
วิชาเรี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิการ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. สถิ ติ ข องจํา นวนหนัง สื อ
ตํารา และสื่ อดิจิทลั
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้และ
การปฏิบตั ิการ

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

77

3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่ :
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณาจารย์ประจําหลักสู ตรมีการประชุ มร่ วมกันเพื่อ
วางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
โดยจะเก็ บ รวบรวมทั้ง หมดเพื่ อ ประกอบการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาหลัก สู ต รตลอดจนประชุ ม
ปรึ กษาหารื อแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อให้ได้บณั ฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
มหาวิท ยาลัย แต่ง ตั้ง อาจารย์พิเศษตามคํา แนะนํา ของคณะกรรมการบริ หารคณะโดย
พิจารณาจากประวัติก ารศึ กษาโดยวุฒิก ารศึ กษาที่รับ คือระดับ ปริ ญญาโทขึ้ นไปในสาขาวิชาและ
ประสบการณ์ทาํ งานตรงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
หลักสู ตรใช้ศกั ยภาพบุคลากรสายสนับสนุ นการเรี ยนการสอนร่ วมกับคณะ ทั้งนี้ ควรมี
คุณวุฒิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบหรื อตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
มีการอบรมให้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
คณะและมหาวิทยาลัย
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึ กษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปั ญหาในด้านการเรี ยนการสอนสามารถที่จะปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยคณาจารย์
ประจําหลักสู ตรจะเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและคณาจารย์ทุกคนจะต้องมีภาระหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั
นักศึกษา โดยมีการกําหนดชัว่ โมงภาระงานในการให้คาํ ปรึ กษา(Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้า
ปรึ กษาได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
การที่นกั ศึกษาในหลักสู ตรมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชา นักศึกษา
สามารถยืน่ คําร้องขอดูรายละเอียดการประเมินผลของอาจารย์ผสู ้ อนได้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็ นประจําทุกปี พร้อมทั้งนําผลการวิจยั มาปรับปรุ งคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
x
x
x
x
x
ดําเนินงานหลักสู ตร
2) มีรายละเอียดหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติหรื อมาตรฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3และ มคอ. 4
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้ นสุ ด
การสอบปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานของหลักสู ตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
7) มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนกล
ยุทธ์การสอน และหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานของหลักสู ตรที่รายงานใน
มคอ. 7 ปี ที่ผา่ นมา
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนได้รับ
การพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนและอื่น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการเรี ยน
การสอน และทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชาเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
12) ระดับความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
ของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5
13) ระดับคะแนนสะสมของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ
ในแต่ละปี ของนักศึกษาไม่ต่าํ กว่า C และมีจาํ นวน
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
14) มีการทวนสอบกลุ่มวิชาชีพที่เป็ นรายวิชาตาม
ข้อกําหนดในสภาวิชาชีพ และนักศึกษาต้องมีคะแนนสอบ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด และมีจาํ นวน
นักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
15) ร้อยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจาก
สําเร็ จการศึกษา ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
16) บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตาม
เกณฑ์ ก.พ. กําหนด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
11
12
12
13
16
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
9
10
10
10
12

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตังบ่งชี้รวมในแต่ละปี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์ การสอน :
คณะกรรมการหลักสู ตร กําหนดให้ผสู้ อนจัดการเรี ยนการสอนตาม มคอ. 3 ของแต่ละ
รายวิชาและให้ผปู ้ ระสานงานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการสอนในครั้ง
ต่อไป จากนั้นให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพื่อดําเนินการต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน:
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาที่เรี ยนในแต่ละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผสู้ อน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2 ผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.3 ผูท้ รงคุณวุฒิ
2.4 อาจารย์ผสู ้ อน
2.5 กรรมการบริ หารหลักสู ตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
สาขาวิชาผ่านการประเมินจากหน่ วยงานประกันคุณภาพหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการ
สอนของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
ในการทบทวนผลการประเมินของสาขาเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
4.1 สาขาวิช าเก็ บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาหลัก สู ตรจากนัก ศึ ก ษา บัณฑิ ตและผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต
รวมถึงผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยอาจารย์ในสาขาวิชาร่ วมกันวิเคราะห์เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
4.3 ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ภาคผนวก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ.2549 และ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

เหตุผล

ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาไทย : หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business

ชื่อปริญญา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

ปรับชื่ อหลักสู ตรและชื่อ
ปริ ญญาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

Administation Program
in Accounting

ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)

ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Business Administration
(Accounting)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การบัญชี)

Bachelor of Accountancy
ชื่อย่ อ : บช.บ.

B.Acc.

B.B.A. (Accounting)

จํานวนหน่วยกิต รวม

137 หน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต รวม

136 หน่วยกิต ลดจํานวนหน่วยกิตจาก 137
หน่วยกิต เป็ น 136 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

101 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า

100 หน่วยกิต ปรับจํานวนหน่วยกิตเพื่อให้
เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

หมวดวิชาเฉพาะ
54 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

45 หน่วยกิต

- ลดจํานวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกนจาก 54 หน่วยกิต
เหลือ 45 หน่วยกิตและให้มี
เนื้ อหาวิชาตามมคอ. 1

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หมวดวิชาเฉพาะ
40 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก

หมวดการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่ งแวดล้อมเพื่อ
ชีวิต
-

48 หน่ วยกิต - เพิ่มจํานวนหน่วยกิตในกลุ่ม
วิชาเอก 40 หน่วยกิตเป็ น 48
หน่วยกิต เพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานของสภาวิชาชี พ
บัญชีและเพิ่มเนื้อหาสาระใน
เชิ งลึกเพื่อให้บณั ฑิตสามารถ
ปฏิบตั ิงานบัญชี ได้จริ ง

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3(3-0-6) GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชี วิต
GESC1105 ชี วิตกับเทคโนโลยี

GESC1001 การคิดและการ
ตัดสิ นใจ

3(3-0-6) GESC1106 การคิดและคณิ ต
ศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมโลก

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3(3-0-6) GESO1101 พลวัตสังคมโลก

GESO1103 กฎหมายในชี วิต
ประจําวัน

3(3-0-6) GESO1103 กฎหมายในชี วิต
ประจําวัน

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ACCT1101 หลักการบัญชี 1

เหตุผล

3(3-0-6) ปรับปรุ งเนื้ อหาให้รัดกุม

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชานี้ ในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6) -ปรับรายวิชานี้ จากวิชาบังคับ
มาเป็ นวิชาเลือก
-เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่ อวิชา
และปรับปรุ งเนื้ อหาวิชา
3(3-0-6) ปรับปรุ งเนื้ อหาบางส่ วน
3(3-0-6) ปรับปรุ งเนื้ อหาบางส่ วน

GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชานี้ในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์

GESO1105 ธุรกิจกับการดํารงชี วิต

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชานี้ในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
3(3-0-6) ACCT1101 การบัญชี ข้ นั ต้น 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-เปลี่ยนชื่ อวิชา
-ปรับปรุ งเนื้อหาบางส่ วน
3(3-0-6) ตามมาตรฐานของสภาวิชาชี พ
บัญชี

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

86
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ

3(3-0-6) ACCT2601 การภาษีอากร 1

ACCT3201 การบัญชีเพื่อ
การจัดการ

3(3-0-6)

BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยว
กับระบบสารสนเทศ

เหตุผล
3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่ อวิชา
-ปรับปรุ งเนื้อหาบางส่ วน
ตามมาตรฐานของสภา
วิชาชี พบัญชี
ตัดรายวิชานี้ ตามคําแนะนํา
- ของสภาวิชาชี พบัญชี
3(3-0-6) เพิม่ รายวิชาในกลุ่มวิชาแกน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของสภาวิชาชี พบัญชี

ECON1101 หลัก เศรษฐศาสตร์

3(3-0-6) ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

ENGL1701 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 1

3(3-0-6) BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชา

ENGL1702 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 2

3(3-0-6) BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชา

FINB1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6) FINB1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6) ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาให้ทนั สมัย

LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6) LAWS 2511 กฎหมายธุรกิจและการ
พาณิ ชย์

3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่ อวิชาและรหัสวิชา
-ปรับปรุ งรายละเอียดของ
เนื้อหาให้ทนั สมัยตาม
มาตรฐานของสภาวิชาชี พ
บัญชี

MATH4607 การวิเคราะห์
เชิงปริ มาณ

3(3-0-6) ECON3305 การวิเคราะห์เชิ ง
ปริ มาณทางธุรกิจ

3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่ อวิชาและรหัสวิชา
-ปรับปรุ งเนื้ อหาบางส่ วน

MNGT1101 หลักการจัดการ

3(3-0-6)

MNGT2103 การบริ หารจัดการยุค
ใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-

ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2554

3(3-0-6) - เป็ นวิชาใหม่ที่บูรณาการตาม
เนื้อหาสาระที่กาํ หนดไว้ใน
มคอ.1
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MNGT3105 การจัดการการ ผลิต
และการดําเนินงาน

3(3-0-6) MNGT3104 การจัดการการ ผลิต
และการดําเนิ นงาน

MNGT3107 จริ ยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

MNGT3901 ระเบียบวิธี
วิจยั ทางธุรกิจ

3(3-0-6) ACCT3901 วิธีวิจยั วิทยาทางบัญชี

MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

STAT2105 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6) APST2105 สถิติธุรกิจ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

-

28 หน่ วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ

เหตุผล
3(3-0-6) ปรับปรุ งเนื้ อหาให้มีความ
ทันสมัย เปลี่ยนรหัสวิชา
ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
- ปรับปรุ ง พ.ศ.2554
3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่ อวิชา
-ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชา
บางส่ วน
-ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชา
บางส่ วน
3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาบางส่ วน

36 หน่ วยกิต เพิ่มจํานวนหน่วยกิตจาก 28
หน่วยกิตเป็ น 36 หน่วยกิต
โดยนําวิชาเอกเลือกมาเป็ นเอก
บังคับเพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานของสภาวิชาวิชาชี พ
บัญชี
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่ อวิชา

ACCT1102 หลักการบัญชี 2

3(3-0-6) ACCT1102 การบัญชี ข้ นั ต้น 2

ACCT220การบัญชี ตน้ ทุน 1

3(3-0-6) ACCT2201 การบัญชี ตน้ ทุน 1

3(3-0-6) ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาบางส่ วน

ACCT2202 การบัญชี ตน้ ทุน 2

3(3-0-6) ACCT2202 การบัญชี ตน้ ทุน 2

3(3-0-6) เปลี่ยนจากวิชาเอกเลือกเป็ น
เอกบังคับ

ACCT3402 การตรวจสอบภายใน

3(3-0-6) ACCT3402 การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน

3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่ อวิชา
-ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาบางส่ วน
-เปลี่ยนจากวิชาเอกเลือกเป็ น
เอกบังคับตามมาตรฐานของ
สภาวิชาชี พบัญชี

ACCT3503 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

3(2-2-5) ACCT3501 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาบางส่ วน
-เปลี่ยนจากวิชาเอกเลือกเป็ น
เอกบังคับตามมาตรฐานของ
สภาวิชาชี พบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เหตุผล

ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร

3(3-0-6) ACCT3601 การภาษีอากร 2

ACCT4101 การบัญชีข้ นั สูง 1

3(3-0-6) ACCT4101 การบัญชี ข้ นั สู ง 1

3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่ อวิชา
-ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาบางส่ วน
-เปลี่ยนจากวิชาเอกเลือกเป็ น
เอกบังคับ
3(3-0-6) ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาบางส่ วน

ACCT4102 การบัญชีข้ นั สูง 2

3(3-0-6) ACCT4102 การบัญชี ข้ นั สู ง 2

3(3-0-6) ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาบางส่ วน

ACCT4105 การรายงานทาง
การเงิน

3(3-0-6) ACCT4301 การรายงานทางการเงิน
และวิเคราะห์งบการเงิน

3(3-0-6) -รวม 2 รายวิชาเป็ น 1 รายวิชา
-เปลี่ยนจากวิชาเอกเลือกเป็ น
วิชาเอกบังคับ
-ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาบางส่ วน

ACCT4401 การวิเคราะห์งบ
การเงิน

3(3-0-6)

ACCT3501 การวางระบบบัญชี

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ACCT4901 สัมมนาทางการบัญชี

ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2554

12 หน่ วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก
1(0-2-1) ACCT4901 สัมมนาการบัญชี
การเงิน

ACCT4902 สัมมนาการบัญชี
บริ หาร
ACCT4903 สัมมนาการสอบบัญชี

12 หน่ วยกิต
3(2-2-5) -เปลี่ยนจากวิชาเอกบังคับเป็ น
วิชาเอกเลือกที่ตอ้ งเลือก
3(2-2-5) -แยกตามกลุ่มวิชาเอกเลือก

- เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิตจาก
3(2-2-5) 1 (0-2-1) เป็ น 3(2-2-5)

ACCT4904 สัมมนาการตรวจสอบ
ภายใน

3(2-2-5)

ACCT4905 สัมมนาเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(2-2-5)

ACCT4906 สัมมนาการภาษีอากร

3(2-2-5)
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ACCT3102 การบัญชีรัฐบาล

3(3-0-6) ACCT3101 การบัญชี หน่วยงาน
ภาครัฐ

ACCT3103 การบัญชีเฉพาะกิจ

3(3-0-6) ACCT3103 การบัญชี เฉพาะกิจการ

ACCT3104 การจัดทําบัญชีดว้ ย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
FINB3403 การวางแผนและการ
ควบคุมกําไร

-

-

3(3-0-6) ACCT3202 การวางแผนกําไรและ
การควบคุม

ACCT3203 การบัญชี เพื่อการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม
ACCT4401 การตรวจสอบและ
ควบคุมระบบ
สารสนเทศ
ACCT3403 การบัญชี นิติเวช

เหตุผล
3(3-0-6)

- เปลี่ยนชื่ อและรหัสวิชา
- ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาตาม
มาตรฐานของสภาวิชาชี พ
บัญชี
3(3-0-6) ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาตาม
มาตรฐานของสภาวิชาชี พ
บัญชี

3(2-2-5) เพิม่ วิชา.ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับปรุ งเนื้ อหาตาม
มาตรฐานของสภาวิชาชี พ
บัญชี
3(3-0-6) -เพิ่มวิชาตามมาตรฐานของ
สภาวิชาชี พบัญชี
3(3-0-6) เพิ่มวิชาตามมาตรฐานของสภา
วิชาชี พบัญชี

-

ACCT4402 การตรวจสอบบัญชี ดว้ ย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป

3(3-0-6) เพิ่มวิชาตามมาตรฐานของสภา
วิชาชี พบัญชี
3(2-2-5) เพิม่ วิชาตามมาตรฐานของสภา
วิชาชี พบัญชี

-

ACCT3502 การจัดการฐานข้อมูล
ทางการบัญชี

3(3-0-6) เพิ่มวิชาตามมาตรฐานของสภา
วิชาชี พบัญชี

-

ACCT3503 การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี
ACCT3504 การรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศและการควบคุม

3(3-0-6) เพิ่มวิชาตามมาตรฐานของสภา
วิชาชี พบัญชี

ACCT3602 การวางแผนภาษีอากร

3(3-0-6) ACCT3602 การวางแผนภาษี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6) เพิ่มวิชาตามมาตรฐานของสภา
วิชาชี พบัญชี
3(3-0-6)

- เปลี่ยนชื่ อวิชา
- ปรับเนื้ อหาตามมาตรฐาน
ของสภาวิชาชี พบัญชี
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เหตุผล

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ACCT3105 การบัญชีเพื่อการ
นําเข้าและส่ งออก

3(3-0-6)

-

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2554

ACCT3403 ปัญหาการสอบบัญชี

3(3-0-6)

-

ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2554

ACCT4103 การบัญชีระหว่าง
ประเทศ

3(3-0-6)

-

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2554

ACCT4104 ทฤษฎีบญั ชี

3(3-0-6)

-

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2554

BCOM4302 โปรแกรมประยุกต์
ทางด้านการเงินและการบัญชี

3(3-0-6)

ACCT4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี

ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางการบัญชี

ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2554

2(90) ACCT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พทางการบัญชี

5(225) ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พทางการบัญชี

ACCT4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
การบัญชี

ACCT4804 สหกิจศึกษาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2(90)

ปรับเนื้ อหาให้รัดกุมและ
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาการ
บัญชี
5(350) -ปรับเนื้ อหาให้รัดกุม
-เพิ่มจํานวนชัว่ โมง
-เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาการ
บัญชี
2(90) -รายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้
นักศึกษาได้เตรี ยมความพร้อม
ก่อนเรี ยนรายวิชาสหกิจศึกษา
ทางการบัญชี ซึ่งถือได้วา่ เป็ น
ประโยชน์กบั นักศึกษา
6(540) รายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
เสมือนปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งถือ
ได้วา่ เป็ นประโยชน์กบั
นักศึกษา
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เอกสารหมายเลข 2
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------

โดยที่ เ ป็ นการสมควรออกข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การจัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
๑ ปี การศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจั ด การศึ ก ษา” หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ต ามหลั ก สู ตรของ
มหาวิทยาลัย หรื อหลักสู ตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึ ก ษาในระบบ” หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ ก ํา หนดจุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา
หลักสู ตร ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่
แน่นอน
“การศึ ก ษานอกระบบ” หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการกํา หนด
จุ ด มุ่ ง หมาย รู ป แบบ วิ ธี ก ารจัด การศึ ก ษา ระยะเวลาของการศึ ก ษา การวัด ผลและประเมิ น ผล
ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อ นไขสํ า คัญ ของการสํา เร็ จ การศึ ก ษา โดยเนื้ อ หาและหลัก สู ต รจะต้อ งมี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

93

“การศึ กษาตามอัธยาศัย” หมายถึ ง การศึกษาที่ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศัก ยภาพ ความพร้ อ มและโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ์ สั ง คม
สภาพแวดล้อม สื่ อหรื อแหล่งความรู้อื่นๆ
“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
ดู แ ลสนับ สนุ น ทางวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น ควบคุ ม โปรแกรมการเรี ย น และมี ส่ ว นช่ ว ยประเมิ น
ความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยและ
หรื อวันเวลาอื่นใด ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษา
“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย
ศูนย์ ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่ วนราชการ
ขึ้นไป ตั้งอยูใ่ นเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรี ยนโดยสื่ อประสม” หมายถึง วิธีการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับรายวิชาใน
หลักสู ตร โดยผูเ้ รี ยนอาศัยวิธีเรี ยนจากชุดวิชาและสื่ อต่างๆ
“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาสําหรับรายวิชาในหลักสู ตร
มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดความรู้
“สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ
“อธิ การบดี” หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อ ๔ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร
๔.๑ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี จะต้องเป็ นผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
๔.๑.๒ หลัก สู ต รปริ ญญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้อ งเป็ นผู ้สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อเทียบเท่าหรื อระดับอนุปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่า
ตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสู ตรของทบวงมหาวิท ยาลัย หรื อตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๒ ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ ๔.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด
ของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
๔.๓ การสมัครและการรับเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษาจัดการศึกษา
แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และ
อาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหน่วยกิตมีสัดส่ วนเทียบเคียง
ได้กบั การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๕.๒ มหาวิทยาลัยจัดการศึ กษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
System) โดยคณะหรื อภาควิชาที่เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาใด ให้มีหน้าที่อาํ นวยการศึกษาและวิจยั ใน
สาขาวิชานั้นๆ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนรายวิชา
ซํ้าซ้อนกัน
โครงสร้ างหลักสู ตร จํานวนหน่ วยกิ ต ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๔ ปี ใช้เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๘ ปี การศึ ก ษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๒ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๕ ปี ใช้เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๑๐ ปี การศึ ก ษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๓ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๖ ปี ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๑๒ ปี การศึ ก ษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๔ หลัก สู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ใช้เวลาศึ ก ษาไม่ เกิ น ๔ ปี การศึ กษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๗.๑ การลงทะเบียนเรี ยน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่ วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
การลงทะเบียนเรี ยน ที่มีจาํ นวนหน่ วยกิ ตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาํ หนด
อาจทํา ได้หากมี เหตุผลและความจําเป็ น แต่ต้องได้รับ อนุ มตั ิ จากคณบดี หรื อผูท้ ี่ คณบดี มอบหมาย
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
หน่ วยกิ ตขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ ไม่ใช้บงั คับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตาม
หลักสู ตรของสาขาวิชานั้นๆ แต่ยงั มีวิชาที่สอบตก หรื อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด
หรื อภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเป็ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
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๗.๒ ในการลงทะเบี ย นเรี ย น หากวิช าใดมี ข ้อ กํา หนดในหลัก สู ต รว่า
ต้องเคยศึกษาวิชาใดมาก่อน (Pre-requisite) นักศึกษาก็จะต้องเคยศึกษาและสอบไล่ได้วิชานั้นแล้ว
จึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยน
๗.๓ นักศึ กษาที่เข้า ศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง จะลงทะเบีย น
เรี ยนรายวิชาซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้
๗.๔ การลงทะเบียนเรี ยนปกติ จะกระทําได้ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา
แต่ละภาค การลงทะเบียนล่าช้าจะกระทําได้ไม่เกิ น ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อ
ไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๗.๕ นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ล งทะเบี ย นภายใน ๑๔ วัน นับ จากวัน เปิ ดภาค
การศึ ก ษาปกติ หรื อ ภายใน ๗ วัน นับ จากวันเปิ ดภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อน จะหมดสิ ท ธิ์ ในการ
ลงทะเบี ย นเรี ย นสํ า หรั บ ภาคการศึ ก ษานั้น เว้น แต่ มี เ หตุ ผ ลและความจํา เป็ น โดยได้รั บ อนุ ม ัติ
จากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน
๒๘ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อไม่เกิ น ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
โดยเสี ยค่าปรับตามระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะต้อง
ขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน
นับ จากวันเปิ ดภาคการศึ กษา โดยต้องชํา ระค่า ธรรมเนี ย มเพื่อรัก ษาสถานภาพการเป็ นนักศึ ก ษา
หากไม่ปฏิบตั ิตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั จากทะเบียนนักศึกษา
๗.๗ อธิการบดีอาจอนุมตั ิให้นกั ศึกษาที่ถูกถอนชื่อตามข้อ ๗.๖ กลับเข้าเป็ น
นักศึ กษาใหม่ไ ด้ ถ้ามี เหตุ ผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ ถูก ถอนชื่ อนั้นเป็ นระยะเวลาพัก
การศึกษา โดยนักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนี ยม
อื่น ๆ ที่คา้ งชําระเสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษา
อธิการบดีจะไม่อนุมตั ิให้กลับเข้าเป็ นนักศึกษาตามวรรคหนึ่ ง หากพ้น
กําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่ ม และถอนรายวิช า ต้อ งได้รั บ ความยิน ยอมจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
ทั้งนี้ ให้ยนื่ หลักฐานการยินยอมนั้นต่อมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิ่ ม รายวิ ช า จะกระทํา ได้ภ ายใน ๒ สั ป ดาห์ แ รกนับ จากวัน
เปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
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๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําได้ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ ย
กว่า ๒ สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ หรื อก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า
๑ สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏ
อักษร W (Withdraw) ในระเบียนผลการเรี ยน และจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน แต่ถา้ ถอนรายวิชา
หลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะได้รับอักษร W และจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๘.๓ ขั้นตอนปฏิบตั ิในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การเรี ยนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาและวิทยาเขตได้ตามความเหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรี ยนการสอนอาจทําได้ท้ งั ในเวลาราชการ และนอกเวลา
ราชการ และอาจจัดการเรี ยนโดยสื่ อประสมหรื อระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
ภาคการศึกษาที่ ๑
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปิ ดและวันปิ ดภาคการศึกษาที่แตกต่างจากวรรค
หนึ่ งก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร และให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปิ ดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสู ตร โดยผ่านความเห็ นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบทุกสิ้ นปี การศึกษา
๙.๕ ให้อาจารย์ผูส้ อนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอนหรื อ
เอกสารคําสอน หรื อกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนให้แก่นกั ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
๙.๖ รายวิชาใดที่เปิ ดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ม ในภาคเรี ยนเดียวกัน ให้อาจารย์
ผูส้ อนใช้แนวการสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
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๙.๗ ตํา ราหลัก ในรายวิช าที่ เ ปิ ดสอน อาจเรี ย บเรี ย งโดยอาจารย์ข อง
มหาวิทยาลัย หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตของเนื้ อหาครอบคลุ มหลักสู ตร
และระดับการศึกษา
๙.๘ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุ นการจัดหาหรื อผลิตสื่ อ เพื่อใช้ประกอบ
การเรี ยนการสอน และพัฒนาโสตทัศนู ปกรณ์ พ้ืนฐาน สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานและ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๙.๙ ให้สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้และประสบการณ์เพิม่ ขึ้น
๙.๑๐ การนิเทศการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ สหกิจศึกษา ให้คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนิ นการกํากับ และควบคุมการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พและสหกิ จ
ศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ
๙.๑๑ คณะต้องจัดอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ
วิธีการเรี ยน ควบคุมแผนการเรี ยน และติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
๙.๑๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่กลัน่ กรอง ตรวจสอบ และ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรี ยน
๙.๑๓ ให้มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชาที่ได้
ศึกษาแล้วในระดับเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยน
ในรายวิชา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยน
ในรายวิชา และตามข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุกรายวิชา
ที่มีการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้วธิ ี สอบย่อยและหรื อการทํารายงานและหรื อ
การสอบปฏิบตั ิและหรื อทํากิจกรรมตามที่กาํ หนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน โดยมีคะแนนเก็บ
ระหว่างร้อยละ ๔๐-๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรื อสอบปฏิบตั ิ โดยมี
คะแนนอยูร่ ะหว่างร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้ใช้การประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร เป็ น ๒ ระบบ
ดังนี้
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(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
+
C
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
+
D
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
ระบบนี้ ใช้สําหรับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตร
ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า “D”
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนรายวิชาบังคับเป็ น “F” ต้องลงทะเบี ยนและ
เรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ และให้บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีก
หรื อเลือกรายวิชาอื่นแทนได้ และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรั บ วิชาการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู จะต้องได้ค่าระดับ คะแนน
ไม่ต่าํ กว่า “C”
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าร้ อยละ
PD
ผ่านดีเยีย่ ม (Pass with Distinction)
๙๐-๑๐๐
P
ผ่าน (Pass)
๕๐-๘๙
NP
ไม่ผา่ น (No Pass)
๐-๔๙
ระบบนี้ ใช้สํา หรั บ การประเมิ น รายวิช าเตรี ย มฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ
รายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มตาม
ข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิ ช าที่ ไ ด้ผ ลประเมิ น “NP” นัก ศึ ก ษาต้อ งลงทะเบี ย นและเรี ย นใหม่
จนกว่าจะผ่านการประเมิน
สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
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W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุ มตั ิให้ถอนรายวิชา
นั้นก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ รวมทั้งกรณี ที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษา
หรื อ ถูกสั่งให้พกั การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับ
อนุมตั ิให้ไปเรี ยนรายวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่
นักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน โดยผูส้ อนต้องส่ ง
คะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นัก ศึ ก ษาที่ไ ด้ “I” ต้องดํา เนิ นการขอรับ การประเมิ น เพื่อเปลี่ ย นระดับ
ค่าคะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป ถ้านักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ คณะกรรมการประจําคณะ
จะพิ จารณาผลงานที่ ค ้า งอยู่เป็ นศู นย์ และประเมิ นผลการเรี ย นจากคะแนนที่ มี อยู่แล้ว ตามเกณฑ์
ของอาจารย์ประจําวิชา
FM (Final Missing) ใช้บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาดสอบ
ปลายภาค โดยผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค จะต้องสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนี ยม
รายวิช าละ ๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ขาดสอบและไม่สมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรื อสมัครและชําระเงินแต่ไม่มา
สอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการประจําคณะจะปรับคะแนนส่ วนที่เหลืออยูเ่ ป็ นศูนย์
แล้วประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยู่ ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา และในการยื่นคําร้ อง
ขอสอบปลายภาค ให้นกั ศึกษายื่นคําร้องที่สํานักงานคณบดีในรายวิชาที่ตนเองเรี ยนอยู่เพื่อคณบดี
พิจารณาต่อไป
กรณี มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ น หรื อนักศึกษาเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทํา
การสอบปลายภาคได้ คณบดีอาจพิจารณายกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ข้อ ๑๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามข้อบังคับว่าด้วยการโอนผลการ
เรี ยนและยกเว้นผลการเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษาในระบบให้ได้รับ
ผลการเรี ยน “P”
๑๒.๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษานอกระบบและ
หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้ผลการเรี ยน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณี ได้หน่วยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณี ได้หน่วยกิต จากการทดสอบด้วย
การสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
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CT (Credits from Training) กรณี ได้หน่วยกิต จากการประเมิน
การศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่ วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored
Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้หน่วยกิต จากการเสนอแฟ้ ม
สะสมผลงาน (Portfolio)
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิด
เป็ นเลขทศนิ ยม ๒ ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรี ยนเป็ น “I” หรื อ “FM”
ไม่นาํ หน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
๑๓.๑ กรณี ที่ ส อบตกและต้อ งเรี ยนซํ้ าในรายวิ ช าบัง คับ ให้ นับ รวม
ทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ นตัวหาร
สําหรับรายวิชาเลื อก อาจเลื อกเรี ยนวิชาเดิ มหรื อวิชาอื่นแทนได้
และให้นบั หน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๓.๒ กรณี ที่นักศึ ก ษาลงทะเบี ยนเรี ย นวิชาซํ้า กับ รายวิช าที่ สอบได้แล้ว
หรื อเรี ยนวิชาที่ระบุไว้ในหลักสู ตรที่เทียบเท่า ให้นบั หน่ วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผ่า นในรายวิ ช าต่ า งๆ ครบตามหลัก สู ต รรวมทั้ง รายวิช าที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๔.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๕ วันสําเร็ จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควันสุ ดท้าย
ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๑๖.๔ ปฏิบตั ิตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้
พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่ อ พ้น กํา หนดเวลา ๒ สั ป ดาห์ แ รกของภาคเรี ย นแล้ว ยัง ไม่ ม า
ลงทะเบียนเรี ยน หรื อไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
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นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็ น
นักศึกษาได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นครบตามที่ ห ลัก สู ต รกํา หนด และได้ค่ า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
๑๖.๗ เรี ยนครบหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาตามข้อ ๑๔
๑๖.๘ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผลการประเมิ นได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมตํ่า กว่า ๑.๖๐ เมื่ อสิ้ น
ภาคเรี ยนปกติภาคเรี ยนที่ ๒ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ ย สะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาค
เรี ยนปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแต่วนั เริ่ มเข้า
เรี ยน
๓) นักศึกษาไม่ผา่ นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖
ข้อ ๑๗ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้หน่วยกิต ครบตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้วและได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนด ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๘ นัก ศึ ก ษาที่ ทุจริ ตหรื อร่ วมทุ จริ ตในการสอบรายวิชาใดให้นัก ศึก ษาผูน้ ้ ัน
ได้รับผลการเรี ยน F ในรายวิชานั้น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๙.๑ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อประกาศนี ยบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า
๓.๗๕ และเรี ยนครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า
๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ ย
จากระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อประกาศนี ยบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ย
กว่า ๓.๒๕ และเรี ยนครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
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๑๙.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ าํ กว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรื อไม่ได้ “NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
๑) นั ก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ยนไม่ เ กิ น ๔ ภาคเรี ยนปกติ ติ ด ต่ อ กั น
สําหรับหลักสู ตร ๒ ปี
๒) นั ก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ยนไม่ เ กิ น ๘ ภาคเรี ยนปกติ ติ ด ต่ อ กัน
สําหรับหลักสู ตร ๔ ปี
๓) นัก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ยนไม่ เ กิ น ๑๐ ภาคเรี ยนปกติ ติ ด ต่ อ กั น
สําหรับหลักสู ตร ๕ ปี
๔) นัก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม่ เ กิ น ๑๒ ภาคเรี ยนปกติ ติ ด ต่ อ กัน
สําหรับหลักสู ตร ๖ ปี
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเว้นผลการเรี ยนไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็ บค่าธรรมเนี ย มการศึ กษาทุ ก ระบบทุ กประเภท ให้เป็ นไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผสู้ อนทุกภาคการศึกษา
เพื่อให้อาจารย์ผสู ้ อนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการสอน
๒๓.๒ ให้มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะ ๔ ปี
เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสู ตร
ข้อ ๒๔ ให้อธิ ก ารบดี เ ป็ นผูร้ ั ก ษาการตามข้อ บัง คับ นี้ และมี อาํ นาจออกระเบี ย บ
ประกาศหรื อคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดีมีอาํ นาจตีความ
และวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พลตรี
(สนัน่ ขจรประศาสน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 3
ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาในหลักสู ตรกับองค์ความรู ้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี และข้อกําหนดในสภาวิชาชีพบัญชี
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- ความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก
บัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
รายวิชาในหลักสู ตร
- ความหมาย และวัตถุประสงค์ของ ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้น 1
การบัญชี
- ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
- แม่บทการบัญชี
- หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่
- การบันทึกบัญชี ตามวงจรบัญชี
- การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี เมื่อสิ้ น
งวด
การจัดทํางบทดลอง กระดาษทํา
การ และงบการเงินสําหรับกิจการ
ซื้ อขายสิ นค้า และกิจการ
ให้บริ การ

- กฎหมายภาษีอากร

- หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและ
การจัดเก็บ ภาษีอากรต่าง ๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
- ภาษีศุลกากร
- ภาษีสรรพสามิต
- อากรแสตมป์
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- การใช้วธิ ี การเชิงปริ มาณ สถิติ
และ การวิจยั

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
- ความรู ้ดา้ นวิธีการเชิงปริ มาณ

- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษสําหรับ
ธุ รกิจ

- ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษสําหรับ
ธุรกิจ

รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทาง
การบัญชี
ACCT4901 การวิจยั ทางการ
บัญชี
APST2105 สถิติธุรกิจ
ECON3305 การวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณทางธุรกิจ
BCOM1101 หลักเบื้องต้น
เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

- เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
- เศรษฐศาสตร์ มหภาค
- ความรู ้เกี่ยวกับการเงิน การ
จัดการทางการเงิน เครื่ องมือ
ทางการเงิน ตลาดทุนและตลาด
เงิน
- กฎหมายธุ รกิจ
- กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

- ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์

ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์

- ความรู ้ดา้ นตลาดการเงินและ
ตลาดทุน

FINB1101 การเงินธุรกิจ

- สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
- จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลทาง
ธุ รกิจ
- การจัดการทัว่ ไป
- ธุ รกิจระหว่างประเทศและ
โลกาภิวฒั น์

MNGT2103 การบริ หารจัดการ
- ความรู้ดา้ นสภาพแวดธุรกิจ
ยุคใหม่
- ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณการ
ประกอบธุรกิจ
- ความรู ้ดา้ นบรรษัทภิบาล
- ความรู ้ดา้ นพฤติกรรมองค์การ
- ความรู ้ดา้ นธุ รกิจระหว่างประเทศ
และโลกาภิวฒั น

- ความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจและกฎหมาย LAWS2511 กฎหมายธุรกิจและ
พาณิ ชย์
การพาณิ ชย์
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- ความรู ้ดา้ นการตลาด

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
- ความรู ้ดา้ นการตลาด

รายวิชาในหลักสู ตร
MKRT1101 หลักการตลาด

- สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
- การจัดการและการตัดสิ นใจ
เชิงกลยุทธ์

- ความรู้ดา้ นสภาพแวดธุรกิจ
ความรู ้ดา้ นการจัดการและการ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

MNGT4104 การจัดการเชิง
กลยุทธ์

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี

- การบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
หมุนเวียน
- การบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียน
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ระบบเงินสดย่อย
- ระบบใบสําคัญ

ACCT1102 การบัญชีข้นั ต้น 2

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี

ACCT2101 การบัญชีข้นั กลาง 1
- หลักการและวิธีการเกี่ยวกับ
รายการสิ นทรัพย์ ว่าด้วย
- การจําแนกประเภทต่าง ๆ ของ
สิ นทรัพย์
- การรับรู้และการวัดมูลค่า
- การตีราคา
- การจัดแบ่งส่ วนสิ นทรัพย์เป็ น
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- การแสดงรายการสิ นทรัพย์ใน
งบการเงิน
- การเปิ ดเผยข้อมูล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
- ความสําคัญและบทบาทการบัญชี
ต้นทุนในองค์กรธุ รกิจ
- ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ
- ระบบบัญชีที่ใช้บนั ทึกต้นทุน
- วิธีการบัญชีและการควบคุม
วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการ
ผลิต
- การบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและ
ค่าแรงงาน
- ระบบบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทํา
- ระบบบัญชีตน้ ทุนช่วงการผลิต
- ระบบต้นทุนมาตรฐาน
- การวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้น
- การบัญชีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ร่วม
และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ของเสี ย การสิ้ นเปลือง งานที่
บกพร่ อง เศษซาก
- ต้นทุนกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิดการบัญชีบริ หาร
- การวางแผนและการงบประมาณ
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดําเนิ นงาน
- การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
- การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการ
ตัดสิ นใจ

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2
- การใช้ขอ้ มูลต้นทุนในการ
ตัดสิ นใจวางแผน และควบคุมการ
ดําเนินงานภายใต้สถานการณ์
ที่แน่นอนและไม่แน่นอน
- ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริ มาณ และกําไร
- ระบบต้นทุนผันแปรและ
การงบประมาณ
- การกําหนดราคาสิ นค้า ราคาโอน
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ACCT3101 การบัญชีหน่วยงาน
- แนวคิดและพัฒนาการด้านการ
ภาครัฐ
บัญชีของ หน่วยงานภาครัฐ
- นโยบายการบัญชีและมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ
- ระบบและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
บัญชี หน่วยงานภาครัฐ
- การจัดทํารายงานทางการเงินของ
หน่วยงาน ภาครัฐและงบการเงิน
ของแผ่นดิน
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- การใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
รายวิชาในหลักสู ตร
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ ACCT3103 การบัญชีเฉพาะ
วิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอ
กิจการ
รายงานทางการเงินของกิจการต่าง ๆ
เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน
โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร
กรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์
มรดกและทรัสตี การประกันภัย
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ น
ต้น

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ความรู ้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
บทบาทของผูบ้ ริ หาร

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในบทบาทของผูบ้ ริ หาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ACCT3104 การจัดทําบัญชีดว้ ย
โปรแกรม
สําเร็ จรู ป
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิดการบัญชีบริ หาร
- การวางแผนและการงบประมาณ
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดําเนิ นงาน
- การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
- การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการ
ตัดสิ นใจ

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
รายวิชาในหลักสู ตร
- บทบาทของการวางแผนกําไรและ ACCT3202 การวางแผนกําไร
และการควบคุม
การควบคุมและการประเมินของ
องค์กรประเภท ต่าง ๆ
- การวางแผนกลยุทธ์และการใช้
งบประมาณเป็ นเครื่ องมือในการ
วางแผนและควบคุม
- การรายงานเพื่อการควบคุมและ
การบริ หาร

- แนวคิดการบัญชีบริ หาร
- การวางแผนและการงบประมาณ
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดําเนิ นงาน
- การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
- การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการ
ตัดสิ นใจ

ACCT3203 การบัญชีเพื่อการ
- กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่าง
จัดการสิ่ งแวดล้อม
ยัง่ ยืน
- กระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อม
- การรวบรวม จัดทําและวิเคราะห์
ข้อมูลต้นทุน สิ่ งแวดล้อม
- ประโยชน์ธุรกิจที่ได้รับจากการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม
- การจัดทํารายงานข้อมูลการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- ขอบเขต กฎหมาย ข้อบังคับ
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
- การวางแผนการสอบบัญชี
- รายงานการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT3401 การสอบบัญชี
- แนวคิดทัว่ ไปและแม่บทของ
มาตรฐานการสอบบัญชี
- วิวฒั นาการเกี่ยวกับวิชาชีพ
การสอบบัญชี
- บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี
- กฎหมายและพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
- ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
- การทุจริ ตและข้อผิดพลาด
- การวางแผนงานสอบบัญชี
- ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี และ
ความมีสาระสําคัญ
- การประเมินความเสี่ ยง
- หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการ
รวบรวมหลักฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบ
- กระดาษทําการของผูส้ อบบัญชี
- การเลือกตัวอย่างในงานสอบ
บัญชี
- การตรวจสอบสิ นทรัพย์ หนี้ สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย
- รายงานการสอบบัญชี
- แนวทางการตรวจสอบบัญชี ดว้ ย
คอมพิวเตอร์
- การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบภายในกิจการ
- การประเมินความเสี่ ยงและการ
ตรวจสอบการทุจริ ต
- แนวทาง วิธีการ มาตรฐานใน
การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การ
การตรวจสอบและบริ การให้
ความเชื่อมัน่
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความเสี่ ยงและการบริ หารความ
เสี่ ยง

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

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT3402 การตรวจสอบ
- ความรู ้ดา้ นบรรษัทภิบาล
ภายในและการ
- การตรวจสอบภายในกิจการ
ควบคุมภายใน
- การประเมินความเสี่ ยงและการ
ตรวจสอบการทุจริ ต
- แนวทาง วิธีการ มาตรฐานใน
การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การ
การตรวจสอบและบริ การให้
ความเชื่อมัน่
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- หลักการบริ หารจัดการที่ดี
ความเสี่ ยงและการบริ หารความ
เสี่ ยง
ACCT3403 การบัญชีนิติเวช
- แนวคิดและการพัฒนารู ปแบบ
การบัญชี นิติเวช
- ความแตกต่างระหว่างการบัญชี
นิติเวชกับ การตรวจสอบทุจริ ต
- คุณสมบัติและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช
- เทคนิคและวิธีการตรวจสอบและ
การเข้าไปมีส่วนร่ วมในระบวน
การฟ้ องร้องเพื่อ ดําเนินคดีในศาล
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
สารสนเทศ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ความรู ้เกี่ยวกับการควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในบทบาทของผูบ้ ริ หาร
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายภาษีอากร
- ผลกระทบของกฎหมายและการ ผลกระทบของกฎหมายและการ
ตีความที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาง ตีความที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
การเงินและการบริ หาร
การเงินและการบริ หาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT3501 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

ACCT3502 การจัดการฐาน
ข้อมูลทางการบัญชี
ACCT3503 การวิเคราะห์และ
การออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการ
บัญชี
ACCT3504 การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการ
ควบคุม

ACCT3601 การภาษีอากร 2
ACCT3602 การวางแผนภาษี
ACCT4907 สัมมนาการภาษี
อากร
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
รายวิชาในหลักสู ตร
- การบัญชีสาํ นักงานใหญ่และสาขา ACCT4101 การบัญชีข้นั สู ง 1
- การบัญชีสาํ หรับรายการที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศและการแปลง
ค่างบการเงิน
- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการ
บัญชี
- การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- งบการเงินระหว่างกาล
- การบัญชีสาํ หรับ
- ธุ รกิจฝากขาย
- ธุรกิจขายผ่อนชําระ
- ธุรกิจให้เช่า
- ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
- งานก่อสร้างตามสัญญา

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี

ACCT4102 การบัญชีข้นั สู ง 2
- การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
- การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
- การรวมกิจการในรู ปแบบต่าง ๆ
- การจัดทํางบการเงินรวม
- งบกระแสเงินสดรวม
- การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- การจัดทํางบการเงินจากรายการที่
บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
- การบัญชีสาํ หรับกิจการร่ วมค้า
- การบัญชีสาํ หรับกองทุน
- การบัญชีสาํ หรับกิจการไม่
แสวงหากําไร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงิน
- การใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- การใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT4103 รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบ
การเงิน

- มาตรฐานการสอบบัญชี
- ขอบเขต กฎหมาย ข้อบังคับ เทคนิค
การตรวจสอบบัญชี
- การวางแผนการสอบบัญชี
- รายงานการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- มาตรฐานการสอบบัญชี
- ขอบเขต กฎหมาย ข้อบังคับ
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
- การวางแผนการสอบบัญชี
- รายงานการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทาง การเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- คุณค่าแห่งวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก
บัญชี

ACCT4401 การตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสาร
สนเทศ
ACCT4402 การตรวจสอบบัญชี
ด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชีและ
วิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงิน
- การใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
- มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- คุณค่าแห่งวิชาชีพ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ACCT4901 สัมมนาการบัญชี
การเงิน
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องค์ความรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- แนวคิดการบัญชีบริ หาร
- การวางแผนและการงบประมาณ
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดําเนิ นงาน
- การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
- การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการ
ตัดสิ นใจ
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ข้อกําหนดในสภาวิชาชีพ
รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT4903 สัมมนาการบัญชี
- แนวคิดการบัญชีบริ หาร
บริ หาร
- การวางแผนและการงบประมาณ
- การบริ หารต้นทุน
- การควบคุมคุณภาพ
- การวัดผลการดําเนิ นงาน
- การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
- การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการ
ตัดสิ นใจ
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

- มาตรฐานการสอบบัญชี
- ขอบเขต กฎหมาย ข้อบังคับ เทคนิค
การ
ตรวจสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- การวางแผนการสอบบัญชี
- รายงานการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- คุณค่าแห่งวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
- ขอบเขต กฎหมาย ข้อบังคับ
เทคนิคการ
ตรวจสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- การวางแผนการสอบบัญชี
- รายงานการสอบบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- คุณค่าแห่งวิชาชีพ
- ความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก
บัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ACCT4904 สัมมนาการสอบ
บัญชี
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องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบภายในกิจการ
- การประเมินความเสี่ ยงและการ
ตรวจสอบการทุจริ ต
แนวทาง วิธีการ มาตรฐานใน
การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การ
การตรวจสอบและบริ การให้
ความเชื่อมัน่
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- หลักการบริ หารจัดการที่ดี
- ความเสี่ ยงและการบริ หารความ
เสี่ ยง
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้ อกําหนดในสภาวิชาชี พ
- การตรวจสอบภายในกิจการ
- การประเมินความเสี่ ยงและการ
ตรวจสอบการทุจริ ต
แนวทาง วิธีการ มาตรฐานใน
การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การ
การตรวจสอบและบริ การให้
ความเชื่อมัน่
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- หลักการบริ หารจัดการที่ดี
- ความเสี่ ยงและการบริ หารความ
เสี่ ยง
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายวิชาในหลักสู ตร
ACCT4905 สัมมนาการตรวจ
สอบภายใน

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการบัญชี
และวิธีการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- กฎหมายทางการบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ACCT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบ
การณ์วชิ าชีพทาง
การบัญชี
ACCT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางการบัญชี
ACCT4803 การเตรี ยมสหกิจ
ศึกษาทางการบัญชี
ACCT4804 สหกิจศึกษาทางการ
บัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ACCT4906 สัมมนาเทคโนโลยี
และระบบ
สารสนเทศทาง
การบัญชี
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เอกสารหมายเลข 4
การกําหนดรหัสวิชาของสาขาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การกําหนดรหัสวิชา
ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ตประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน
4 ตัว และเลข 4 หลัก ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษรโรมัน 4 ตัว
หมายถึง
หมวดวิชา
เลขตัวที่หนึ่ง
หมายถึง
ชั้นปี
เลขตัวที่สอง
หมายถึง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ตัวที่สาม-สี่
หมายถึง
ลําดับก่อนหลัง
วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้องผ่าน
การเรี ยนรายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผ่าน
การเรี ยนและผ่านการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+และ D

หมู่วชิ าการบัญชี (ACCT)
หมู่วชิ าการบัญชี ซึ่ งอยูใ่ นสาขาวิชาการบัญชี ได้จดั ลักษณะเนื้อหารายวิชาออกเป็ นดังนี้
1. บัญชีการเงิน
(ACCT_1_ _)
2. บัญชีบริ หาร
(ACCT_2_ _)
3. บัญชีและการเงิน
(ACCT_3_ _)
4. การสอบบัญชี
(ACCT_4_ _)
5. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(ACCT_5_ _)
6. การบัญชีภาษีอากร
(ACCT_6_ _)
7.
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(ACCT_8_ _)
9. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา
(ACCT_9_ _)
เอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมู่วชิ าการบัญชี
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
ACCT1101
ACCT1101
ACCT1102
ACCT1102
ACCT2101
ACCT2101
ACCT2102
ACCT2102
ACCT2201
ACCT2201
ACCT2202
ACCT2202
ACCT2601
ACCT3101
ACCT3101
ACCT3102
ACCT3101
ACCT3103
ACCT3103
ACCT3104
ACCT3104
ACCT3201
ACCT3201
FINB3403
ACCT3202
ACCT3203
ACCT3401
ACCT3401
ACCT3402
ACCT3402
ACCT3403
ACCT3403
ACCT3501
ACCT3501
ACCT3501

ชื่อวิชา
การบัญชีข้นั ต้น 1
หลักการบัญชี 1
การบัญชีข้นั ต้น 2
หลักการบัญชี 2
การบัญชีข้นั กลาง 1
การบัญชีข้ นั กลาง 2
การบัญชีตน้ ทุน 1
การบัญชีตน้ ทุน 2
การภาษีอากร 1
การบัญชีธนาคาร
การบัญชี รัฐบาล
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
การบัญชีเฉพาะกิจการ
การบัญชีเฉพาะกิจ
การบัญชีสาํ หรับธุ รกิจขนาดย่อม
การจัดทําบัญชีดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การวางแผนและควบคุมกําไร
การวางแผนกําไรและการควบคุม
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ปัญหาการสอบบัญชี
การบัญชีนิติเวช
การวางระบบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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121

รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
ACCT3502
ACCT3502
ACCT3503
ACCT3504
ACCT3601
ACCT3602
ACCT3901
ACCT4101
ACCT4102

ACCT3601
ACCT3602
ACCT4101
ACCT4102
ACCT4105
ACCT4401

ACCT4103
ACCT4401
ACCT4801
ACCT4402
ACCT4802
ACCT4803
ACCT4804
ACCT4901
ACCT4901
ACCT4902
ACCT4903
ACCT4904
ACCT4905
ACCT4906

ACCT4902

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ระบบบัญชีสหกรณ์
การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการ
ควบคุม
การบัญชีภาษีอากร
การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีอากร
วิธีวจิ ยั วิทยาทางการบัญชี
การบัญชีข้นั สู ง 1
การบัญชีข้นั สู ง 2
การรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
การตรวจสอบบัญชีดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางการบัญชี
สหกิจศึกษาทางการบัญชี
สัมมนาทางการบัญชี
สัมมนาการบัญชีการเงิน
การวิจยั ทางการบัญชี
สัมมนาการบัญชีบริ หาร
สัมมนาการสอบบัญชี
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
3(2-2-5)
5(350)
2(90)
6(540)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
ACCT4907

ชื่อวิชา
สัมมนาการภาษีอากร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
3(2-2-5)

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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เอกสารหมายเลข 6
คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสู ตรและ
หนังสื อแต่ งตั้งผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ
เป็ นกรรมการพัฒนาหลักสู ตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

125

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

126

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

130

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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เอกสารหมายเลข 7
ผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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ประวัติและผลงานอาจารย์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี พิลาศลักษณ์
1.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน

ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาโท บช.ม. (การบัญชีตน้ ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
2521
2535

1.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
รหัสวิชา
ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง1 3(3-0-6) ACCT1102 การบัญชีข้นั ต้น 2
ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2 3(3-0-6) ACCT2202 การบัญชีตน้ ทุน 2
ACCT4901 สัมมนาทางบัญชี
1(0-2-1) ACCT4901 สัมมนาทางบัญชี

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

1.4 ผลงานวิชาการ
1.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
ยุพดี พิลาศลักษณ์.(2548). เอกสารประกอบการสอนการบัญชี 2. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์พนั ธ์ , ยุพดี พิลาศลักษณ์, อายะวดี ซันประสิ ทธิ์ ,
สุ รชาติ รัชตโภคิน และแวววารี ทองประดิษฐ. (2550). การบัญชีเพือ่ การ
จัดการ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
ยุพดี พิลาศลักษณ์.( 2550). เอกสารประกอบการสอนการบัญชีเพือ่ การจัดการ.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. ( 2550). การบัญชี2. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
1.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2521
เจ้าหน้าที่บญั ชี บริ ษทั รามาการ์ เมนท์ จํากัด
พ.ศ. 2522
เจ้าหน้าที่บญั ชี บริ ษทั ศรี นครบิสิเนส จํากัด
พ.ศ. 2524
อาจารย์ประจําวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2525
หัวหน้าแผนกการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรมอาชีวศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2552-ปั จจุบนั
พ.ศ. 2554
1.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2554

1.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หัวหน้าคณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมลออ
กรมอาชีวศึกษา
อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะ
วิทยาการ จัดการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
รองหัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
รองประธานโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ สถาบันราชภัฎ จันทรเกษม
ประธานหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชภัฎ
จันทรเกษม
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทเกษม
กรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
โครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอาจารย์ผูส้ อนบัญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ทัว่ ประเทศ
โครงการอบรมอาจารย์ผสู้ อนวิชาการบัญชี และการสอบ
บัญชีหลักสู ตร “ติดตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบนั ”
อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสํา หรั บ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
อบรมสัมมนาเรื่ องก้าวทันมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย women กรุ งดูไบ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต์
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยกวางสี นอมอล สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยซูเมกัน ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายะวดี ซันประสิ ทธิ์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ปริ ญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2520
2547
2544

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
รหัสวิชา
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการ
3(3-0-6) ACCT3201 การบัญชีเพื่อการ
จัดการ
จัดการ
FINB2201 ภาษีอากรธุ รกิจ
3(3-0-6) FINB2201 ภาษีอากรธุรกิจ
ACCT2601 ภาษีอากรธุรกิจ

,

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.4 ผลงานวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์พนั ธ์ , ยุพดี พิลาศลักษณ์, อายะวดี ซันประสิ ทธิ์ ,
สุ รชาติ รัชตโภคิน และแวววารี ทองประดิษฐ. ( 2550). การบัญชีเพือ่ การ
จัดการ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
อายะวดี ซันประสิ ทธิ์ . ( 2550). หลัการบัญชี 1. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราช ภัฏ
จันทรเกษม.
________. ( 2550). เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินการธนาคาร. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. ( 2550).หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2520
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั เยอเนอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
พ.ศ. 2522
นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
พ.ศ. 2538
นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2539
2520
2547
2549

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554
2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

อาจารย์ 2 ระดับ 6 สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
อาจารย์ 2 ระดับ 7 สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
อาจารย์ 2 ระดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรรมการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
อบรมภาษีอากรธุ รกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
อบรมการตรวจสอบภายใน โรงแรมเอเชีย
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจารย์ผสู ้ อบบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎทัว่ ประเทศ
อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่
มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
อบรมสัมมนาเรื่ องก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่

2.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2552
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยซูเมกัน ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2554
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. อาจารย์ สุรชาติ รัชตโภคิน
3.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)
ปริ ญญาโท บธ.ม. (บัญชีการเงิน)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการ
3(3-0-6)
จัดการ
ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6)
ACCT3402 การตรวจสอบ
3(3-0-6)
ภายในและการ
ควบคุมภายใน
ACCT4101 การบัญชีข้นั สู ง1
3(3-0-6)

รหัสวิชา
ACCT3201
ACCT3601
ACCT3402

ACCT4101

2535
2541

ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
การบัญชีเพื่อการ
จัดการ
การบัญชีภาษีอากร
การตรวจสอบภายใน
และการควบคุม
ภายใน
การบัญชีข้นั สู ง1

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3.4 ผลงานวิชาการ
3.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์พนั ธ์ , ยุพดี พิลาศลักษณ์, อายะวดี ซันประสิ ทธิ์ ,
สุ รชาติ รัชตโภคิน และแวววารี ทองประดิษฐ. ( 2550). การบัญชีเพือ่ การ
จัดการ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
3.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2535
เจ้าหน้าที่บญั ชีบริ ษทั ซี .พี.อินเตอร์ เทรด จํากัด
พ.ศ. 2536
เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2541
พนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2543
อาจารย์ประจําโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2546
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี-การเงิน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชี พจันทรเกษม
ปาร์ ค
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554

3.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2554

ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
กรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

อบรม ความรู้ดา้ นภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชีสําหรับผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากร
โครงการอบรมอาจารย์ผสู ้ อนวิชาการบัญชีและการสอบบัญชี
หลักสู ตร “ติดตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบนั ”
ก้าวทันภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี
สรุ ปสาระสําคัญและ UPDATE มาตรฐานการบัญชี
ปฐมนิเทศผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่
มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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4. อาจารย์ แวววารี ทองประดิษฐ
4.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี บช.บ. (การบัญชี )
ปริ ญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ปี พ.ศทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
2536
2542

4.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
รหัสวิชา
หน่ วยกิต
ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้น 1
3(3-0-6) ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6)
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6) ACCT4101 การบัญชีข้ นั สู ง 2
3(3-0-6)
ACCT4102 การบัญชีข้นั สู ง 2
3(3-0-6)
4.4 ผลงานวิชาการ
4.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์พนั ธ์ , ยุพดี พิลาศลักษณ์, อายะวดี ซันประสิ ทธิ์ ,
สุ รชาติ รัชตโภคิน และแวววารี ทองประดิษฐ. ( 2550). การบัญชีเพือ่ การ
จัดการ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
แวววารี ทองประดิษฐ. ( 2550). การบัญชีข้นั ต้ น 1. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.
________ . (2552). Consolidatated Financial Statement ที่นกั บัญชี ควรรู้จกั .
วิทยาการสาร, 1, 24-35.
________ . (2553). จริ ยธรรมทางธุ รกิจกับการตรวจสอบภายในที่ผบู้ ริ หารขั้นสู งไม่
ยอมเข้าใจ. วิทยาการสาร, 2 , 83-97.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.4.2 ผลงานวิจยั
นวระ ทาสุ วรรณ, แวววารี ทองประดิษฐและรจนา แสงตาล. (2552).
การรับรู้ และความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่
มีต่อกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพไทยมั่นคงซึ่งจะทะเบียนแล้ ว. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
แวววารี ทองประดิษฐ. (2552).งานอาจารย์ ทปี่ รึ กษาตามความคาดหวังของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
4.4.3 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2534
หัวหน้าฝ่ ายพนักงานบัญชีลูกหนี้ บริ ษทั โอสถสภา จํากัดมหาชน
พ.ศ. 2543
หัวหน้าภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
พ.ศ. 2547
ที่ปรึ กษาบัญชี บริ ษทั พันวาขนส่ ง จํากัด
พ.ศ. 2548
อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาการบัญ ชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2552
ประธานหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2554
ประธานหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
4.4.4 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2554

อบรมอาจารย์ผสู้ อนหลักสู ตรมาตรฐานการบัญชีและพนักงานการ
บัญชี
อบรมภาษีมูลค่าเพิ่ม
อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่
มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ

4.4.5 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2553
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งคโปร์
พ.ศ. 2554
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5. อาจารย์ นภัสสร ตื่มสู งเนิน
5.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การตลาด)
ปริ ญญาโท บธ.ม. (ธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต

2539
2545

5.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
รหัสวิชา
MNGT2301 การจัดการธุ รกิจ
3(3-0-6) MNGT2301 การจัดการธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
MNGT3301 การจัดการเพื่อการ
3(3-0-6) MNGT3301 การจัดการเพื่อการ
ส่ งออกและนําเข้า
ส่ งออกและนําเข้า
MNGT3202 การเจรจาต่อรองทาง 3(3-0-6) MNGT3202 การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ
ธุรกิจ

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

5.4 ผลงานวิชาการ
5.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
นภัสสร ตื่มสู งเนิน. (2552). การเจรจาการค้าด้วยยุทธวิธีดกั ลูกค้า. วิทยาการสาร,
1,187-191.
______. (2553). สาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยาการสาร, 2 , 265 - 278.
5.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2539
พนักงานจัดซื้ อ บริ ษทั อิมพีเรี ยลเวิร์ลสําโรง จํากัด
พ.ศ. 2541
พนักงาน บริ ษทั เงินทุนทรัพย์ธาํ รง จํากัด
พ.ศ. 2547
อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาการจัด การ
ทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2554
กรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต

142

5.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
5.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

อบรม EX-MBA การค้าระหว่างประเทศ นิ ตยสารโลกการค้า
ร่ วมกับสถาบันฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาธุ รกิจการค้า
อบรมความรู ้เบื้องต้นในการประกอบธุ รกิจส่ งออก สถาบัน
ฝึ กอบรมการค้าระหว่างประเทศ
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งคโปร์
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
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