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หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : คณะวทิยาการจดัการ 
 

หมวดที ่1   
ข้อมูลทัว่ไป 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย :   หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
 ภาษาองักฤษ :   Bachelor of Accountancy  Program 
 

2.  ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็     :   บญัชีบณัฑิต   
   :   Bachelor of Accountancy 
              ช่ือยอ่               :  บช.บ. 
   :   B.Acc. 
 

3.  วชิาเอก  :     - 
 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   
                ไม่นอ้ยกวา่  129  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
     5.1  รูปแบบ     
                 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4  ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
     5.2 ภาษาทีใ่ช้     

    ภาษาไทย   
     5.3 การรับเข้าศึกษา          
      รับนกัศึกษาไทยหรือนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเขา้ใจภาษาไทยได ้
            เป็นอยา่งดี    
    5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน   
               เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลกัสูตร :  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ปรับปรุงจากหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  พ.ศ. 2554  เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นตน้ไป 

สภาวชิาการเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 12/2558 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมวาระพิเศษคร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2559 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน :  

หลกัสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี ในปีการศึกษา 2561  

 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลงัส าเร็จการศึกษา :  
  ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวชิาชีพบญัชี  ไดต้ามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543
และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องทั้ งในลักษณะของ                   
การประกอบวิชาชีพอิสระ  และการเขา้ท างานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ดา้นการท าบญัชี 
 (2)  ดา้นการสอบบญัชี 
 (3)  ดา้นบญัชีบริหาร 
 (4)  ดา้นการภาษีอากร 
 (5)  ดา้นการวางระบบบญัชี 
 (6)  ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยทีางการบญัชี 
 (7)  ดา้นการตรวจสอบภายใน 
 (8)  ดา้นการใหค้  าปรึกษาทางการเงินและบญัชี 
 (9)  ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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9.  ช่ือนามสกุล   ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 

 

ล า 
ดบั 

ท่ี 

 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

 

ช่ือ –นามสกุล 
 

 

คุณวฒิุ 

 

สาขาวิชา 
 

สถาบนัการศึกษา 
 

ปี พ.ศ.ท่ี
ส าเร็จ

การศึกษา 

 

ภาระการ
สอน ชม./
สปัดาห์ 

1. ผศ. นางสาวยพุดี  พิลาศลกัษณ์    บช.ม. 
บธ.บ. 

การบญัชีตน้ทุน 
การบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2535 
2521 

12 

2. ผศ. นางอายะวดี  ซนัประสิทธ์ิ     
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

 
บธ.บ. 

การบญัชี 
การบญัชี 
 
การเงินการ
ธนาคาร 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2544 
 

2547 
2520 

12 

3. อาจารย ์ นางสาวแวววารี  ทองประดิษฐ  
 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2542 
2536 

12 

4. อาจารย ์ นายอนุวฒัน์   ภกัดี บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

2555 
2551 

12 

5. อาจารย ์ นางสาวนุชนาถ  มีสมพืชน ์ บธ.ม. 
 

บธ.บ. 
 

บริหารธุรกิจ 
 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนครศรีอยธยา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา 

 
2552 

 
2547 

12 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน   
  หอ้งเรียนทฤษฎีและหอ้งปฏิบติัการของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  
          สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรเป็นไป
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2555-2559) กล่าวถึงประเทศไทยท่ี
จะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและ
ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน   เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นตอ้งน าภูมิคุม้กนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศ
ให้เขม้แข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้
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กา้วหนา้ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยนืของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจากการ
เปิดเขตการคา้เสรีดา้นการให้บริการในกลุ่มประเทศอาเซียน  ท าให้บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพใน
ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัภาวะการแข่งขนัจากผูป้ระกอบวิชาชีพจากต่างประเทศ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งพฒันาคุณภาพผูป้ระกอบวชิาชีพใหอ้ยูใ่นระดบัสากลท่ีสามารถแข่งขนัได ้

       คุณภาพผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในระดบัสากลในท่ีน้ี  หมายถึง การเป็นผูท่ี้มีความรู้ทาง
วชิาชีพและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะ ศาสตร์ทางดา้นการเงิน  ดา้นธุรกิจ  และดา้นกฎหมาย  และ
ความสามารถในการใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์แวดล้อมท่ี
แตกต่าง มีความรอบรู้ในทางเศรษฐกิจ   สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและการบญัชี   
และเขา้ถึงคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี          
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวฒันธรรม  
         ในการวางแผนหลกัสูตรไดมี้การพิจารณาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงกล่าวถึงการก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 11 ซ่ึงเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืน 
โดยน าทุนของประเทศท่ีมีศกัยภาพมาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกูลกนั พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพฒันาประเทศท่ีส าคญัไดแ้ก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย ์
ทุนสังคม ทุนทางวฒันธรรม) ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุง่สร้าง
ภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจดัการความเส่ียง และปรับตวัเขา้กบัการ
เปล่ียนแปลง มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่ง
เป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพฒันาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เขม้แขง็ โดยใชภู้มิปัญญา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค ์ให้
ความส าคญักบัการปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการเช่ือมโยงกบัประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักบัการสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต ่าและเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัด้านการคา้จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกบัการเพิ่ม
บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
     จากเหตุผลดังกล่าวในการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  จึงไดใ้ห้ความส าคญักบัสถานการณ์และการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม  
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รวมถึงวฒันธรรม เพื่อก าหนดเป้าหมายใน การผลิตบณัฑิตใหต้รงกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศชาติ
อย่างแทจ้ริง  และกระตุน้ให้เห็นถึงความส าคญัในกระบวนการจดัการศึกษาท่ีสอดรับกบัเป้าหมาย
ดงักล่าว 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร :  
       ในการจดัท าหรือปรับปรุงหลกัสูตรไดมี้การปรับเปล่ียนวิทยาการต่าง ๆ ทางการบญัชี

ตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี สังคมและวฒันธรรมเพื่อผลิตบุคลาการทางดา้นการ
บญัชีให้เป็นผูมี้ความรอบรู้ในวิชาชีพบญัชีตามมาตรฐานสากล  และมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความจ าเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขนั
ในระดบัสากล    และเป็นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการทาง
การเงิน  ธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดโลก รวมทั้งการสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต ในดา้น
คุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสอดแทรกเน้ือหาในรายวิชาและการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของแผนการศึกษา นอกจากนั้นหลกัสูตร ยงัมีการเปล่ียนแปลงจ านวน
หน่วยกิตของกลุ่มรายวิชาแกนจาก 45 หน่วยกิต เป็น 48 หน่วยกิตและกลุ่มวิชาเอกจาก 48 หน่วยกิต 
เป็น 45 หน่วยกิต  

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
        ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

จันทรเกษมให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้                 
คู่คุณธรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตจึงตอ้งเขา้ถึงพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัตามแผนยทุธศาสตร์   การพฒันามหาวทิยาลยัในทุกดา้น   เพื่อใหม้หาวทิยาลยั เป็นก าลงั
ส าคญัของการพฒันาบุคลากรของประเทศ  ร่วมช้ีน าสังคมให้เห็นถึงความส าคญัการพฒันาคนใน
ทิศทางของการพฒันาชาติ     

      ดงันั้นในการปรับปรุงหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  จึงก าหนดวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรใน
การผลิตบัณฑิต  เพื่อบรรลุ เป้าหมายในแต่ละพันธกิจท่ี เ ก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตและ                     
การพฒันาคุณภาพบณัฑิตของมหาวทิยาลยั 
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของมหาวิทยาลยั  
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน :  

(1) รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(2) รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ และกลุ่มวชิาภาษา 
(3) รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี ไดแ้ก่ รายวชิาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน โดยคณะ/ภาควชิา/

สาขาวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 
 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

(1) หลกัการบญัชี (ACCT1103) 
(2) การบญัชีและการเงิน (ACCT2301)  
(3) การบญัชีเพื่อการจดัการ (ACCT3201) 
(4) การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเท่ียว (ACCT2302)  

 

13.3  การบริหารจัดการ   
           คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร  มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการโดยประสานงานกบัคณะ
ท่ีใหบ้ริการสอน และคณะท่ีรับบริการสอนจากคณะวิทยาการจดัการ  ในส่วนของตารางสอน  เน้ือหา
สาระรายวิชา  การวดัและประเมินผล   เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาการบญัชี  และการด าเนินงานต่าง ๆ  ตามขอ้บงัคบั  ค  าสั่ง   และประกาศของมหาวิทยาลยั
และคณะ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
          หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและผลิตบณัฑิตให้ มีทกัษะความรู้
ดา้นวชิาชีพเป็นเลิศ มีความสามารถทางภาษาในการส่ือสาร  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ    

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
              หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
(2) มีความรู้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบติัตามวชิาชีพ 
(3) มีความพร้อมในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ   รวมทั้ง

ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
(4) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
(5) มีความสามารถทางการส่ือสาร และมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การจดัการเพื่อการเรียนรู้    การใหบ้ริการวชิาชีพแก่ชุมชนและการด าเนินชีวติในสังคม 
 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง : หลกัสูตรน้ีจะด าเนินการแลว้เสร็จครบถว้นในรอบการศึกษา (5 ปี) 

2.1 แผนการพฒันา  /  เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
(1 )  ป รับปรุงหลัก สูตรให้ มี
มาตรฐานขั้ นต ่ า  ตาม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
ต ามกรอบ คุณวุ ฒิ แล ะสภ า
วิชา ชีพบัญชี  โดยยึด เ น้ือหา
สาระของรายวชิา 

1 .1)  ประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองโดยศึกษาปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี เป็นต้น 
และ ส ารวจความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1.2) ปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี
เพื่ อให้ได้มาตรฐานใน
ระดบัสากล 

 

1.1.1) รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร และเอกสาร
หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 

1.1.2) หลกัสูตรไดรั้บการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ 
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2.1 แผนการพฒันา  /  เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
(2)  ก าหนดแผนการเตรียมความ
พร้อม การเสริมสร้างความรู้  และ
พฒันาทกัษะวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง
ของนกัศึกษาและบณัฑิตเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา 

2 .1)  ส ร้ า งความ ร่วม มือกับ
องค์กรวิชาชีพและองค์กร
ธุรกิจต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ทกัษะของนกัศึกษาให้เกิด
การการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21  

2 .2 )  เส ริมส ร้างทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศให้กับ
นกัศึกษา 

 

2.1.1) เอกสารแสดงถึงผลท่ี
เ กิ ด ข้ึนกับนัก ศึกษ า 
และผลการประเ มิน
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

2.1.3) รายงานการติดตาม
บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ ก า ร
ทดสอบความรู้และ
ทักษะของนักศึกษา
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

(3) พัฒนาคุณภาพด้าน ต่าง  ๆ       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

3.1) ส่งเสริมใหมี้การศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อเป็นการ
พฒันาประสบการณ์วชิาชีพ 

 

3.1.1) วฒิุบตัรการผา่นการ
ฝึกอบรม 

3.1.2) ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจดั
การศึกษาดูงานหรือ
การรับการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ             
ซ่ึง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั  
ราชภฏัจนัทรเกษมวา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : 
  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และเป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค :  
                           ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนัเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน : 
                      ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือน สิงหาคม  -  ธนัวาคม           

        ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม  - พฤษภาคม   
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน  - กรกฎาคม 

            2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :  
(1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
(2) ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการบญัชี 
(3) ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ

เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

      เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบั             
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
                    (1)   ปัญหาเก่ียวกับทักษะในด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ ซ่ึงนักศึกษาแรกเข้า         
ส่วนใหญ่มีระดบัผลการเรียนปานกลางลงมา  จึงมีปัญหาเก่ียวกบัวิชาค านวณและภาษาองักฤษ ท าให้
นกัศึกษายา้ยไปเรียนสาขาวิชาอ่ืนและออกจากมหาวทิยาลยัระหวา่งการเรียนตามหลกัสูตร 
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        (2)    ปัญหาเก่ียวกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย  เน่ืองจากระบบการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงจากระดับมัธยมศึกษาเป็นการเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษา  ท าให้นกัศึกษาตอ้งมีการปรับตวัในการครองตนให้มีระเบียบวินยั  รู้จกัแบ่งเวลา
และบริหารเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) จดัท าแผนการศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าแนะน าในการเรียนตามแผนการ

เรียน  
(2) อาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าแนะน าแก่นกัศึกษาแรกเขา้ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปรับตวัในมหาวิทยาลยั  รวมทั้งมหาวิทยาลยัให้การสนับสนุนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารย ์ นกัศึกษารุ่นพี่กบันกัศึกษารุ่นนอ้ง 

(3) ส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้รับการอบรมเสริมภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์จากศูนย์
ภาษาและศูนยค์อมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั 
 

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

                     2.5.1 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปกติ 

 
ระดับช้ันปี 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีท่ี 1 110 110 110 110 110 
ชั้นปีท่ี 2   90   90   90  90 
ชั้นปีท่ี 3    85   85  85 
ชั้นปีท่ี 4      85  85 

รวมจ านวนนักศึกษา 110 200 285 370        370 

จ านวนบัณฑิตทีค่าดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - -  85 85 
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                      2.5.2 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภาคนอกเวลา 

ระดับช้ันปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 2  35 35 35 35 
ชั้นปีท่ี 3   35 35 35 
ชั้นปีท่ี 4    35 35 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 75 110 145 145 

จ านวนบัณฑิตทีค่าดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 35 35 

 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
      2.6.1 งบประมาณตามแผน (ภาคปกติ) 

(1) งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 2,189,000 2,380,400 6,017,000 7,931,000 7,931,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับทั้งหมด 2,189,000 2,380,400 6,017,000 7,931,000 7,931,000 
ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา
ต่อภาคเรียนต่อคน 

19,900 10,820 18,233 18,025 18,025 
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  (2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

2,826,120 2,967,426 3,115,797 3,271,587 3,435,166 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ                     292,500 307,125 322,482 338,607 355,538 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลยั - - - - - 
รวม (ก) 3,118,620 3,274,551 3,438,179 3,610,194 3,790,704 
ข.งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

รวม(ก) + (ข) 3,118,620 3,274,551 3,438,179 3,610,194 3,790,704 
จ านวนนักศึกษา 110 200 285 370        370 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา       28,351 16,373 12,064 9,757 10,245 

 

     

 

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

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 1,288,000 2,476,000 3,664,000 4,852,000 4,852,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับทั้งหมด 1,288,000 2,476,000 3,664,000 4,852,000 4,852,000 
ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา
ต่อภาคเรียนต่อคน 

32,200 30,950 30,533 30,325 30,325 
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  (2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

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

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ                     292,500 307,125 322,482 338,607 355,538 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลยั - - - - - 
รวม (ก) 1,305,000 1,319,625 1,334,982 1,351,107 1,368,038 
ข.งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

รวม(ก) + (ข) 1,305,000 1,319,625 1,334,982 1,351,107 1,368,038 
จ านวนนักศึกษา 40 75 110 145 145 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 32,625 17,595 12,136 9,318 9,435 

 
2.7 ระบบการจัดการศึกษา   
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
       2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวทิยาลัย 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบั             
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554  (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 

 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร         
 3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกติ   
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
           โครงสร้างหลกัสูตรมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวชิาท่ีสอดคลอ้ง
กบัท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 
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 (1)  หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป                      30 หน่วยกติ 
 (2)  หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า                     93   หน่วยกติ 
              1) กลุ่มวชิาแกน                    36   หน่วยกติ 
       2) กลุ่มวชิาเอก                                                                50     หน่วยกติ 

        2.1)  เอกบงัคบั                41 หน่วยกิต 
                      2.2)  เอกเลือก              9  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษาไม่น้อยกว่า     7     หน่วยกติ 
                                  เลือกเรียนจากข้อ 3.1)  หรือ  3.2) 
                 3.1)  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการบญัชี         7      หน่วยกิต 
                 3.2)  สหกิจศึกษาทางการบญัชี                                              8      หน่วยกิต 
 (3)  หมวดวชิาเลือกเสรี                   6 หน่วยกติ 
 
       3.1.3  รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร   

            (1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                              30       หน่วยกติ  
       1)  กลุ่มวชิาบูรณาการ      6   หน่วยกติ 

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

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

      2)  กลุ่มวชิาภาษา      9          หน่วยกติ 
GELT1001  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 
                    Thai for Communication 
GELE1001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 
                 English for Communication 
GELE1002  ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังาน      3(3-0-6) 
                English for Work 

   

กลุ่มวชิาเลือก      15   หน่วยกติ 
       3) กลุ่มวชิาส่งเสริมสุขภาพ      3   หน่วยกติ 

GEHP1101  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
                Exercises for Health 
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GEHP1102  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
                     Physical Fitness Promotion for Health 

      4) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    3   หน่วยกติ 
GEHS1101  สุนทรียภาพของชีวติ       3(3-0-6) 
                     Aesthetics of Life 
GEHS1102  การพฒันาตนเพื่อความสุขของชีวิต     3(3-0-6) 
                     Self-Development for Happiness in Life 
GEHS1103  จริยธรรมทางสังคมและการใชเ้หตุผล     3(3-0-6) 
                     Social Morality and Reasoning 

       5) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3   หน่วยกติ 
GESC1101  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     3(3-0-6) 
               Information Technology and Communication 
GESC1102  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ       3(3-0-6) 

                         Sciences for Life 
GESC1103  พืชพรรณเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
        Plants for Life 
GESC1104  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวติ    3(3-0-6) 
        Natural Resources and Environment for Life 
GESC1105  ชีวติกบัเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 
        Life and Technology 
GESC1106  การคิดและการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อการด าเนินชีวติ   3(3-0-6) 
        Thinking and Numeral Analysis for Living 

       6) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    3   หน่วยกติ 
GESO1101  พลวตัสังคมไทย       3(3-0-6) 
                  Dynamics of Thai Society 
GESO1102  พลวตัสังคมโลก       3(3-0-6) 
                   Dynamics of Global Society 
GESO1103  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม         3(3-0-6) 
        Man and Environment 
GESO1104  กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวิต     3(3-0-6) 
 Law for Living 
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      7) กลุ่มวชิาภาษาทีส่าม    3  หน่วยกติ 
GETL1101  ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
        Chinese  in  Daily Life 
GETL1102  ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
        French in Daily Life 
GETL1103  ภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
        Japanese in Daily Life 
GETL1104  ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
        Korean in Daily Life 
GETL1105  ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
        Khmer in Daily Life 
GETL1106  ภาษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
        Vietnamese in Daily Life 

 
 

   (2)  หมวดวชิาเฉพาะ                                                 93   หน่วยกติ 
                                  1)  กลุ่มวชิาแกน                   36    หน่วยกติ 

ACCT1101  การบญัชีขั้นตน้ 1      3(3-0-6) 
        Principles of Accounting  1  
             ACCT1102  การบญัชีขั้นตน้ 2                                                                           3(3-0-6) 

                     Principles of Accounting  2 
ACCT2601  การภาษีอากร       3(3-0-6) 

      Taxation  
ACCT3901  วธีิวจิยัวทิยาทางบญัชี                   3(3-0-6) 

      Research  Methodology  in  Accounting  
             APST2105 สถิติธุรกิจ                     3(3-0-6) 

     Business Statistics 
BCOM1101หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 

      Principles of Information Systems 
ECON1105 หลกัเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 

       Principles of Economics 
FINB1101  การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 

        Business Finance 
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 LAWS2511 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย ์               3(3-0-6) 
           Business and Commercial  Laws 
 MKRT1101 หลกัการตลาด                 3(3-0-6) 
         Principles of Marketing  
 MNGT2103 การจดัการยคุใหม ่                3(3-0-6) 

       Modern  Management 
MNGT4404 กลยทุธ์ธุรกิจ                                           3(3-0-6) 

       Business Strategy  
   

                 2) กลุ่มวชิาเอก                                                        50          หน่วยกติ 
                   2.1)  กลุ่มวชิาเอกบังคับ                                                     41          หน่วยกติ 
 ACCT2101 การบญัชีขั้นกลาง 1                  3(3-0-6) 

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

       Intermediate Accounting  2 
ACCT2201 การบญัชีตน้ทุน 1                  3(3-0-6) 

      Cost Accounting 1 
ACCT2202 การบญัชีตน้ทุน 2                 3(3-0-6) 

      Cost Accounting 2 
ACCT3401 การสอบบญัชี                 3(3-0-6) 

      Auditing 
ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน              3(3-0-6) 

        Internal Audit and Internal Control 
ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี               3(3-0-6) 

        Accounting Information Systems 
             ACCT3601 การบญัชีภาษีอากร                  3(3-0-6) 
        Tax Accounting 
 ACCT4101 การบญัชีขั้นสูง 1                 3(3-0-6) 
        Advanced Accounting 1 

ACCT4102 การบญัชีขั้นสูง 2                 3(3-0-6) 
                     Advanced Accounting 2                       
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 ACCT4103 รายงานการเงินและการวเิคราะห์                                                    3(3-0-6) 
        Financial Reporting and Analysis  

ACCT4901 สัมมนาทางการบญัชีการเงิน                                                                    2(0-4-2) 
        Seminar in Financial Accounting 
   ENGL3701 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ             3(3-0-6) 
         English for Academic Purposes  
 ENGL3702  ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวชิาชีพ            3(3-0-6) 
         English for Specific Career Purposes 
 

                     2.2)  กลุ่มวชิาเอกเลือก                                               9            หน่วยกติ 
                        ใหเ้ลือกเรียนวชิาต่าง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต                    

ACCT3101 การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ                                                                      3(3-0-6) 
                   Public Sector Accounting 
 ACCT3102 การบญัชีเฉพาะกิจการ                                                                            3(3-0-6) 

     Accounting for Specific Enterprises 
 ACCT3104 การจดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป                                                   3(2-2-5) 
 Computer  Software for Book-keeping 

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

ACCT3106 ทฤษฎีการบญัชี                                                                          3(3-0-6) 
        Accounting Theory  

ACCT3202 การวางแผนก าไรและการควบคุม                                                           3(3-0-6) 
        Profit Planning and Control 
             ACCT3203 การบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม                                                        3(3-0-6) 
        Environmental Management Accounting 
             ACCT3403 การบญัชีนิติเวช                                                                                       3(3-0-6) 
         Forensic Accounting 

ACCT3502 การวางระบบบญัชี                         3(3-0-6) 
        Accounting Systems Design 
             ACCT3503 การจดัการฐานขอ้มูลทางการบญัชี                                                          3(3-0-6) 
         Database  Management in Accounting 
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 ACCT3602 การวางแผนภาษี                                                                                        3(3-0-6) 
        Tax Planning 
             ACCT4401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ                                            3(3-0-6) 
        Information System Audit and Control 
             ACCT4402 การตรวจสอบบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป                                             3(2-2-5) 
        Computerized  Auditing  
             ACCT4902  การวจิยัทางการบญัชี                                                                               3(0-6-3) 
                                 Research   in   Accounting 
 

 2.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษาไม่น้อยกว่า     7        หน่วยกติ 
ACCT4801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการบญัชี                                         2(90) 

       Preparation  for  Occupational  Practicum  in  Accounting 
            ACCT4802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการบญัชี                                                   5(350) 
         Occupational  Practicum in Accounting  
                                  หรือ 

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

ACCT4804   สหกิจศึกษาการบญัชี                6(560) 
         Co-operative  Education in Accounting 
 

  (3) หมวดวชิาเลือกเสรี            6           หน่วยกติ 
    ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  
โดยไม่ซ ้ ากบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต
ในเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา    
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 3.1.4   แผนการศึกษา 
            (1) แผนการศึกษาภาคปกติ 

                          ช้ันปีที ่1  
ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   12 
2. หมวดวชิาเฉพาะ    
    2.1 กลุ่มวชิาแกน ACCT1101 การบญัชีขั้นตน้ 1 3(3-0-6) 
 ECON1105 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 MKRT1101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    
    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
3. หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม 21  

 
ช้ันปีที ่1   

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   12 
2. หมวดวชิาเฉพาะ    
      2.1 กลุ่มวชิาแกน ACCT1102 การบญัชีขั้นตน้ 2 3(3-0-6) 
 BCOM1101 หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบ

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    
    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
3. หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม 18 
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ช้ันปีที ่ 2 
ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   6 
2. หมวดวชิาเฉพาะ    
     2.1 กลุ่มวชิาแกน FINB1101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 APST2105  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT2101 การบญัชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6) 
 ACCT2201 การบญัชีตน้ทุน 1 3(3-0-6) 
    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
3. หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม 18 

 
ช้ันปีที ่2   

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
2. หมวดวชิาเฉพาะ    
    2.1 กลุ่มวชิาแกน ACCT2601 การภาษีอากร  3(3-0-6) 
 LAWS2511 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย ์ 3(3-0-6) 
 MNGT2103 การจดัการยคุใหม่ 3(3-0-6) 
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT2102 การบญัชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6) 
 ACCT2202 การบญัชีตน้ทุน 2 3(3-0-6) 
 ENGL3701  ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์าง

วชิาการ 
3(3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
3. หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม 18 
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ช้ันปีที ่ 3 
ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
2. หมวดวชิาเฉพาะ    
     2.1 กลุ่มวชิาแกน ACCT3901 วธีิวจิยัวทิยาทางบญัชี 3(3-0-6) 
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT3401 การสอบบญัชี 3(3-0-6) 
     ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0-6) 
     ACCT3601 การบญัชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
 ENGL3702 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์

เฉพาะทางวชิาชีพ 
3(3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก ACCTxxxx วชิาเอกเลือก  3(x-x-x) 
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
3. หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม 18 

 
ช้ันปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
2. หมวดวชิาเฉพาะ    
    2.1 กลุ่มวชิาแกน    
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT4101 การบญัชีขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 ACCT4103 รายงานการเงินและการวเิคราะห์ 3(3-0-6) 
     2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก ACCTxxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 
 ACCTxxxx วชิาเอกเลือก  3(x-x-x) 
    2.4กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
3. หมวดวชิาเลือกเสรี MNGT3110 การจดัการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 

รวม 15 
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ช้ันปีที ่ 4 
ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
2. หมวดวชิาเฉพาะ    
     2.1 กลุ่มวชิาแกน MNGT4404 กลยทุธ์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
 ACCT4102 การบญัชีขั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 ACCT4901 สัมมนาการบญัชีการเงิน                                                                                   2(0-4-2) 
    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 
          วชิาชีพ 

ACCT4801 
 
ACCT4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
บญัชี   หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษาการบญัชี 

2(90) 
 

2(90) 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี   3 

รวม 16 

 
ช้ันปีที ่4  

ภาคการศึกษาที ่2 
หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
2. หมวดวชิาเฉพาะ    
    2.1 กลุ่มวชิาแกน    
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    
    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 
          วชิาชีพ 

ACCT4802 
 
ACCT4804 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการบญัชี     
หรือ 
สหกิจศึกษาการบญัชี                                                         

5 (450) 
 

6(560) 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม 5-6 
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(2) แผนการศึกษาภาคนอกเวลา       
ช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1.หมวดศึกษาทัว่ไป     9 

2. หมวดวชิาเฉพาะ      
   2.1 กลุ่มวชิาแกน ACCT1101  การบญัชีขั้นตน้ 1      3 (3-0-6) 
  ECON1105  หลกัเศรษฐศาสตร์      3 (3-0-6) 
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    
    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    
รวม 15 

 
ช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   6 
 2. หมวดวชิาเฉพาะ      
    2.1 กลุ่มวชิาแกน ACCT1102  การบญัชีขั้นตน้ 2      3 (3-0-6) 
  MKRT1101  หลกัการตลาด     3 (3-0-6) 
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    
    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    
รวม 12 
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ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1.หมวดศึกษาทัว่ไป     6 

2. หมวดวชิาเฉพาะ      
      2.1 กลุ่มวชิาแกน    
    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ ENGL3701  ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ 3(3-0-6) 
    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    
รวม 9 

 
ช้ันปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1.หมวดศึกษาทัว่ไป      
2. หมวดวชิาเฉพาะ      
   2.1 กลุ่มวชิาแกน APST2105  สถิติธุรกิจ     3 (3-0-6) 
   2.2 กลุ่มวชิาเอก ACCT2101  การบญัชีขั้นกลาง 1      3 (3-0-6) 
  ACCT2201  การบญัชีตน้ทุน 1      3 (3-0-6) 

 
ENGL3702 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทาง

วชิาชีพ 
3(3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    
รวม 12 
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ช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่2    

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
  2. หมวดวชิาเฉพาะ       
    2.1 กลุ่มวชิาแกน    
 BCOM1101  หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
 FINB1101  การเงินธุรกิจ     3 (3-0-6) 
    2.2 กลุ่มวชิาเอก ACCT2102  การบญัชีขั้นกลาง 2      3 (3-0-6) 
  ACCT2202  การบญัชีตน้ทุน 2      3 (3-0-6) 
    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    
รวม 12 

 
ช้ันปีที ่2 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   3 

2. หมวดวชิาเฉพาะ     

    2.2 กลุ่มวชิาแกน ACCT2601  การภาษีอากร      3 (3-0-6) 
 LAWS2511  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย ์     3 (3-0-6) 
   2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    
   2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    
รวม 9 
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ช้ันปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1. หมวดศึกษาทัว่ไป   3 

2. หมวดวชิาเฉพาะ      

   2.1 กลุ่มวชิาแกน MNGT2103  การจดัการยคุใหม่      3 (3-0-6) 

   2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT3401  การสอบบญัชี      3 (3-0-6) 

   ACCT3601  การบญัชีภาษีอากร      3 (3-0-6) 

   2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    

   2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม 12 
 

 
ช้ันปีที ่3 

 ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1. หมวดศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ      

   2.1 กลุ่มวชิาแกน ACCT3901  วธีิวจิยัวทิยาทางบญัชี      3 (3-0-6) 

   2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT3501  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี    3 (3-0-6) 

   2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือก ACCTxxxx  วชิาเอกเลือก     3 (3-0-6) 

    ACCTxxxx  วชิาเอกเลือก     3 (3-0-6) 

   2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม 12 
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ช้ันปีที ่3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1. หมวดศึกษาทัว่ไป     3 

2. หมวดวชิาเฉพาะ       

    2.1 กลุ่มวชิาแกน    

    2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT3402  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน      3 (3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี MNGT3110  การจดัการการด าเนินงาน     3 (3-0-6) 

รวม 9 
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ช้ันปีที ่4 

 ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1. หมวดศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ      

    2.1 กลุ่มวชิาแกน    

   2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT4101  การบญัชีขั้นสูง 1  3 (3-0-6) 

  ACCT4103  รายงานการเงินและวเิคราะห์ 3 (3-0-6) 

    2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก ACCTxxxx  วชิาเอกเลือก 3 (3-0-6) 

    2.4กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

ACCT4801 
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
บญัชี  

2 (0-0-90) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี     3 

รวม 14 

 
ช้ันปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

2. หมวดวชิาเฉพาะ      

2.1 กลุ่มวชิาแกน MNGT4404 กลยทุธ์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 

2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ ACCT4102 การบญัชีขั้นสูง 2  3 (3-0-6) 

  ACCT4901 สัมมนาการบญัชีการเงิน  2 (0-4-2) 

2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

ACCT4802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการบญัชี 5 (0-0-350) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม 13 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา  

ACCT1101     การบัญชีขั้นต้น 1                                                                                          3(3-0-6) 

                         Principles of Accounting  1 

ความหมาย  วตัถุประสงค์และบทบาทของการบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูล

ทางการบญัชีและจรรยาบรรณวิชาชีพการบญัชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน

ทางการเงิน  กระบวนการทางบญัชีของธุรกิจบริการ  ธุรกิจพาณิชยกรรมและการ

บญัชีส าหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม บญัชีคุมยอดและสมุดรายวนัเฉพาะ  

 

ACCT1102      การบัญชีขั้นต้น 2                                                                                          3(3-0-6)    

                 Principles of Accounting  2 

                        รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   ACCT1101    การบัญชีขั้นต้น 1        

การบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวียน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร  ระบบ

เงินสดย่อย  ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ี  เงินลงทุน  สินคา้คงเหลือ  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

เช่น  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์   ทรัพยากรธรรมชาติ  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  หน้ีสิน

หมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน เช่น เจา้หน้ี  ตัว๋เงินจ่าย หุ้นกู ้ หลกัและวิธีการ

ของระบบใบส าคญั  การบญัชีส่วนของเจา้ของ  การบญัชีอุตสาหกรรมขนาดย่อม

ตลอดจนการบญัชีเก่ียวกบัเงินเดือนและค่าจา้งแรงงาน 

 

 ACCT2101   การบัญชีขั้นกลาง 1                                                                                       3(3-0-6) 

             Intermediate Accounting 1 

                 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   ACCT1102    การบัญชีขั้นต้น 2      

                 ความหมาย แนวคิด หลกัการและวธีิการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย ์ การจ าแนก

ประเภทสินทรัพย ์    การรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์ การตีราคา  การดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์ การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสินทรัพยแ์ละรายการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยใ์นงบการเงิน การบญัชีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

และตน้ทุนการกูย้มื 
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ACCT2102    การบัญชีขั้นกลาง 2                                                                                        3(3-0-6)         

                        Intermediate Accounting  2 

                รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   ACCT1102    การบัญชีขั้นต้น 2   

                 หลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของและหน้ีสิน การจ าแนก
ประเภทหน้ีสิน  การรับรู้และการวดัมูลค่าหน้ีสิน  การตีราคา  การประมาณหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ผลประโยชน์ของพนักงาน การแสดงรายการหน้ีสิน         
ในงบแสดงฐานะการเงิน  และการเปิดเผยขอ้มูล  การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา  
การบญัชีเก่ียวกบัการจดัตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน  การด าเนินงาน  การแบ่งผลก าไร
ขาดทุน  การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  การเลิกกิจการและการช าระบญัชีของ
ห้างหุ้นส่วน  บริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชนจ ากดั  ตลอดจนการแสดงรายการส่วน
ของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเ งิน   การเ ปิด เผยข้อมูลและการจัดท า                            
งบกระแสเงินสด  ก าไรต่อหุน้ 

 

ACCT2201   การบัญชีต้นทุน 1                                                                                           3(3-0-6) 
                      Cost Accounting 1 
          รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT1102    การบัญชีขั้นต้น 2   

               ความส าคัญ แนวคิดและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุร กิจ  
ความหมายของตน้ทุนต่าง ๆ ระบบบญัชีท่ีใช้บนัทึกตน้ทุน  วิธีการบญัชีและการ
ควบคุม  วตัถุดิบ แรงงาน  ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า ระบบ
ต้นทุนช่วงการผลิต  ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบญัชีต้นทุนผลิตภณัฑ์ร่วมและ
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ ของเสีย ของส้ินเปลือง งานท่ีบกพร่อง เศษซาก  และตน้ทุน
กิจกรรม 

 
ACCT2202    การบัญชีต้นทุน 2                                                                                         3(3-0-6) 
                       Cost Accounting 2 

         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ACCT2201 การบัญชีต้นทุน 1  
  การใช้ขอ้มูลต้นทุนในการตดัสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน

กิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน  ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน 
ปริมาณและก าไร  ระบบต้นทุนรวม  ระบบต้นทุนผันแปร  งบประมาณ                      
การวิเคราะห์ต้นทุน  การก าหนดราคาสินค้า  ราคาโอน  และการประเมินผล                
การปฏิบติังานจากขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
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ACCT2601   การภาษีอากร                                                                                               3(3-0-6) 
                       Taxation    

หลกัเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจดัเก็บภาษีอากรต่าง ๆ  ตามประมวล
รัษฎากร  และภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได้หัก  ณ ท่ีจ่าย     ภาษีศุลกากร                
ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป์   

 

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

         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   ACCT1101    การบัญชีขั้นต้น 1   
             ความหมาย ว ัตถุประสงค์  แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของ

หน่วยงานภาครัฐ  นโยบายการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ  ระบบและ       
วิธีปฏิบติัเก่ียวกับการบญัชีหน่วยงานภาครัฐ  การจดัท ารายงานทางการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผน่ดิน 

 

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

         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1 
          ลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  การบญัชีและการควบคุมภายใน

เก่ียวกับ  สินทรัพย์ หน้ีสิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้  และค่าใช้จ่าย  รายงาน           
ผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ  ธนาคาร  สถาบนั
การเงิน  โรงพยาบาล  โรงแรม  การเกษตรกรรม  ธุรกิจการท่องเท่ียว  สหกรณ์  
มรดกและทรัสตี  การประกนัภยั  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   

 

ACCT3104   การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                                                          3(2-2-5) 
   Computer  Software for Book-keeping                    
      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

   การท างานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีและวิธีการใช้งานในระบบ
จดัซ้ือ  ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั  ระบบขาย  ระบบเจา้หน้ี  ระบบลูกหน้ี  ระบบ
เช็คและเงินฝากธนาคาร  ระบบบญัชีแยกประเภท  ระบบสินทรัพยแ์ละค่าเส่ือมราคา 
รวมถึงการก าหนดฐานขอ้มูลของระบบและการออกแบบฟอร์มเอกสาร   ระบบ
รักษาความปลอดภยัและบ ารุงรักษา 
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ACCT3105   การบัญชีระหว่างประเทศ                                                             3(3-0-6) 
   International Accounting                    
      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ACCT1101 หลกัการบัญชีขั้นต้น 1 

   หลักปฏิบัติทางการบัญชีของต่างประเทศ พร้อมทั้ ง  ความรู้ทั่วไป             
ความหลากหลาย ความแตกต่างและความสอดคลอ้ง เพื่อจดัท ารายงานทางการเงิน
ในแต่ละประเทศ พร้อมทั้ งศึกษาการภาษีอากรส าหรับบริษัทข้ามชาติ รวมทั้ ง
กรณีศึกษาและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ACCT3106       ทฤษฎกีารบัญชี                  3(3-0-6) 
  Accounting Theory 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2      
   วิวฒันาการของการบัญชี สถาบนัซ่ึงก าหนดมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินของประเทศไทยและต่างประเทศ โครงสร้างแนวความคิดทางการบัญชี 
แนวความคิด  ในการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย       
เพื่อวดัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน บทบาทของขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงินและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน
       

ACCT3202   การวางแผนก าไรและการควบคุม                                                                 3(3-0-6) 
                            Profit Planning and Control 

               รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2      
               แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนก าไรและการควบคุม บทบาทของ     
ผูค้วบคุมทางการเงิน  รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่าง ๆ      
โดยเน้นการวางแผนและการใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้  การก าหนดดชันีช้ีวดัผลการ
ด าเนินงาน  และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร 

 
ACCT3203    การบัญชีเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อม                                                            3(3-0-6) 

          Environmental Management Accounting 
          รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   ACCT2102   การบัญชีขั้นกลาง 2     

  กรอบแนวคิดการพฒันาย ัง่ยืน  ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจ     
ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม  กระบวนการจัดการส่ิงแวดล้อม การรวบรวม        
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จดัท าและวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มและประโยชน์ทางธุรกิจท่ีได้รับจาก  
การจดัการส่ิงแวดล้อมทั้งท่ีเป็นตวัเลขทางการเงิน  และไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน  
การจดัท ารายงานขอ้มูลการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อผูบ้ริหาร  รวมทั้งการจดัการ
รายงานการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน เสนอต่อผูใ้ช้ภายนอกตามแนวปฏิบติัของ  ISO  
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ACCT3401   การสอบบัญชี                                                                                                 3(3-0-6) 

           Auditing 
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2                        

    แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการสอบบญัชีและวิชาชีพสอบบญัชี จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี การวางแผนงานการตรวจสอบ หลกัฐานการ
สอบบญัชี เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ ขอ้ผดิพลาด การทุจริต ความเส่ียงใน
การสอบบญัชี ความมีสาระส าคญั การควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการรายงานทาง
การเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบบญัชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 
การสุ่มตวัอยา่งในการสอบบญัชี การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบหาสาระ
ในวงจรการบญัชีท่ีส าคญัต่าง ๆ การแสดงความเห็นต่องบการเงินและรายงานผูส้อบ
บญัชี ตลอดจนการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีและการใชผ้ลงานของบุคคลอ่ืน 

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

          รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT1102  การบัญชีขั้นต้น 2 
  การก ากบัดูแลกิจการ แนวความคิดทัว่ไปและองค์ประกอบเก่ียวกับการ

ควบคุมภายในตามแนวคิดของ  COSO การประเมินผลการควบคุมภายใน
แนวความคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 
ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิด      
การตรวจสอบภายในและการจัดตั้ งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  จริยธรรม            
และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ประเภทและขั้นตอน         
ของงานตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีส าคัญขององค์กร  
รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในต่อการทุจริตในองคก์ร 
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ACCT3403   การบัญชีนิติเวช                       3(3-0-6) 
                       Forensic Accounting 

         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT3401  การสอบบัญชี 
            ความหมาย  แนวคิด  และการพฒันารูปแบบการบญัชีนิติเวช ความแตกต่าง

ระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต  คุณสมบัติและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของนกับญัชีนิติเวช  สถาบนัวิชาชีพการบญัชีนิติเวช  เทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบ และการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อด าเนินคดีในศาล 

 
ACCT3501    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                     3(3-0-6) 

          Accounting Information Systems 
          รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : BCOM1101 หลกัเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ  

และ ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 
              ลักษณะ  ส่วนประกอบ  และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี  
หลักการจัดท าเอกสารของธุรกิจ  หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน  ระบบย่อยของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายได ้ วงจรค่าใช้จ่าย  วงจรการผลิต  วงจรการบริหาร
เงิน  และรายงานทางการเงิน  ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งใน   
แต่ละวงจร  การควบคุมภายใน  ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชี           
ท่ี เ ก่ียวข้อง  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี                     
การสร้างระบบ  การควบคุมระบบ  และการประกนัคุณภาพระบบสารสนเทศ 

 
ACCT3502    การวางระบบบัญชี                                                                             3(3-0-6) 

          Accounting Systems Design 
          รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : BCOM1101 หลกัเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ  

และ ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 
หลกัการโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการวางระบบบญัชีของกิจการ การออกแบบ

กระบวนการทางบัญชี ซ่ึงประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการวางระบบบญัชี 
เอกสาร ทะเบียนและบญัชีต่าง ๆ ของกิจการประเภทต่าง ๆ เช่น กิจการให้บริการ 
กิจการพาณิชยกรรมและกิจการอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาลักษณะรายงานการ
ควบคุมภายใน ประโยชน์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ฝ่ายบริหารของกิจการประเภทนั้น 
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ACCT3503    การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี                     3(3-0-6) 
                        Database Management in Accounting 

              รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : BCOM1101 หลกัเบื้องต้นเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 
แนวคิด  โครงสร้างหลกั  องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล รวมถึงวิธีการ

จดัโครงสร้าง  วธีิการออกแบบระบบฐานขอ้มูลโดยใชแ้บบจ าลองขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  
และการประยกุตใ์ชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลทางการบญัชี   

 
ACCT3601    การบัญชีภาษีอากร                                                                                         3(3-0-6) 
                       Tax  Accounting 

          รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT2601 การภาษีอากร  
               แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายตาม

หลกัการบญัชีและการภาษีอากร  การจดัท ากระดาษท าการเพื่อค านวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร  การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบญัชีการเงินเป็นก าไรสุทธิ
ทางภาษีอากร  รวมทั้ งการจัดท ารายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาษีสรรพากร          
และการยืน่แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

 

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

        รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร  
           การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีหัก ณ    

ท่ีจ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน  เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยดัภายใต้
กรอบของกฎหมาย  และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
ACCT3901        วธีิวจัิยวทิยาทางบัญชี                                   3(3-0-6) 
  Research   Methodology  in  Accounting  
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  APST2105  สถิติธุรกจิ 

 หลักการและระเบียบวิธีวิจัย  การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
ทางดา้นการบญัชี การส่ือสารความรู้เก่ียวกบัการวจิยัและการท าวจิยัในรูปแบบต่าง ๆ 
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ACCT4101   การบัญชีข้ันสูง 1                                                                                           3(3-0-6) 
                      Advanced Accounting 1 

       รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :    ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  
              นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงทางการบญัชี  และการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ทางการบัญชี  งบการเงินระหว่างกาล  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ             
ผูถื้อหุ้นและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  การบัญชีส าหรับรายการท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน  การบญัชีส านกังานใหญ่และสาขาทั้งใน
และต่างประเทศ  สัญญาก่อสร้าง  การร่วมการงาน  ธุรกิจฝากขาย  ธุรกิจขายผอ่นช าระ  
ธุรกิจใหเ้ช่า  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  

 
ACCT4102   การบัญชีข้ันสูง 2                                                                                            3(3-0-6) 
                       Advanced Accounting 2                                                 

         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  
แนวคิดของการรวมธุรกิจ และการท าธุรกิจแบบโลกาภิวตัน์ การควบรวม

กิจการ การซ้ือกิจการ การลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย งบการเงินรวมรายการ
ระหวา่งกนั การลงทุนทางออ้มและการถือหุ้นระหวา่งกนั การบญัชีส าหรับกองทุน 
การบัญชีส าหรับกิจการไม่แสวงหาก าไร การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ                
งบกระแสเงินสดรวม 

 
ACCT4103    รายงานการเงินและการวเิคราะห์                                                                  3(3-0-6) 

          Financial Reporting and Analysis 
         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

       รายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี  วิธีการและเคร่ืองมือ  
ในการวิเคราะห์งบการเงินและขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนท่ีส าคญัเพื่อการตดัสินใจ    
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบาย        
การบัญชีท่ีแตกต่างกัน  ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
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ACCT4401   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ                       3(3-0-6) 
                      Information System Audit and Control 

         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT 3401  การสอบบัญชี  และ 
                                                           ACCT 3501  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

        แนวคิดและผลกระทบเน่ืองจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน          
การประมวลผลทางด้านการบัญชี  การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใช้
คอมพิวเตอร์  การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน  การประเมิน      
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการประมวลผล
ขอ้มูล  เทคนิคการตรวจสอบระบบบญัชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์  และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 

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

         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT 3401  การสอบบัญชี   
       หลกัการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการควบคุมภายในและการ

ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลขอ้มูลทางบญัชีดว้ย
คอมพิวเตอร์  การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกนัวิธีใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยในการตรวจสอบบัญชีของผูส้อบบัญชี  การจัดท าแนวการตรวจสอบ             
การจัดท ากระดาษท าการของผู ้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบด้วย
คอมพิวเตอร์  รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบญัชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผล 

 

ACCT4801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี                                                2(90) 
                           Preparation for  Occupational  Practicum in   Accounting   
                      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ต้องเรียนวชิาเอกทางบัญชีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 
                การประยุกต์หลักการและทฤษฏีทางการบัญชี  โดยการใช้กรณีศึกษา

สถานการณ์จ าลองการเตรียมความพร้อมเก่ียวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้ม  การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวชิาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 
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ACCT4802   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการบัญชี                                                        5(350) 
                       Occupational  Practicum   in Accounting 
                       รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT4801 การเตรียมประสบการณ์วชิาชีพทางการบัญชี 
                                      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 บัญ ชี                                     

ในสถานประกอบการ ในภาครัฐหรือเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารย์
นิเทศก์  และผูบ้ริหารกิจการเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน า   ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์
ทั้งหมด  หรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู้ ทกัษะ      
เจตคติ  และประสบการณ์เก่ียวกบังานทางธุรกิจดา้นการบญัชี 

 
ACCT4803   การเตรียมสหกจิศึกษาการบัญชี                                                     2(90) 
                    Preparation for  Co-operative Education   in  Accounting 
                    รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ต้องเรียนวชิาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

      การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติังาน โดยใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการสมคัร
งานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบติังานใน
สถานประกอบการ การพฒันาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การพฒันาในด้าน
เทคโนโลยี  ภาษาองักฤษ การปรับตวัเข้ากบัผูร่้วมงาน ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
แรงงานและระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ  เทคนิคการน าเสนอ   
โครงงานหรือผลงาน  การเขียนรายงานโครงงานหรือผลงานและการน าเสนอ
โครงงานหรือผลงาน 

 
ACCT4804   สหกจิศึกษาการบัญชี                                         6(560) 
                   Co-operative Education  in  Accounting 

รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT4803 การเตรียมสหกจิศึกษาทางการบัญชี                                      
 การฝึกงานวิชาชีพบญัชีท่ีเน้นการปฏิบติัในสถานประกอบการ โดยความ                   

ร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคดัเลือกนักศึกษา               
เขา้ปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ เพื่อให้นกัศึกษาไดบู้รณาการความรู้จาก       
การศึกษาตลอดหลกัสูตรกบัการปฏิบติังานจริง  มีการจดัท าโครงการ  การน าเสนอ                   
โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแนะน าของอาจารย์นิ เทศก์                        
และพนกังาน   พี่เล้ียง ในสถานประกอบการ เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะ  องคค์วามรู้
ในวชิาชีพตลอดจน  เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพ เพื่อใหเ้ป็นบณัฑิตท่ี
มี คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อม ท่ีจะ เข้า                              
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สู่ตลาดแรงงานเม่ือส าเร็จการศึกษา  โดยมีระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่ต ่ากว่า 1 
ภาคการศึกษาปกติ   

 

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

        รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  
                 อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง

การเงินและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ส าหรับองค์กร
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา  บทความ  เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ประเด็นท่ีน่าสนใจ  ตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชีและจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

 

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

        รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT3901 วธีิวจัิยวทิยาทางการบัญชี 
          ทฤษฎีและรูปแบบการวจิยัทางการบญัชี  เลือกหวัขอ้ท่ีจะท าวจิยัเสนอเคา้
โครงการวจิยั  ด าเนินการวจิยัและเสนอผลการวจิยั 

 

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

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ ตวัแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น  
ของตัวแปรสุ่ม ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน  การทดสอบไคก าลงัสอง การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การ
ถดถอย และสหสัมพนัธ์ อย่างง่าย อนุกรมเวลา และเลขดชันี และการประยุกต์ใช้
ทางธุรกิจ   

 
BCOM1101      หลกัเบื้องต้นเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ              3(3-0-6) 
                        Principles of Information Systems 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  บทบาทและองค์ประกอบของ         
ระบบสารสนเทศในองค์กร  รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ  ระบบ
สารสนเทศย่อยทางธุรกิจ  การเข้าถึงระบบสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้ระบบ
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สารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน  การส่ือสารขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  และระบบ
เครือข่าย 

 
ECON1105   หลกัเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) 

         Principles of Economics 
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมของผูผ้ลิต อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ    
และศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นตัวก าหนดรายได้                     
ประชาชาติ  พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค  การออม  การลงทุน  บทบาทของ                    
รัฐบาล   การคลงั   นโยบายการเงินและการธนาคาร 

    
ENGL3701   ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์ทางวชิาการ             3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes  
   ศึกษาค าศพัท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในงาน

วิชาการและการศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในเชิงวิชาการ การอ่านเอกสาร หนงัสือ ต ารา รายงานวิจยั บทคดัยอ่
งานวิจยั บทความวิชาการ หรือ ผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ การพูดและเขียนเพื่อ
การน าเสนองานวชิาการ  

 
ENGL3702   ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะทางวชิาชีพ            3(3-0-6) 
  English for Specific Career Purposes 
   ศึกษาค าศพัท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาองักฤษท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน   

ในแต่ละสาขาวิชา เนน้ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการส่ือสาร การสนทนา
โตต้อบทางโทรศพัท์ การเขียนโต้ตอบทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
การพูดเพื่อเจรจาต่อรอง  การมอบหมายงานหรือค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ในหน้าท่ี การสัมภาษณ์ การพูดในท่ีประชุม การอ่านเอกสาร คู่มือต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน การพูดและเขียนเพื่อการน าเสนองาน การเขียนรายงาน หรืออ่ืน ๆ           
ท่ีจ  าเป็นตามบริบทของงานในแต่ละสาขาวชิาชีพ 
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FINB1101          การเงินธุรกจิ                                           3(3-0-6) 
                            Business  Finance 
                      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1  
                   บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการเงิน การจดัหาเงินทุนและการใช้คืนเงินทุน 

ระยะสั้ น ระยะปานกลาง    และระยะยาว การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน และจุดคุม้ทุน การบริหารเงินสด ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ การค านวณค่าของ
เงินตามเวลา งบประมาณการลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

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

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วตัถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพตามหลัก
วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย   โดยการเลือกปฏิบติักิจกรรมทางกายหรือการออก
ก าลงักายดว้ยวธีิการต่าง ๆ  เช่น การเดิน การวิง่ และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น 
เทเบิลเทนนิส แบดมินตนั แชร์บอล เป็นตน้ หลกัโภชนศาสตร์และหลกัการบริโภค
อาหารเพื่อการมีสุขภาพ ท่ีดี  รวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บและการปฐม
พยาบาลการบาดเจบ็จากการออกก าลงักาย 

 

GEHP1102   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ              3(2-2-5) 
  Physical Fitness Promotion for Health 
         ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความส าคัญ  วิธีการทดสอบและ

ประเมิน  หลกัการและวิธีการฝึกปฏิบติัการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขอ้ง
กับสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การน าหลักการโภชนาการและค านวณ
ปริมาณอาหารส าหรับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 
GEHS1101   สุนทรียภาพของชีวติ                                                        3(3-0-6) 
 Aesthetics of Life  
                 ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์  และความงดงามของศาสตร์ทาง

ดนตรี  นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของ
ศาสตร์ทางความงาม  สามารถวิเคราะห์  คุณค่าทางสุนทรียศิลป์  โดยผา่นขั้นตอนการ
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เรียนรู้เชิงคุณค่าอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารสนิยม  สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
GEHS1102   การพฒันาตนเพ่ือความสุขของชีวติ                                         3(3-0-6) 
 Self-Development for Happiness in Life 
               พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน  องคป์ระกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทาง

สรีรวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ พฒันาการของมนุษยทุ์กช่วงวยั    การศึกษา
ตนเอง  และการประเมินตนเองเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพ  และการปรับตวัใหเ้หมาะสม
กับการเปล่ียนแปลง  การเสริมสร้างบุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  
สุขภาพจิตและการจดัการความเครียด  การสร้างเสริมชีวติใหมี้ความสุข 

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

จริยธรรม  การมีวนิยั  ความรับผดิชอบ  การพฒันาปัญญาตามหลกัศาสนธรรม  การใช้
เหตุผลอยา่งสร้างสรรค ์ เพื่อการด ารงชีวติในสังคมอยา่งมีสันติสุข  และสันติธรรม 

 
GEIG1001  ไทยในโลกทีเ่ปลีย่นแปลง                3(2-2-5) 
 Thailand in a Changing World 
                   รับรู้ความเปล่ียนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย  ในด้าน

เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรม  และการเมือง  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของระบบ
กายภาพของผืนพิภพ  และสภาวะแวดลอ้ม     จนผลกระทบสืบเน่ืองมาจากรูปแบบ
การพฒันาประเทศจวบจนปัจจุบนั  และเขา้ใจถึงมิติองค์กรในเชิงของวิวฒันาการ  
โดยเฉพาะองคก์รภาครัฐและภาคธุรกิจ  บริษทัขา้มชาติ  พนัธมิตรทางธุรกิจ (Alliance)  
ตลอดจนธุรกิจขนาดยอ่ม  ธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียง  
เขา้ใจถึงความเส่ียงและโอกาสของประเทศไทย และสังคมทอ้งถ่ินในโลกและภูมิภาค
อาเซียน  เขา้ใจถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงบทบาทของมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลง 
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GEIG1002   ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่               3(2-2-5) 
 Citizenship in  Contemporary World 
           เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์  ต่อการ

เปล่ียนแปลงในระดบัโลก ภูมิภาค ประเทศและทอ้งถ่ิน และตระหนกัถึงความจ าเป็น
ในการปรับบทบาทของตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global 
Thai Citizen) ตระหนกัถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม แกไ้ขปัญหาสังคมดว้ยการพฒันา
จิตส านึกดา้นจิตอาสา และงานในบริบทพหุชาติพนัธ์ุ  พหุวฒันธรรม และเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์
ในชีวติประจ าวนัและการประกอบสัมมาชีพ 

  
GELT1001   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร               3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
               พฒันาทักษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารและทักษะการเขียนท่ีเก่ียวข้อง        

กบัชีวติประจ าวนั โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
 
GELE1001   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร                3(3-0-6) 
 English for Communication 
      พฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง   พูด  อ่าน  และเขียน  เน้นการฟัง   

การพูด   เพื่อการส่ือสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีทกัษะในการอ่าน        
ส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั  สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและขอ้ความสั้นๆ เพื่อใช้
ในการส่ือสาร 

 
GELE1002   ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน               3(3-0-6) 
 English for Work 
   ศึกษาค าศพัทแ์ละภาษาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  ท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งงานต่าง ๆ 

ในการปฏิบติังาน  อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นส านกังาน  ตลอดจนมารยาทในการปฏิบติัตน
ในสถานท่ีท างาน  การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้ งท่ี เป็นทางการและ                 
ไม่เป็นทางการ  ผูเ้รียนมีโอกาสในการฝึกฝนตน  รวมถึงการศึกษาวฒันธรรมท่ีมีความ
แตกต่างในส านกังานของแต่ละประเทศในอาเซียน 
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GESC1101    เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร              3(3-0-6) 
 Information Technology and Communication 
                   ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม  ระบบการจดัการสารสนเทศ  การใชง้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อประยกุตใ์ช้
งานกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา 
และตระหนกัถึงคุณธรรมจริยธรรม  และผลกระทบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

ความส าคญัของพลงังานต่อโลกและชีวิต การใชส้ารเคมีในชีวิตประจ าวนัอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม ยาและสารเสพติด  สาธารณภยั  การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วน
บุคคล   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 
GESC1103   พืชพรรณเพ่ือชีวติ                              3(3-0-6) 
 Plants for Life 
               คุณและค่าของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวิต  และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ        

ตามแนวทางโครงการอนุ รักษ์พันธุกรรมพืชอัน เ น่ืองมาจากพระราชด า ริ                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
GESC1104   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวติ                          3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environment for Life 
             ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  การอนุรักษ์  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน             

จากความกา้วหน้าดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อทรัพยากรทางดา้นกายภาพ  
ชีวภาพ  และการด ารงชีวิตของมนุษย ์  การมีส่วนร่วมในการจดัการฟ้ืนฟู ส่งเสริม  
บ า รุงรักษา  คุ ้มครองทรัพยากร  ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                  
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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GESC1105   ชีวติกบัเทคโนโลยี                              3(3-0-6) 
 Life and Technology 
             ความก้าวหน้าและการพฒันาเทคโนโลยีในปัจจุบนัและอนาคต บทบาท

และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต  เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ               
นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีพลังงาน  เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย  
เทคโนโลยสีะอาด  และการใชเ้ทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด 

 
GESC1106  การคิดและการวเิคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการด าเนินชีวติ                      3(3-0-6) 
 Thinking and Numeral Analysis for Living 
             กระบวนการคิดวิ เคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล  อัตราส่วน              

และร้อยละ  สกุลเงินและอตัราแลกเปล่ียน  ดอกเบ้ีย   ภาษี  การแปลความหมาย        
ทางคณิตศาสตร์  การประยุกตค์ณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการตดัสินใจ  และแกปั้ญหา
ในชีวติประจ าวนั 

 
GESO1101   พลวตัสังคมไทย                             3(3-0-6) 
 Dynamics of Thai Society 
              ความเป็นมาและวิวฒันาการของสังคมไทย  ในดา้นการเมืองการปกครอง  

เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม  ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ     
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เอกลกัษณ์ของสังคมไทยและวฒันธรรมไทย  ปลูกฝัง
แนวทางการด าเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
เพื่อรักษาและส่งเสริมความเป็นไทย 

 
GESO1102   พลวตัสังคมโลก                              3(3-0-6) 
 Dynamics of Global Society 
               วิ ว ัฒนาการของมนุษย์และสั งคม   อารยธรรม   ระบบความ คิด                     

ระบบเศรษฐกิจ  และระบบการเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยเนน้หลกัสิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาคและหนา้ท่ีของพลเมือง  
รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ของสังคมโลกและมีผลกระทบ
ต่อสังคมไทย  เพื่อให้รู้จกั  เข้าใจ  และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและ           
มีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีส านึกและความรับผิดชอบต่อ   
ความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society)  ทั้งในระดบัชาติและระดบัโลกต่อไป 
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GESO1103   มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                         3(3-0-6) 
 Man and Environment 
              ศึกษาความหมาย  ความสัมพันธ์ของ ส่ิ งแวดล้อม ท่ี มี อิทธิพลต่อ                   

การด ารงชีวิตของมนุษย์ สร้างจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม              
และการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี               
โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลกัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 
GESO1104   กฎหมายเพ่ือการด าเนินชีวติ                          3(3-0-6) 
 Law for Living 

      ศึกษากฎหมายท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง

และพาณิชยว์่าด้วยบุคคล  เอกเทศสัญญา ทรัพยสิ์น ครอบครัวและมรดก กฎหมาย

อาญา  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ

กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเบ้ืองตน้ 

 
GETL1101   ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั                            3(3-0-6) 

Chinese  in  Daily Life 
             ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ               

ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การแนะน าตวั การกล่าวทกัทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าว     
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า อากาศ  และ
กิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
GETL1102   ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั               3(3-0-6) 
 French in Daily Life 
            ทกัษะพื้นฐานภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวขอ้    

ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  การแนะน าตวั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าว
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า อากาศ  และ
กิจกรรมในชีวติประจ าวนั 
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GETL1103   ภาษาญีปุ่่นในชีวติประจ าวนั               3(3-0-6) 
         Japanese in Daily Life 
           ทกัษะพื้นฐานภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวขอ้    

ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  การกล่าวทกัทาย  การแนะน าตวั  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าว
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า อากาศ  และ
กิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 

GETL1104   ภาษาเกาหลใีนชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
          Korean in Daily Life 
          ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อท่ีใช้            

ในชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย  การแนะน าตวั  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าว        
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า อากาศ   
และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 

 GETL1105   ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั              3(3-0-6) 
     Khmer in Daily Life 
             ทกัษะพื้นฐานภาษาขแมร์เบ้ืองตน้ดา้นการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวขอ้   

ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  การกล่าวทกัทาย  การแนะน าตวั  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าว
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า อากาศ   
และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 
GEVN1106   ภาษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั               3(3-0-6) 
          Vietnamese in Daily Life 
            ทกัษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวขอ้  

ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  การกล่าวทกัทาย  การแนะน าตวั  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าว
ขอโทษ  กล่าวค าอ าลา ถามและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดิน ฟ้า อากาศ   
และกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 

 

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

                         หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3  หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสัญญา
กฎหมายลกัษณะหุ้นส่วนและบริษทั พระราชบญัญติั ก าหนดความรับผิดของห้าง
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หุ้นส่วนจ ากดั  บริษทัจ ากดั  บริษทัมหาชน  สมาคมและมูลนิธิ  กฎหมายว่าด้วย                      
ทะเบียนพาณิชย ์ กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว                 
พระราชบญัญติัการบญัชี  พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  กฎหมายว่าดว้ยการบญัชี
อ่ืนๆ และพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
MKRT1101      หลกัการตลาด                                3(3-0-6) 
    Principles of Marketing  

                          ความหมาย ความส าคญัของการตลาด  ในฐานะเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจ
ท่ีส าคญั โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด 
ส่วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด ขอ้มูลและการวิจยั
ตลาด การบริหารการตลาด และการน ามโนทศัน์การตลาดไปใช้ 

 
MNGT2103      การจัดการยุคใหม่                                             3(3-0-6) 
                          Modern  Management 

     แนวคิดการจดัการยคุใหม่ หนา้ท่ีพื้นฐานของการจดัการ พฤติกรรมองคก์าร  
ระบบการจดัการสมยัใหม่  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ การจดัการธุรกิจระหว่าง
ประเทศและโลกาภิวตัน์ จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  และประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัเก่ียวกบัการบริหารจดัการ  ตลอดจนการ
ประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ต่าง ๆ 

 

MNGT4404   กลยุทธ์ธุรกจิ                                                               3(3-0-6) 
              Business Strategy 

              แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการ
วางแผนและการบริหาร องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การก าหนด
เป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ  
โครงสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการแข่งขนั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอก ตลอดจนการจดัท ากลยุทธ์ระดบัองค์การ ระดบัธุรกิจและระดบัปฏิบติัการ 
การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อให้องคก์ารสามารถปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
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3.2  ช่ือสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั 
ที ่

ช่ือ –นามสกลุ 
 

คุณ 
วุฒ ิ

สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปี พ.ศ.ที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการ
สอน 
ชม.ต่อ
ปี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยย์พุดี   
พิลาศลกัษณ์    

บช.ม.  
บธ.บ. 

การบญัชีตน้ทุน 
การบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2535 
2521 

24 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ายะวดี 
ซนัประสิทธ์ิ 
   

บธ.ม.  
บธ.บ. 
บธ.บ.  

การบญัชี 
การบญัชี 
การเงินการ-
ธนาคาร 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2544 
2547 
2520 

24 
 

3. อาจารยแ์วววารี  ทอง
ประดิษฐ 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

2542 
2536 

24 
 

4. อาจารยอ์นุวฒัน์   ภกัดี บธ.ม.  
บธ.บ.  

การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

2555 
2551 

24 

5. อาจารยนุ์ชนารถ   มีสมพืชน์ บธ.ม. 
 
บธ.บ. 
 

บริหารธุรกิจ 
 
การบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภพัระนคร 
ศรีอยธุยา 
มหาวทิยาลยัราชภพัระนคร 
ศรีอยธุยา 

 
2552 

 
2547 

24 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดบั 
ที ่

ช่ือ –นามสกลุ 
 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน 

ชม.ต่อปี 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ยพุดี  พิลาศลกัษณ์    
บช.ม.  

บธ.บ. 

การบญัชีตน้ทุน 

การบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

24 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
อายะวดี   ซนัประสิทธ์ิ 
   

 

บธ.ม.  
บธ.บ. 

บธ.บ.  

การบญัชี 

การบญัชี 

การเงินการธนาคาร 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

24 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์                
จิรวรรณ   ปลัง่พงษพ์นัธ์ 
 

บธ.ม. 
 

บช.บ.  

บริหารธุรกิจ(บญัชี
การเงิน) 
บญัชีการเงิน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

24 

4. อาจารยแ์วววารี   ทองประดิษฐ  บธ.ม. 
บช.บ. 

การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

24 
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ล าดบั 
ที ่

ช่ือ –นามสกลุ 
 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน 

ชม.ต่อปี 
5. อาจารยอ์นุวฒัน์    ภกัดี บธ.ม.  

บธ.บ.  
การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

24 

6.  อาจารยนุ์ชนาถ  มีสมพืชน์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัระนครศรีอยธุยา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัระนครศรีอยธุยา 

24 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
เกศกมล  สุขเกษม 

บธ.ม.  
ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ(การเงิน)  
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

24 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
เกียรติมา ศรีอุดม 

คอ.ม.  
 
ศบ. 

ธุรกิจอุตสาหกรรม  
 
การเงินการธนาคาร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม เกลา้
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

24 

9. อาจารยอ์ลิสา  ประมวลเจริญกิจ บธ.ม. 
วท.บ 

บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

24 

10. อาจารยร์จนา  แสงตาล บธ.ม. 
วท.บ.  

 บริหารธุรกิจ 
 เทคโนโลยเีซรามิกส์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบนัราชภฏัพระนคร 

24 

11. อาจารยน์วระ  ทาสุวรรณ  บธ.ม.  
บธ.บ.  

บริหารธุรกิจ 
การจดัการธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

24 

12. อาจารยช์มพูนุท  อุปพงศ ์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
ธุรกิจศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

24 

13. ดร.ชนิดา  ลีลาสุวรรณสิริ  บธ.ด. 
 
 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การพฒันาธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
และทรัพยากรมนุษย ์
การจดัการทัว่ไป 
การส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

24 

14 อาจารยสิ์ทธิ  วงศท์องค า  บธ.ม. 
วท.บ. 

การตลาด 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

24 

15. อาจารยส์มเอก  ชุณหประเสริฐ  วท.ม.  
บธ.บ. 

การจดัการวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั   
 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

24 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
ล าดบั 
ที ่

ช่ือ –นามสกลุ 
 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา ภาระการสอน 
ชม.ต่อปี 

1. ผศ.อรวรรณ  กิจปราชญ ์ บช.ม. 
บช.บ. 

การบญัชีตน้ทุน 
การบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

12 

2. อาจารยสุ์ปราณี    
หรรษาจกัรี 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัเกริก 

12 

3. อาจารยอ์ารีรัตน์   หู้เตม็ บธ.ม. 
บช.บ. 

การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

12 

4. อาจารยนุ์ชนารถ  ละเอียดชนะกิจ บช.ม. 
บช.บ. 
ผูส้อบ
บญัชีรับ
อนุญาต 

การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

12 
 

5. อาจารยเ์อมอร  ไมตรีจิตต ์ บธ.ม. 
บช.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

12 

6.  อาจารยถ์นอม    
ตั้งตรงไพโรจน์ 

บช.ม. 
บธ.บ. 
ผูส้อบ
บญัชีรับ
อนุญาต 

การบญัชีการเงิน 
การบญัชี 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

12 

  
ประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกอาจารยพ์ิเศษ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ 
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
 เพื่อให้นกัศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การท างานจริง  ทางหลกัสูตรจึงก าหนด
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาไวใ้นโครงสร้างหลกัสูตรโดยให้อยูใ่นหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา  ซ่ึงนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนสุดทา้ย              
ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา   
 4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา)  
        ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจศึกษา 

(1) นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่า              
แห่งวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต    ตรงต่อเวลา  มีระเบียบวินัยในการ
ท างานและสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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(2) นกัศึกษาตอ้งสามารถบูรณาการความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทาง 
(3) วิชาชีพบัญชีและด้านอ่ืนท่ีสัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4) นักศึกษาตอ้งสามารถพฒันาสติปัญญาของตนโดยการเรียนรู้จากการท างาน 

ประยกุตค์วามรู้ต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานทางการบญัชีและงานอ่ืน ๆ 
(5) นักศึกษาตอ้งพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

โดยสามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มขององคก์รได ้

(6) นักศึกษาต้องพฒันาทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม   สามารถส่ือสารทั้งด้านการพูดและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
4.2 ช่วงเวลา   

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีหรือสหกิจศึกษา  จัดให้ในภาคเรียนท่ี 2                        
ปีการศึกษาท่ี 4    
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรือวจัิย 
  ตามท่ีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ให้นักศึกษาต้องเ รียนในรายวิชา   ACCT4902               
การวิจยัทางการบญัชี เป็นรายวิชาเอกบงัคบั ตามขอ้ก าหนด ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งสามารถจดัท าวิจยัและ
น าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา ตามผลการเรียนรู้ของ IES   

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์มีวนิยั
และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและ
สังคม 

1. มี ก ารสอดแทรก เ ร่ือง  คุณค่ า  ทัศนคติ   
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
วชิาชีพบญัชีในศตวรรษท่ี 21 
2. จดัท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ
เส ริมสร้าง คุณธรรม จ ริยธรรมและความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
3. ฝึกใหน้กัศึกษามีวนิยัต่อตนเอง เช่น  การ
ตรงต่อเวลา  การเขา้เรียนสม ่าเสมอ  การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน และเสริมสร้างใหก้ลา้
แสดงความ 
คิดเห็น พร้อมทั้งน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 

ดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางบญัชี 
ทกัษะวชิาชีพและศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวชิาชีพ เพื่อการ
ปฏิบติังานใหไ้ดม้าตรฐาน 

1. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
2. จดักิจกรรมหรือโครงการในลักษณะบูรณา
การ 
วิชาการให้กับนัก ศึกษาทุกชั้ น ปี  เพื่ อ ฝึก             
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและเขา้ใจการ
ท างานร่วมกนั 
 

ดา้นการพฒันาสติปัญญา  ความสามารถใน  
การคิด  วเิคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการความรู้
และประสบการณ์ทางวชิาชีพบญัชีอยา่งเป็น
ระบบ สามารถประเมินวจิยัและแกไ้ขปัญหาท่ีมี
ความซบัซอ้นภายใตค้  าแนะน าจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

1. ก าหนดใหมี้รายวชิาการฝึกประสบการ
วชิาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาน า
ความรู้ดา้นวชิาชีพท่ีศึกษามาใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหา ตดัสินใจ และใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการ
แกไ้ขสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นขององคก์รได ้
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คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ ความสามารถในการท างานร่วมกบั 
ผูอ่ื้น การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี โดยมีความคิด
สร้างสรรค ์และพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้
ทกัษะวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง ภายใตโ้ลกทศัน์ท่ี
กวา้งไกล 
 
 

1. ก าหนดรายวชิาให้นกัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
2. จดักิจกรรมบริการวชิาการเสริมกบัรายวชิา
ในหลกัสูตรเพื่อฝึกใหน้กัศึกษามีความ
รับผดิชอบและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในการ
ท างานร่วมกนั 
3. ฝึกให้นกัศึกษามีวินยัต่อตนเอง เช่น  การ
ตรงต่อเวลา  การเข้าเรียนสม ่าเสมอ  การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน และเสริมสร้างให้กลา้
แสดงความ คิด เ ห็น    พ ร้อมทั้ งน า ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ดา้นความรู้ทางดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  
สามารถใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสามารถส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล และอธิบาย
แนวคิดผา่นการพูดหรือการเขียนไดอ้ยา่งชดัเจน 

1. มอบหมายงานท่ีใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยี
สาร 
สนเทศจากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ใหมี้การรายงานน าเสนอผลงาน 
2. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บญัชีและดา้นโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ 

   
2. ผลการพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวชิาเฉพาะ  

2.1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  นกัศึกษาจะตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ 
การเสริมสร้าง  การพฒันาและการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบในทุก ๆ 
รายวิชาท่ีศึกษา โดยสอดแทรก  การปฎิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพตามวชิาชีพของตน  ซ่ึงสาระส าคญัท่ีจะตอ้งเรียนรู้  ไดแ้ก่ 

(1) มีความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคติท่ี
ดีต่อวชิาชีพ 

(2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย ตรงต่อเวลา  เคารพและสามารถปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของสถาบนัและสังคม 

(3) สามารถบริหารเวลาและปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม 
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(4) มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนอยา่งมีคุณธรรม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดให้มีวฒันธรรมองคก์ร  เพื่อเป็นปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบ

วนิยั  โดยเนน้การเขา้เรียนใหต้รงต่อเวลา  ตลอดจนแต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
(2) ด้านความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ตอ้งฝึกให้นักศึกษารู้หน้าท่ี

ของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มและมีความซ่ือสัตย ์
(3) ด้านอาจารย์ผู ้สอน  อาจารย์ทุกคนควรสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ี
เนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) ประเมินผลคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้       
โดยใช้แบบประเมินท่ีพฒันาตามหลกัวิชาการ  และให้บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งได้แก่  เพื่อนร่วมชั้นเรียน    
อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูป้กครอง  นกัศึกษาประเมินผลตนเอง  ผูใ้ห้การฝึกหัดงาน หรือ    
สหกิจศึกษาเป็นผูป้ระเมิน 

(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลา ความมีวินยัและความรับผิดชอบ ในการเขา้
เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
 
 2.2  ด้านความรู้ 
                      2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎี 
หลกัการและวิธีการทางบญัชี  การภาษีอากร  การสอบบญัชี  การบญัชีบริหาร และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นเป็นส่ิงท่ีนักศึกษาจะตอ้งรู้เพื่อน าไปประกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม           
ดงันั้น  มาตรฐานความรู้จึงตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฏี หลกัการและวธีิการทางการบญัชี 
(2) มีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการปฏิบติังานด้านการบญัชีและอ่ืนๆ โดยใช้วิธี    

การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(3) มีความรู้และความเขา้ใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองค์ความรู้

ทางดา้นการบญัชี  โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม   
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(4) สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองการทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถท าไดด้ว้ยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวิชา
ในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาท่ีนกัศึกษาศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
 

   2.2.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้   
(1) การสอนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจะเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความ

เขา้ใจ และสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบญัชี และทฤษฎีทางการบญัชี เพื่อให้รายงานทางการเงิน
เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั 

(2) ศึกษาจากสถานการณ์จริงและศึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ 
และมีความเช่ียวชาญทางดา้นวชิาชีพ 

(3) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  อาจารยทุ์กคนควรสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา   รวมทั้งการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีเน้นการ
เรียนรู้ จากสถานการณ์จริง  นอกจากน้ี อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 
 2.2.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 

(1) ประเมินผลจากการรายงานหนา้ชั้นเรียนและการคน้ควา้เอกสาร 
(2) ประเมินจากรายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพบญัชีหรือสหกิจศึกษา 
(3) ประเมินผลจากการสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
 

              2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
                     2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  นักศึกษาตอ้งสามารถพฒันาสติปัญญา
ของตนเอง โดยมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาใชค้วามเขา้ใจในหลกัการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้และ
การตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

(1) สามารถสืบค้น  ประมวลข้อมูลหลักฐาน  แนวคิดต่าง ๆและวิเคราะห์
ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  

(2) สามารถประยุกต์และบูรณาการ ความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืน                
ท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวชิาชีพและดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรคโ์ดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 

(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าหรือในบทบาทของผูร่้วมทุน
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สามารถน าความรู้ดา้นนวตักรรมทางการบญัชีและศาสตร์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาทกัษะในการ
ท างานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

(4) สามารถติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
 

      2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม   
(2) กรณีศึกษา 
(3) การท ากิจกรรม  โครงการ โดยเนน้การพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ 
(4) ใหมี้การฝึกประสบการณ์ทางวชิาชีพบญัชี/สหกิจศึกษา ตามสถาน

ประกอบการต่าง ๆ 
                    2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) การสอบหรือแบบฝึกหดัโดยใชก้รณีศึกษาหรือโจทยปั์ญหา 
(2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า การวิจัย โดยการน าเสนอผลงานและ

เอกสารรายงาน 
(3) ประเมินผลจากรายวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจศึกษา 
(4) ประเมินผลจากผลงานท่ีมอบหมาย 

 

   2.4  ด้านทกัษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
         2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   

      การพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนกัศึกษา
เป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อให้นกัศึกษาปรับตวัให้สามารถท างานร่วมกนัได ้นกัศึกษาจึงตอ้งเรียนรู้เพื่อให้มี
คุณสมบติัต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบในงานท่ีได้ รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ ต่าง ๆและวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าหรือบทบาทของผูร่้วมทีมงาน
ทีมงาน 

(4) มีความรับผดิชอบในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพบญัชีของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง   
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                      2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) การมอบหมายงานกลุ่มท่ีตอ้งมีการประสานความร่วมมือกบันกัศึกษาใน
หลกัสูตรอ่ืน บุคคลภายนอกสถาบนัหรือชุมชน 

(2) การท ากิจกรรมหรือโครงงานการบริการวชิาการ โดยร่วมมือกบัอาจารย ์
(3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ  การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้น การ

ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร การมีภาวะผูน้ า ฯลฯ ในรายวชิาต่าง ๆ 
                    2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

(1) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
(2) ประเมินจากความสม ่าเสมอในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
(3) ประเมินความรับผดิชอบจากงานท่ีไดม้อบหมายให้ 

2.5  ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ     
  นกัศึกษานอกจากจะมีความรู้ในวชิาชีพแลว้ยงัจะตอ้งรู้จกัใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ใน
การส่ือสาร ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาวชิาชีพ ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  ดงันั้น นกัศึกษา
ควรตอ้ง 

(1) มีทักษะในการใช้ วิธีวิ เคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่าง
สร้างสรรคใ์นการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 

(2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือก
และใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั 

(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ี
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การแปลความหมายและการส่ือสารสารสนเทศ 
                2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จ าลอง ตลอดจนน าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาโดยใช้การส่ือสารและรูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม 

(2) มอบหมายงานในรายวชิาต่าง ๆ เพื่อใหน้กัศึกษาพฒันาความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
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(3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบญัชี หรือ สหกิจศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้
จากสถานการณ์จริง 

 

                 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) แบบประเมินผล ซ่ึงประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ ความถูกตอ้งตามควร 
การใชภ้าษาเขียน  ภาษาพูด  ความสามารถในการอธิบาย  รวมถึงการสอบภาคปฏิบติั 

(2) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
      แสดงในตารางแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบในล าดบัต่อไป 
      3.1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 
             ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
นักศึกษาตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอย่าง

ราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวิชาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ี
เก่ียวกับส่ิงต่อไปน้ี  เพื่อให้นักศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งอาจารย์ต้องมี
คุณสมบติัดา้นคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อแสดงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาดว้ย 
 1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ีไม่คดโกง 
(2) ขยนั  อดทน  เพียรพยายามสู่ความส าเร็จ 
(3) เสียสละ  มีน ้าใจ  สุภาพอ่อนนอ้ม 
(4) กตญัญูกตเวที 
(5) อนุรักษแ์ละสืบทอดเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของไทย 
(6) ส านึกรักต่อชาติและสถาบนั   

 1.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร  เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
(2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขนัเร่ืองการแต่งกายใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบของมหาวทิยาลยั 
(3) นกัศึกษาตอ้งมีความรับผดิชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หนา้ท่ีของการ

เป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

1
6 
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(4) ปลูกจิตส านึกความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือการลอก
การบา้น ของผูอ่ื้น 

(5) สอนคุณธรรม  จริยธรรม  สอดแทรกในรายวชิา 
(6) สอนโดยใชก้รณีศึกษาและอภิปรายร่วมกนั 
(7) สอนโดยการอา้งอิงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณแต่ละวชิาชีพ 
(8) การแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูส้อน 

1.3  วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) ประเมินจากตารางเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน  การแต่งกาย  การส่งงาน

ตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร 
(3) จ านวนผูก้ระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(5) ผลการสอบในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรมโดยตรง 
(6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวา่งผูเ้รียนร่วมกนัและกบัผูส้อนทุกคน 
(7) การท างานเป็นกลุ่ม  และรายงานผลงาน   

 2.   ด้านความรู้ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต  และความรู้เก่ียวกบั

สาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อใชใ้นการด ารงชีพและช่วยพฒันาสังคม  ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุม
ส่ิงต่อไปน้ี 

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และทกัษะในสาขาท่ีศึกษา และประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงได้ 
(2) มีความตระหนกัรู้ในองคค์วามรู้ของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 
(3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กวา้งขวาง 

 2.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 
(2) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยใหผู้ส้อนตั้งค  าถาม  ตามเน้ือหาโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
(3) สอนใหค้น้ควา้และท ารายงานทั้งเด่ียวและกลุ่ม 
(4) เปรียบเทียบความรู้จากหอ้งเรียนกบัประสบการณ์การปฏิบติังานจริง 

 2.3   วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและใหค้ะแนน 
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(2) ประเมินจากรายงานท่ีใหค้น้ควา้ 
(3) ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(4) ประเมินดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม 

3.  ทกัษะทางปัญญา 
 สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติัได้อย่างสอดคล้องกบัเน้ือหาวิชาการ   
สามารถบอกเล่าดว้ยการวินิจฉัยอย่างผูรู้้  สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจยั  ส่ิงตีพิมพ์
หรือส่ือต่าง ๆ ทางวิชาการ สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระ  และด าเนินการโครงการส าคญัหรือ
โครงการวจิยัคน้ควา้ทางวชิาการ  โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
 3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) พึ่งพาตนเองและเป็นท่ีพึ่งพาของผูอ่ื้นได ้
(2) รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงของประชาคม

โลก 
(3) มีทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวติเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(4) สามารถคิดเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ใชเ้หตุผลเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาได้

อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 
(5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสม 
(6) มีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติ 

 3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) การเรียนรู้จากการแกปั้ญหา (Problem Based Learning : PBL) 
(2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study : IS) 
(3) การเรียนรู้จากการท างาน (Work Based Learning : WBL) 
(4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 
(5) การบรรยายโดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูป้ระสบความส าเร็จในวชิาชีพ (Speakers) 

3.3  วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 
(2) การสอบขอ้เขียน 
(3) การเขียนรายงาน 
(4) การสัมมนา 
(5) การวเิคราะห์และการวจิารณ์ 
(6) การแสดงความคิดเห็นในและหนา้ชั้นเรียน 
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 สามารถริเร่ิมอย่างสร้างสรรค์และจดัการแกไ้ขขอ้โตแ้ยง้ปัญหา  มีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเอง  และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเต็มท่ี  แสดงออกซ่ึงทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามได้
อยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
 4.1  การเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 

(1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อแกปั้ญหาชุมชนหรือสังคม 
(2) มีความตั้งใจดี และเจตนาท่ีดีในการอาสาเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมโดยสมคัรใจไม่

มีการบงัคบั 
(3) ตระหนกัรู้และส านึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบติัของ

ส่วนรวม 
(4) สามารถพึ่ งพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค  

เคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
 4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

(1) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning) 
(2) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  คน้ควา้หาขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์หรือตอ้งประสานงาน

กบัผูอ่ื้น(Inquiry Based Learning) 
(3) การเรียนรู้โดยโครงการ  (Project Based Learning) 
(4) การเรียนรู้เชิงบริการ (Service Learning) 
(5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play) 
(6) ศึกษาโดยใชก้รณีศึกษา (Case Study) 

 4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

(1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้รียนในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ างาน 
(2) ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนัและกนั  
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
(4) ใชผ้ลการประเมินจากการเรียนรู้เชิงบริการ 
(5) ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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5.  ทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัผูฟั้ง  น าเสนอรายงานทั้งรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการจากส่ิงตีพิมพห์รือส่ือต่าง ๆ  ทางวิชาการและวิชาชีพ  มีความสามารถใน
การประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้ขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการตรวจสอบปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
      5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร สืบคน้ รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชข้อ้มูลอยา่งรู้เท่าทนั 

(2) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งดา้นการพูด  และการเขียน 
(3) สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้
(4) มีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 

 5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร     
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์ 
(2) แกปั้ญหาโจทยโ์ดยใชค้ณิตศาสตร์หรือสถิติ 
(3) ฝึกใชส้ถิติประมวลผลขอ้มูลในการวจิยั 
(4) ใชต้  าราภาษาองักฤษประกอบการเรียนการสอน 
(5) ฝึกใหค้น้ควา้หาขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ 
(6) ฝึกใหน้ าเสนอผลงานท่ีคน้ควา้ดว้ยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  
(7) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์หรือส่ือต่าง ๆ ทุกรายวิชาท่ี

สามารถท าได ้   
5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร       

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) ประเมินผลโดยการสอบขอ้เขียน  และปากเปล่า 
(2) ประเมินผลจากการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) ประเมินผลจากการใชค้อมพิวเตอร์ 
(4) ผลการแกปั้ญหาโจทยท์างคณิตศาสตร์   
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
   ความรับผดิชอบหลกั                            ความรับผดิชอบรอง 

 

กลุ่มวชิาศึกษาทั่วไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1. GEIG1001  ไทยในโลกท่ีเปล่ียนแปลง                        

2. GEIG1002  ความเป็นพลเมืองในโลกสมยัใหม ่                        

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

1. GELT1001  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                        

2. GELE1001  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร                        

3. GELE1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบติังาน                        

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

1. GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั                        

2. GETL1102 ภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวนั                        

3. GETL1103 ภาษาญ่ีปุ่ นในชีวิตประจ าวนั                        

4. GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั                        

5. GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวนั                        

6. GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวนั                        

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

1. GESC1101 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                          

2. GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                        

3. GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต                        
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กลุ่มวชิาศึกษาทั่วไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

4. GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวิต                        

5. GESC1105 ชีวิตกบัเทคโนโลย ี                        

6. GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตวัเลขฯ                        

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

1. GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต                         

2. GEHS1102 การพฒันาตนเพ่ือความสุขของชีวิต                        

3. GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใชเ้หตุผล                        

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

1. GESO1101 พลวตัสงัคมไทย                        

2. GESO1102 พลวตัสงัคมโลก                        

3. GESO1103 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม                        

4. GESO1104 กฎหมายเพ่ือการด าเนินชีวิต                        

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

1. GEHP1101 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ                          

2. GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ                        
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3.2.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวชิาแกนและวชิาเฉพาะ
สู่รายวชิา โดยผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 

3.3.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) มีความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ  จรรยาบรรณวชิาชีพ มีทศันคติท่ีดีต่อ

วชิาชีพ 

(2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ตรงต่อเวลา  เคารพและสามารถปฏิบติั  ตามกฏ

ระเบียบของสถาบนัและสังคม 

(3) สามารถบริหารเวลาและปรับวถีิชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคม 

(4) มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วน

ตนอยา่งมีคุณธรรม 

3.3.2  ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฏี หลกัการและวธีิการทางการบญัชี 

(2) มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและอ่ืนๆ โดยใชว้ิธีการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ 

(3) มีความรู้และความเขา้ใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองค์ความรู้

ทางดา้น การบญัชี  โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม   

(4) สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองการทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถท าไดด้ว้ยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละ

วชิาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาท่ีนกัศึกษาศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 

                    3.3.3   ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถสืบคน้  ประมวลผลขอ้มูลหลกัฐาน  แนวคิดต่าง ๆ และวิเคราะห์

ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

(2) สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั  ใชท้กัษะทาง 

วชิาชีพและดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรคโ์ดยค านึงถึงผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 

(3) สามารถน าความรู้ดา้นนวตักรรมทางการบญัชีและศาสตร์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งมา

พฒันาทกัษะในการท างานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

(4) สามารถติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
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         3.3.4   ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   

(1) สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  สามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ต่าง ๆและวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น
บทบาทของผูน้ าหรือบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 

(4) มีความรับผิดชอบในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญัชีของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง   

           3.3.5   ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) มีทกัษะในการใช้ วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอย่างสร้างสรรค์              

ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 
(2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน  รู้จกัเลือกและ  

ใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั 
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสม     

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การแปลความหมายและการส่ือสารสารสนเทศ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ 
   ความรับผดิชอบหลกั                            ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวชิา 
 

 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
 

3.ทกัษะทางปัญญา 
 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาแกน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ACCT1101     การบญัชีขั้นตน้ 1                     

ACCT1102     การบญัชีขั้นตน้  2                    

ACCT2601     การภาษีอากร                     

ACCT3901     วิธีวิจยัวิทยาทางบญัชี                     

APST2105      สถิติธุรกิจ                    
BCOM1101    หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ                     
ECON1105     หลกัเศรษฐศาสตร์                     
FINB1101       การเงินธุรกิจ                     
LAWS2511     กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย ์                     
MKRT1101     หลกัการตลาด                    

MNGT2103     การจดัการยคุใหม ่                    

MNGT4404     กลยทุธ์ธุรกิจ                    
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รายวชิา 
 

 

 

 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
 

3.ทกัษะทางปัญญา 
 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาเอก 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ENGL3701    ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ                    

ENGL3702   ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาชีพ                                                                                                                         

ACCT2101     การบญัชีขั้นกลาง 1                      

ACCT2102     การบญัชีขั้นกลาง 2                      

ACCT2201     การบญัชีตน้ทุน 1                    

ACCT2202    การบญัชีตน้ทุน 2                    

ACCT3401     การสอบบญัชี                     

ACCT3402     การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                     

ACCT3501     ระบบสารสนเทศทางการบญัชี                      

ACCT3601    การบญัชีภาษีอากร                     

ACCT4101     การบญัชีขั้นสูง 1                     

ACCT4102     การบญัชีขั้นสูง 2                      

ACCT4103     รายงานการเงินและการวิเคราะห์                     

ACCT4901      สมัมนาทางการบญัชีการเงิน                           

ACCT3101      การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ                       

ACCT3102     การบญัชีเฉพาะกิจการ                    

ACCT3104     การจดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป                        
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รายวชิา 
 

 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
 

3.ทกัษะทางปัญญา 
 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาเอก 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ACCT3105      การบญัชีระหวา่งประเทศ                    

ACCT3106      ทฤษฎีการบญัชี                        

ACCT3202      การวางแผนก าไรและการควบคุม                         

ACCT3203      การบญัชีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม                                  

ACCT3403      การบญัชีนิติเวช                          

ACCT3502      การวางระบบบญัชี                     

ACCT3503      การจดัการฐานขอ้มูลทางบญัชี                    

ACCT3602      การวางแผนภาษี                                     

ACCT4401      การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ                         

ACCT4402      การตรวจสอบบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป                        

ACCT4902      การวิจยัทางการบญัชี                    

ACCT4801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบญัชี                                

ACCT4802      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการทางบญัชี                      

ACCT4803      การเตรียมสหกิจศึกษาการบญัชี                    

ACCT4804      สหกิจศึกษาการบญัชี                    
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หมวดที ่5  
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

       การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั                
จนัทรเกษมวา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข  2) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา :  

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตร 
        ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยการตรวจสอบจาก

คะแนนการสอบหรืองานท่ีมอบหมายให้ท าไม่วา่จะเป็นลกัษณะงานกลุ่มหรือลกัษณะงานเด่ียวก็ตาม  
โดยค านึงถึงผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนของอาจารยแ์ต่ละรายวชิาท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั  และ
ก าหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยัท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ
ตรงกนัทั้งสถาบนั และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินจากภายนอกจะตอ้งสามารถ
ตรวจสอบได ้

 การทวนสอบในระดบัรายวิชาควรให้นกัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา 
และจัดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น   เพื่อให้มีหลักประกันทางด้านคุณภาพและมาตรฐาน          
การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา 
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากทีนั่กศึกษาส าเร็จการศึกษา 
         การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ควรเน้นการท าวิจยั
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบณัฑิตท่ีท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจยัท่ีได้ยอ้นกลบัมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลกัสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล  โดยมุ่งเนน้ในการวจิยัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ศึกษาภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบ
การศึกษาในดา้นของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความมัน่ใจ
ของบณัฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) ศึกษาความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการ โดยการส่งแบบสอบถามหรือขอเขา้สัมภาษณ์  
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการ นั้น ๆ  
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(3) ศึกษาความกา้วหนา้ในต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) ศึกษาความคิดเห็นจากนักศึกษาเก่า ท่ีไปประกอบอาชีพในด้านความพร้อมและ

ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต เพื่อ
น าขอ้คิดเห็นนั้นมาปรับปรุงหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(5) ศึกษาความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษต่อความพร้อมของนกัศึกษาในการเรียน และคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ 
และการพฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม วา่ดว้ย
การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
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หมวดที ่6  
การพฒันาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ :  

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้แก่อาจารยใ์หม่เร่ืองบทบาท ความรับผิดชอบ           
ต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิา  

1.2 ให้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายของมหาวิทยาลยั  สถาบนั คณะตลอดจน
หลกัสูตรท่ีสอน  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชส่ื้อ การวดัประเมินผล การวิเคราะห์ผูเ้รียน การวิจยัเพื่อ
พฒันาการสอน การจดัท ารายละเอียดรายวชิาและแผนการสอน 

1.4 ก าหนดอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
1.6 ส่งเสริมอาจารยใ์หม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจยัอย่างต่อเน่ือง  สนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม 
สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆเพื่อพฒันาวิชาชีพอาจารย ์ทั้งในประเทศและ/ หรือ
ต่างประเทศ การร่วมเครือข่ายพฒันาวชิาชีพอาจารย ์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ :  

2.1    การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจยัอย่างต่อเน่ือง  สนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม 
สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆเพื่อพฒันาวิชาชีพอาจารย ์ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ การร่วมเครือข่ายพฒันาวชิาชีพอาจารย ์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) เพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน   การวดัและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
(3) การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืน ๆ เช่น การวิจยั  การท าผลงานทางวิชาการ 

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ  การอบรมระยะสั้น  ฯลฯ 
2.2    การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา
ความรู้และคุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิา 
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(3) ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 

(4) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7  
การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร :  
ในการบริหารหลกัสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและให้

ค  าแนะน า  ตลอดจนก าหนดนโยบายในการบริหารหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมี
แนวทางในการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

(1) พฒันาหลกัสูตรให้
ทนัสมยัไดม้าตรฐานโดย
คณาจารยใ์นหลกัสูตรและ
นกัศึกษาสามารถกา้วทนัหรือ
เป็นผูน้ าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ทางดา้นการ
บญัชี 

(2) กระตุน้ใหน้กัศึกษา
เกิดความใฝ่รู้  มีแนวทางการ
เรียนท่ีสร้างทั้งความรู้
ความสามารถในดา้นวชิาการ
และวชิาชีพท่ีทนัสมยั 

(3) ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพ
และมาตรฐาน  โดยจะตอ้ง
ไดรั้บการปรับปรุงทุก 5 ปี 

(4) มีการประเมิน
มาตรฐานของหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 
 
 

1) จดัใหห้ลกัสูตรมี
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
วชิาชีพทางการบญัชี 

2) ปรับปรุงหลกัสูตร
ใหท้นัสมยัโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี 

3) จดัรูปแบบในการ
เรียนในวชิาเรียนใหมี้ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบติั และมี
แนวทางการเรียนหรือ
กิจกรรมประจ าวชิาให้
นกัศึกษาไดศึ้กษาความรู้ท่ี
ทนัสมยัดว้ยตนเอง 

4)  ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์
สอนในหลกัสูตรมีคุณวฒิุไม่
ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเป็นผู ้
มีประสบการณ์ 

 

1) หลกัสูตรมีมาตรฐาน
ตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัปริญญาตรี 

2) มีจ านวนรายวชิาเรียน
ท่ีมีภาคปฏิบติัและวชิาเรียน
ท่ีมีแนวทางใหน้กัศึกษาได้
ศึกษาคน้ควา้ความรู้ใหม่ได้
ดว้ยตนเอง 

3) จ านวนและรายช่ือ
คณาจารย ์ประวติัและคุณวุฒิ
พร้อมทั้งประสบการณ์และ
การอบรมและพฒันาของ
คณาจารย ์

4) ผลของการประเมิน
การเรียนการสอน  อาจารย์
ผูส้อน  และการสนบัสนุน
การเรียนรู้ของผูส้นบัสนุน
การเรียนรู้โดยนกัศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
  (5) หลกัสูตรไดรั้บการรับรอง
ปริญญาจากสภาวชิาชีพบญัชี
  

     5) มีจ านวนอาจารย์
ประจ าในหลกัสูตรไม่นอ้ย
กวา่เกณฑท่ี์มาตรฐาน
ก าหนด 
      6) สนบัสนุนใหอ้าจารย์
ผูส้อนเป็นผูน้ าในทาง
วชิาการ  และหรือเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาชีพดา้น
การสอบบญัชีภาษีอากร  
ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการ
ตรวจสอบภายใน  หรือใน
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
       7) ส่งเสริมใหอ้าจารย ์
ประจ าในหลกัสูตรไปศึกษา 
ดูงานดา้นหลกัสูตรหรือวชิา 
การท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

8)  มีการประเมิน 
หลกัสูตรโดยคณะกรรมการ       
ทุกส้ินปีการศึกษา โดยมี
หวัขอ้ตามแบบ มคอ.7 
    9) ประเมินความพึงพอใจ
ของหลกัสูตรในการเรียน
การสอนโดยบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา              

5) ประเมินผลโดย
คณะกรรมการท่ีประกอบดว้ย
อาจารยภ์ายในคณะฯทุก 2 ปี 

6) ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกทุก ๆ 4 ปี 

7) ประเมินผลโดยบณัฑิต
ผูส้ าเร็จการศึกษาทุก ๆ 2 ปี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

       หลกัสูตรได้รับการจดัสรรงบประมาณประจ าปีจากคณะ  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได ้ เพื่อด าเนินโครงการพฒันาอาจารยแ์ละพฒันานกัศึกษา  ตลอดจนสนบัสนุนการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองของ

นกัศึกษา  

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

                   หลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งหนังสือ  ต ารา  และการสืบค้นข้อมูล              

ผ่านฐานขอ้มูลจากส านกัวิทยบริการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั และคณะ  เช่น  

หอ้งสมุด  หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

     ประสานงานกบัส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัซ้ือหนงัสือ  ต ารา

และส่ือการสอนต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้บริการให้กบัอาจารย์และนักศึกษาได้คน้ควา้  และใช้

ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือทางหลกัสูตรไดม้อบหมายให้อาจารย์

ผูส้อนในรายวิชาเป็นผูค้ดัเลือกให้เหมาะสมกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั    นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ี

เชิญมาสอนในบางรายวชิายงัมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือหรือต าราท่ีเก่ียวขอ้งให้ส านกั

วทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัซ้ือหนงัสือ   ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดยอ่ย เพื่อบริการ

หนงัสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะตอ้งจดัส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใชป้ระกอบการสอนของ

อาจารย์ เช่น เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์  โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี                   

เป็นตน้ 

               2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

          มีเจา้หน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือเพื่อ

น าเขา้ห้องสมุดกลางและท าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต ารา  นอกจากน้ีเจา้หน้าท่ี           

ด้านโสตทศันูปกรณ์จะอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย ์   และยงัตอ้งประเมินความ

พอเพียงและความตอ้งการการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย   
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3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ :  
                    คดัเลือกอาจารยใ์หม่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร  
       คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีการประชุมร่วมกนัเพื่อ
วางแผนการจดัการเรียนการสอน  การประเมินผล  และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  
โดยจะเก็บรวบรวมทั้ งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
       มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารคณะโดย
พิจารณาจากประวติัการศึกษาโดยวุฒิการศึกษาท่ีรับคือระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาและ
ประสบการณ์ท างานตรงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
                    หลกัสูตรใช้ศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอนร่วมกบัคณะ  ทั้งน้ีควรมี
คุณวฒิุปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบหรือตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน   
                    บุคลากรสายสนบัสนุนทุกต าแหน่งไดรั้บการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ  โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะและมหาวทิยาลยั 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  
                     มหาวทิยาลยัแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน  โดยนกัศึกษาท่ีมี
ปัญหาในดา้นการเรียนการสอนสามารถท่ีจะปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้โดยคณาจารย์
ประจ าหลกัสูตรจะเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและคณาจารยทุ์กคนจะตอ้งมีภาระหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กบั
นกัศึกษา  โดยมีการก าหนดชัว่โมงภาระงานในการให้ค  าปรึกษา(Office  Hours) เพื่อให้นกัศึกษาเขา้
ปรึกษาได ้  
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  5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
                     การท่ีนกัศึกษาในหลกัสูตรมีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชา  นกัศึกษา
สามารถยืน่ค าร้องขอดูรายละเอียดการประเมินผลของอาจารยผ์ูส้อนได ้
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   
 มหาวิทยาลยัมีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและความตอ้งการของตลาดแรงงาน
เป็นประจ าทุกปีเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษา  พร้อมทั้งน าผลการวิจยัมาทบทวนปรับปรุง
และพฒันาหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพของบณัฑิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
และสังคม 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 
     ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลกัสูตร 

  ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่

2559 
ปีที ่
2560 

ปีที ่
2561 

ปีที่
2562 

ปีที ่
2563 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร 
 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

(2)  มีรายละเอียดหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติหรือมาตรฐาน
สาขาวชิาการบญัชี 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

(3)  มีรายละเอียดของรายวชิาตามแบบ มคอ.3และ มคอ. 4 
อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบ
ทุกรายวชิา 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

(4)  จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวชิาและ
รายงานผลการด าเนินของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนันบัจากวนัส้ินสุด
การสอบปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุก
รายวชิา 

 
 

x 
 

 
 

x 

 
 

x 
 

 
 

x 

 
 

x 

(5)  จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วนั นบัจากวนัส้ินสุดปีการศึกษา 

x 
 

x x x x 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่

2559 
ปีที ่
2560 

ปีที ่
2561 

ปีที่
2562 

ปีที ่
2563 

(6)  มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถา้มี) อยา่ง
นอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

(7)  มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนกล
ยทุธ์การสอน และหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานของหลกัสูตรท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีผา่นมา 

 
 
 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

(8)  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 
 

x x x x x 

(9)  อาจารยทุ์กคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือ
วชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 

x 
 

x x x x 
 

(10)  จ  านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บ
การพฒันาดา้นการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 50 ต่อปี 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

(11)  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการ
เรียนการสอน และทรัพยากรสนบัสนุนในสาขาวชิาเฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

    
x 

 
x 

(12)  ระดบัความพึงพอใจไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5  ของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5 

  
 

 
 

 
 
 

 
x 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้)  ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั  (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 

เกณฑป์ระเมิน : หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ  ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินดงัน้ี           
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 80%  ของตวับ่งช้ีรวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตงับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 
การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน :   
        คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ก าหนดให้ผูส้อนจดัการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 
ของแต่ละรายวิชาและให้ผูป้ระสานงานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ในการจดัการเรียนการสอนตาม IES2 โดยใหผู้ส้อนพิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยประเมินความเขา้ใจใน
เน้ือหาของบทเรียนจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม การตอบค าถามในชั้ นเรียน และ               
การอภิปรายโตต้อบในชั้นเรียน โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมารวบรวมและสรุปผลวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใน
เน้ือหาหรือไม่ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการสอนในคร้ังต่อไป จากนั้นให้น าเสนอคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อด าเนินการต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน:   
การประเมินทกัษะดงักล่าวสามารถกระท าไดด้งัต่อไปน้ี 

1.2.1 ประเมินโดยนกัศึกษาท่ีเรียนในแต่ละรายวชิา  
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารยผ์ูส้อน 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตจะตอ้งยดึหลกัตาม IES 2 ฉบบัปัจจุบนั และฉบบัร่าง (กรกฎาคม  พ.ศ. 
2555) ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2558 มีดงัต่อไปน้ี   

(1)  IAESB  ไดเ้ปล่ียนช่ือมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีจาก Content of Professional  Accounting  
Education Program เป็น Initial Professional Development – Technical Competence  โดยในปัจจุบนั 
IES มี 8 ฉบบัดงัน้ี 

1) IES 1 Entry Requirements to  Professional  Accounting Education (June 21 , 2011) 
2) IES 2 Initial Professional Development – Technical Competence (August 1 , 2012) 
3) IES 3 Initial Professional Development - Professional  Skills (August 1 , 2012) 
4) IES 4 Initial Professional Development - Professional Value , Ethics , and Attitudes  

(Proposed Revision on July 27 , 2012) 
5) IES 5 Practical Experience  Requirements for Aspiring Professional Accounting (July 

8 , 2011) 
6) IES 6   Assessment of Professional  Competence (April 28 , 2011) 
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7) IES 7 Continuing of Professional Development A Program of Lifelong Learning and 
Continuing Development Professional Competence (December 10 , 2010) 

8) IES 8 Professionals Development for Engagement Partners Responsible for Audits of 
Financial Statements (August 9 , 2012) 

(2)  IAESB ไดน้ าเสนอผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ (Learning Outcomes) เพื่อสะทอ้นให้เห็น
ถึงเร่ืองสมรรถนะทางวิชาชีพ (Professional Competence)  โดยจะเน้นในเร่ืองสมรรถนะเชิงเทคนิค
ดา้นวิชาชีพ (Technical Competence)มากกวา่ของเดิมท่ีจะเน้นในเร่ืองสาระของความรู้ (Knowledge 
Content)  โดยสรุปไดว้า่มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเนน้วิธีการวดัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes Approach)  และระดบัความเช่ียวชาญ (Proficiency Levels) 

(3) IAESB ได้ก าหนดให้สภาวิชาชีพบญัชีในแต่ละประเทศสมาชิกได้ท าการทบทวนและ
เพิ่มพูนความรู้ให้กบัหลกัสูตรการศึกษาดา้นบญัชีให้เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ี
ก าหนดไว ้

(4)  IAESB ไดก้ าหนดค านิยามศพัทต่์าง ๆ ไวด้งัต่อไปน้ี 
1) สมรรถนะเชิงเทคนิคดา้นวิชาชีพ (Technical Competence)  หมายถึง ความสามารถ

ในการประยกุตค์วามรู้ทางวชิาชีพเพื่อการปฏิบติังานใหไ้ดม้าตรฐานท่ีดี 
2) ทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills)  หมายถึง ทกัษะดา้นความรู้ ความสามารถ 

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การส่ือสาร และการบริหารองคก์ร ซ่ึงจะใชร่้วมกบัสมรรถนะเชิงเทคนิคดา้น
วชิาชีพและคุณค่า จรรยาบรรณและทศันคติวชิาชีพ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะทางวชิาชีพ 

3) นักบัญชีท่ีมีแรงจูงใจทางวิชาชีพ (Aspiring Professional Accountant) หมายถึง 
บุคคลท่ีส าเร็จโปรแกรมการศึกษาดา้นวชิาชีพการบญัชี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้และพฒันาขั้น
พื้นฐานของวชิาชีพ (IPD) 

4) หลกัสูตรดา้นวชิาชีพทางการบญัชี (Professional  Accounting  Education Programs) 
หมายถึง โปรแกรมการศึกษาท่ีออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจทางวชิาชีพการบญัชีโดยเนน้การพฒันา
สมรรถนะทางวิชาชีพเม่ือส้ินสุด IPD โปรแกรมน้ีอาจประกอบดว้ยหลกัสูตรการศึกษาท่ีเป็นการผา่น
หลกัสูตรของปริญญาหรือรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยมหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืน หรือ
หน่วยงานของสมาชิกของสมาพนัธ์นกับญัชีระหว่างประเทศ (IFAC) องคก์รท่ีสังกดั หรือระบบการ
อบรมเชิงปฏิบติัการ 

5) ขอบเขตของสมรรถนะ (Competence Area) หมายถึง ประเภทรายการท่ีสามารถระบุ
ไดว้า่เก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ 

6) กิจกรรมการประเมินผล (Assessment Activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีก าหนดข้ึน
เพื่อใหป้ระเมินองคป์ระกอบของสมรรถนะทางวชิาชีพ 
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(5)  IAESB ไดก้  าหนดให้สภาวิชาชีพบญัชีของประเทศสมาชิกได้ระบุผลสัมฤทธ์ิของการ
เรียนรู้เพื่อจะได้สะท้อนสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบญัชีก่อนส้ินสุด IPD  โดยมีการก าหนด
ผลสัมฤทธ์ิดา้นสมรรถนะเชิงเทคนิคดา้นวิชาชีพไวด้งัน้ี  ดา้นการบญัชีการเงินและรายงานทางการ
เงิน ก าหนดใหน้กัศึกษาในหลกัสูตรตอ้งมีระดบัความเช่ียวชาญสูง  ดา้นการบญัชีบริหาร ดา้นการเงิน
และการบริหารการเงิน  การภาษีอากร การสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี หลกั
ธรรมาภิบาล การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เทคโนโลยสีารสนเทศ สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจและองค์กร การจดัการธุรกิจ ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรต้องมีระดับความเช่ียวชาญ
ระดับกลาง  และกฎหมายธุรกิจและข้อบังคับต่าง ๆ และเศรษฐศาสตร์ก าหนดให้นักศึกษาใน
หลกัสูตรตอ้งมีระดบัความเช่ียวชาญระดบัพื้นฐาน 

(6)  IAESB ไดก้  าหนดใหส้ภาวชิาชีพบญัชีของประเทศสมาชิกไดร้ะบุและใหค้  านิยาม ระดบั
ผลสัมฤทธ์ิของความรู้ขั้นต ่าไวเ้ป็น 4 ระดบั ประกอบดว้ยระดบัพื้นฐาน ระดบักลาง  ระดบัสูงและ
ระดบั  
 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  โดยส ารวจข้อมูลจาก 
(1) นกัศึกษาและบณัฑิต   
(2) ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(3) อาจารยผ์ูส้อน 
(4) กรรมการบริหารหลกัสูตร 

  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร   
 สาขาวิชาผ่านการประเมินจากหน่วยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน      
การสอนของสาขาวชิาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร   
             ในการทบทวนผลการประเมินของสาขาเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตร  มีดงัน้ี 

4.1  สาขาวิชาเก็บรวบรวมขอ้มูลการพฒันาหลกัสูตรจากนกัศึกษา บณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิต
รวมถึงผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะ 

4.2  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ โดยอาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกนัวิเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

4.3  ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้มีความเหมาะสมและทนัสมยัทั้งฉบบัทุกๆ 5 ปีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาประเทศ 



85 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 และ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กบัหลกัสูตรปรับปรุง 2559 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

เหตุผล 
 

ช่ือหลกัสูตร    
ภาษาไทย :  บัญชีบัณฑิต ภาษาไทย :  บัญชีบัณฑิต  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        

ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Accountancy ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Accountancy 

                 
ช่ือปริญญา       
ช่ือเต็ม :  บัญชีบัณฑิต ช่ือเต็ม :  บัญชีบัณฑิต 

                Bachelor  of   Accountancy                 Bachelor  of   Accountancy 

ช่ือย่อ  :   บช.บ.   ช่ือย่อ : บช.บ.   
                B.Acc.                       B.Acc.   
จ านวนหน่วยกติ รวม 136 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติ รวม 129 หน่วยกติ  
หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป 
หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
   -กลุ่มวิชาแกน 
  - กลุ่มวิชาเอก 
   -กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หมวดวชิาเลือกเสรี  
   

30 หน่วยกติ 
100 หน่วยกติ 
45 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 
6 หน่วยกติ 

หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป 
หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
   -กลุ่มวิชาแกน 
  - กลุ่มวิชาเอก 
   -กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
            

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

 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 100 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
 
 

 93 หน่วยกิต  
 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
 

 
45   หน่วยกิต 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 
 กลุ่มวิชาแกน 
 

 
 36  หน่วยกิต 

 

 
- ลดจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาแกน
จาก  45 หน่วยกิตเป็น 36 หน่วยกิต 
เพื่อความเหมาะสม 
 
 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาเอก 

 
 48  หน่วยกิต 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาเอก 

 
50 หน่วยกติ 

 

 
- เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเอก
จาก   48 หน่วยกิตเป็น 50 หน่วยกิต 
เพื่อความเหมาะสม 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

เหตุผล 
 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกน 
ACCT1101 การบญัชีขั้นตน้  1 

 
 

 3(3-0-6) 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกน 
ACCT1101 การบญัชีขั้นตน้  1 

 
 

3(3-0-6) 

 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน
ให้กระชบัรัดกุมและครอบคลุมตาม
มาตรฐานของสภาวิชาชีพบญัชี 

ACCT1102 การบญัชีขั้นตน้  2                    3(3-0-6) ACCT1102 การบญัชีขั้นตน้  2                                3(3-0-6) -เปล่ียนจากกลุ่มวิชาเอกเป็นกลุ่มวิชา
แกน 
 

ACCT2601  การภาษีอากร  1                     3(3-0-6) ACCT2601  การภาษีอากร   3(3-0-6) -เปล่ียนช่ือวิชา 
 

ACCT3901   วิธีวิจยัวิทยาทางบญัชี 3(3-0-6) ACCT3901   วิธีวิจยัวิทยาทางบญัชี 3(3-0-6) -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม 

BENG1101  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1  
 

3(3-0-6)   ไม่มีรายวิชาน้ีในหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

ENGL1102 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2                  3(3-0-6)   ไม่มีรายวิชาน้ีในหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

ECON1105  หลกัเศรษฐศาสตร์  
    

3(3-0-6) ECON1105     หลกัเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
ทนัสมยั 

MKRT1101   หลกัการตลาด 
 

        3(3-0-6) MKRT1101   หลกัการตลาด 
 

3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
ทนัสมยั 

MNGT2103   การบริหารจดัการยคุ   
                       ใหม ่             

        3(3-0-6) 
  

MNGT2103   การจดัการยคุใหม่              3(3-0-6) 
  

-เปล่ียนช่ือวิชาให้ทนัสมยั 

  MNGT4404  กลยทุธ์ธุรกิจ 3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่แทน MNGT4104  
การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

เหตุผล 
 

กลุ่มวชิาเอกบังคบั   36 หน่วยกติ กลุ่มวชิาเอกบังคบั 36  หน่วยกติ  

ACCT2101  การบญัชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6) ACCT2101 การบญัชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

ACCT2102  การบญัชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6) ACCT2102 การบญัชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

ACCT2202 การบญัชีตน้ทุน 2 3(3-0-6) ACCT2202 การบญัชีตน้ทุน 2 3(3-0-6) -เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาบางส่วนให้
ครอบคลุมตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
สภาวิชาชีพก าหนด 
 

ACCT3401  การสอบบญัชี 
 

       3(3-0-6) ACCT3401  การสอบบญัชี 
 

             3(3-0-6) -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทนัสมยั 

  ACCT3601   การบญัชีภาษีอากร              3(3-0-6) - เปิดรายวิชาใหม่แทน 
ACCT3601 การภาษีอากร 2 

ACCT4101  การบญัชีขั้นสูง  1      3(3-0-6) ACCT4101  การบญัชีขั้นสูง 1              3(3-0-6) -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทนัสมยั 

ACCT4102  การบญัชีขั้นสูง  2      3(3-0-6) ACCT4102  การบญัชีขั้นสูง 2              3(3-0-6) -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทนัสมยั 

ACCT4103 รายงานการเงินและ 
                    การวิเคราะห์งบการเงิน 

     3(3-0-6)      ACCT4103 รายงานการเงินและ 
                    การวิเคราะห์ 

            3(3-0-6) -เปล่ียนช่ือวิชา 

  ENGL3701  ภาษาองักฤษเพ่ือ
วตัถุประสงคท์างวิชาการ 

3(3-0-6) -เพ่ิมในรายวิชาเอกบงัคบั  

  ENGL3702 ภาษาองักฤษเพ่ือ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) -เพ่ิมในรายวิชาเอกบงัคบั  

กลุ่มวชิาเลือก 12 หน่วยกติ กลุ่มวชิาเอกเลือก  9 หน่วยกติ ลดจ านวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาเอก
เลือกไปเพ่ิมในกลุ่มวิชาแกน 

ACCT3103  การบญัชีเฉพาะกิจการ         3(3-0-6) ACCT3102 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) -เปล่ียนรหสัวิชา 

  ACCT3105 การบญัชีระหวา่งประเทศ 
                

3(3-0-6) -เพ่ิมรายวิชาในเอกเลือก 
 

  ACCT3106  ทฤษฎีบญัชี                     3(3-0-6) -เพ่ิมรายวิชาในเอกเลือก 
 

  ACCT3502 การวางระบบบญัชี 3(3-0-6) -เพ่ิมรายวิชาในเอกเลือก 

ACCT4903 สมัมนาการบญัชีบริหาร                                                                                                                                                3(2-2-5)   ไม่มีรายวิชาน้ีในหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2559 



90 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

เหตุผล 
 

ACCT4903 สมัมนาการบญัชีบริหาร                                                                                                                                                        3(2-2-5)   ไม่มีรายวิชาน้ีในหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

ACCT4904 สมัมนาการสอบบญัชี                                                                                
 

3(2-2-5) 
  

ไม่มีรายวิชาน้ีในหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

ACCT4905 สมัมนาการตรวจสอบ 
                    ภายใน                                                                    

3(2-2-5) 
  

ไม่มีรายวิชาน้ีในหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

ACCT4906     สมัมนาการภาษีอากร 

 
3(2-2-5)  

  
ไม่มีรายวิชาน้ีในหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

ACCT4801 การเตรียมฝึก 
                    ประสบการณ์วิชาชีพ 
                    ทางการบญัชี 

2(90) ACCT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
                   วิชาชีพทางการบญัชี 

             2(90) ปรับเน้ือหาให้รัดกุมและเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาการบญัชี 

ACCT4802 การฝึกประสบการณ์ 
                       วิชาชีพทางการบญัชี 

5(225) ACCT4802 การฝึกประสบการณ์ 
                       วิชาชีพทางการบญัชี 

5(350) -ปรับเน้ือหาให้รัดกุม 
-เพ่ิมจ านวนชัว่โมง 
-เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

  ACCT4803  การเตรียมสหกิจศึกษา 
                     ทางการบญัชี 

1(45) ปรับเน้ือหาให้รัดกุมและเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาการบญัชี 

  ACCT4804  สหกิจศึกษาทางการ 
                        บญัชี 

6(540) ปรับเน้ือหาให้รัดกุมและเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาการบญัชี 
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เอกสารหมายเลข 2 
ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 



93 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                                                           หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
  

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 3 

ตารางเปรียบเทียบรายวชิาในหลกัสูตรกบัองค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีและ 

ข้อก าหนดในสภาวชิาชีพบัญชี 
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- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชี
และวธีิการบญัชี  การจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
- กฎหมายทางการบญัชี 
- ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกั
บญัชี 

- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
 
 
 
 
 
 

- ความหมาย และวตัถุประสงคข์อง
การบญัชี 

- ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 
- กรอบแนวคิดทางการบญัชี 
- หลกัการและวธีิการบนัทึกบญัชี
ตามหลกัการบญัชีคู่ 

- การบนัทึกรายการในสมุดรายวนั
ทัว่ไปและการผา่นรายการไป
บญัชีแยกประเภท 

- การปรับปรุงและปิดบญัชีเม่ือส้ิน
งวด 
การจดัท างบทดลอง กระดาษท า
การ และงบการเงินส าหรับกิจการ
ซ้ือขายสินคา้ และกิจการ
ใหบ้ริการ 

 

ACCT1101  การบญัชีขั้นตน้ 1 
 

- กฎหมายภาษีอากร 
- ผลกระทบของกฎหมายและการ
ตีความท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหาร 

-  

- หลกัเกณฑ ์วธีิการประเมินและ
การจดัเก็บ    ภาษีอากรต่าง ๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ 
   - ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
- ภาษีศุลกากร 
- ภาษีสรรพสามิต 
- อากรแสตมป์ 

ACCT2601  การภาษีอากร  
ACCT3601  การบญัชีภาษีอากร 
ACCT3602  การวางแผนภาษี 
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- กฎหมายภาษีอากร 
- ผลกระทบของกฎหมายและการ
ตีความท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหาร 

- กฎหมายภาษีอากร 
- ผลกระทบของกฎหมายและการ
ตีความท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหาร 
 

 

- การใชว้ธีิการเชิงปริมาณ  สถิติ
และ  การวจิยั 
 
 

 

- ความรู้ดา้นวธีิการเชิงปริมาณ ACCT3901 วธีิวจิยัวทิยาทาง 
                    การบญัชี 
ACCT4901  การวจิยัทางการ  
                     บญัชี 
APST2105 สถิติธุรกิจ 

- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ความรู้เก่ียวกบัการควบคุม
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทกัษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในบทบาทของ
ผูบ้ริหาร 
 

- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชีและ
วธีิการบญัชี  การจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ทกัษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในบทบาทของผูบ้ริหาร 
 

BCOM1101 หลกัเบ้ืองตน้ 
                     เก่ียวกบัระบบ 
                     สารสนเทศ 
ACCT3104  การจดัท าบญัชีดว้ย 
                     โปรแกรมส าเร็จรูป 
ACCT3503  การจดัการฐาน 
                     ขอ้มูลทางการบญัชี 
 

- ความรู้ดา้นภาษาองักฤษส าหรับ
ธุรกิจ 

-  ความรู้ดา้นภาษาองักฤษส าหรับ
ธุรกิจ 

ENGL3701 ภาษาองักฤษเพื่อ
วตัถุประสงคท์างวชิาการ  

 ENGL3702  ภาษาองักฤษเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวชิาชีพ
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- เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
 - เศรษฐศาสตร์มหภาค 

- ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ ECON1105  หลกัเศรษฐศาสตร์ 

- ความรู้เก่ียวกบัการเงิน  การ
จดัการทางการเงิน    เคร่ืองมือ
ทางการเงิน ตลาดทุนและตลาด
เงิน 

- ความรู้ดา้นตลาดการเงินและตลาด
ทุน 

FINB1101  การเงินธุรกิจ 

- กฎหมายธุรกิจ  
- กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
- กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัจ ากดั 
หลกัทรัพย ์

- กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบวชิาชีพบญัชี 
 

- ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและกฎหมาย
พาณิชย ์

 
 

LAWS2511  กฎหมายธุรกิจและ 
                      การพาณิชย ์

- ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ 
-สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
- จริยธรรมและธรรมาภิบาลทาง
ธุรกิจ 
- หลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
- ธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิ
วตัน์ 
-การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

- ความรู้ดา้นสภาพแวดธุรกิจ 
- ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการ
ประกอบธุรกิจ 

- ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล 
- ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์าร 
- ความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ
และโลกาภิวตัน์ 

-  

MNGT2103 การจดัการยคุใหม่ 

- ความรู้ดา้นการตลาด 
 

- ความรู้ดา้นการตลาด MKRT1101  หลกัการตลาด 
 

- สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
- การจดัการและการตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์ 

- ความรู้ดา้นสภาพแวดธุรกิจ 
ความรู้ดา้นการจดัการและการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 
 
 

MNGT4404  กลยทุธ์ธุรกิจ 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อก าหนดในสภาวชิาชีพ รายวชิาในหลกัสูตร 
- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชี
และวธีิการบญัชี  การจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
 

 

- การบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย์
หมุนเวยีน 

- การบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
- ระบบเงินสดยอ่ย 
- ระบบใบส าคญั 

ACCT1102  การบญัชีขั้นตน้ 2 

- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชี
และวธีิการบญัชี  การจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
 

 
 
 
 
 

- หลกัการและวธีิการเก่ียวกบัรายการ
สินทรัพย ์วา่ดว้ย 

- การจ าแนกประเภทต่าง ๆ ของ
สินทรัพย ์

- การรับรู้และการวดัมูลค่า 
- การตีราคา 
- การจดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็น
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายตามหลกัการ
บญัชี 

- ตน้ทุนการกูย้มื 
- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
- การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
- การแสดงรายการสินทรัพยใ์นงบ
การเงิน 

- การเปิดเผยขอ้มูล 

ACCT2101  การบญัชีขั้นกลาง 1 

- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชี
และวธีิการบญัชี  การจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
 

หลกัการและวธีิการบญัชีเก่ียวกบั
หน้ีสิน 

-การจ าแนกประเภทของหน้ีสิน 
-การรับรู้และวดัมูลค่าของหน้ีสิน 
-การตีราคาและการแสดงรายการ
หน้ีสินในงบการเงิน 

-การเปิดเผยขอ้มูล 

ACCT2102 การบญัชีขั้นกลาง 2 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อก าหนดในสภาวชิาชีพ รายวชิาในหลกัสูตร 
 -การประมาณหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
-การบญัชีเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วน 
-การบญัชีเก่ียวกบับริษทัจ ากดัและ
บริษทัมหาชน 

-การจดัท างบกระแสเงินสด 

 

- แนวคิดการบญัชีบริหาร   
- การบริหารตน้ทุน   
- การควบคุมคุณภาพ   
- การวดัผลการด าเนินงาน  
 

- ความส าคญัและบทบาทการบญัชี
ตน้ทุนในองคก์รธุรกิจ 

- ความหมายของตน้ทุนต่าง ๆ 
- ระบบบญัชีท่ีใชบ้นัทึกตน้ทุน 
- วธีิการบญัชีและการควบคุมวตัถุดิบ 
แรงงาน ค่าใชจ่้ายการผลิต 

- การบญัชีเก่ียวกบัเงินเดือนและ
ค่าแรงงาน 

- ระบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า 
- ระบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต 
- ระบบตน้ทุนมาตรฐาน 
- การวเิคราะห์ผลต่างท่ีเกิดข้ึน 
- การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑร่์วม 
- และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้
- ของเสีย การส้ินเปลือง งานท่ี
บกพร่อง เศษซาก 

- - ตน้ทุนกิจกรรม 

ACCT2201  การบญัชีตน้ทุน 1 

- แนวคิดการบญัชีบริหาร   
- การวางแผนและการงบประมาณ   
- การบริหารตน้ทุน   
- การควบคุมคุณภาพ   
- การวดัผลการด าเนินงาน  
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ  

 

- การใชข้อ้มูลตน้ทุนในการตดัสินใจ
วางแผน  และควบคุมการด าเนินงาน
ภายใตส้ถานการณ์ 
  ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน 
ปริมาณ และก าไร 

 

ACCT2202  การบญัชีตน้ทุน 2 
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-การใชข้อ้มูลทางการบญัชีเพื่อ
การตดัสินใจ 

- ระบบตน้ทุนผนัแปรและ
การงบประมาณ 

- การก าหนดราคาสินคา้ ราคาโอน 
-  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชี
และวธีิการบญัชี  การจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงิน   

- การใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
- มาตรฐานการบญัชี 
-  

- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชีและ
วธีิการบญัชี  การจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงินของกิจการต่าง ๆ 
เช่น ธนาคาร  สถาบนัการเงิน
โรงพยาบาล โรงแรม  การเกษตร
กรรม  ธุรกิจการท่องเท่ียว  สหกรณ์  
มรดกและทรัสตี  การประกนัภยั  
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
เป็นตน้ 

 

ACCT3102  การบญัชีเฉพาะ 
                     กิจการ 

- แนวคิดการบญัชีบริหาร   
- การวางแผนและการงบประมาณ   
- การบริหารตน้ทุน   
- การควบคุมคุณภาพ   
- การวดัผลการด าเนินงาน  
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ  
- - การใชข้อ้มูลทางการบญัชีเพื่อ
การแนวคิดการบญัชีบริหาร   

- การวางแผนและการงบประมาณ   
- การบริหารตน้ทุน   
- การควบคุมคุณภาพ   
- การวดัผลการด าเนินงาน  
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ  
- การใชข้อ้มูลทางการบญัชีเพื่อการ 
  ตดัสินใจ 
 

- บทบาทของการวางแผนก าไรและ
การควบคุมและการประเมินของ
องคก์รประเภท ต่าง ๆ 
-  การวางแผนกลยทุธ์และการใช้
งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการ
วางแผนและควบคุม 
-  การรายงานเพื่อการควบคุมและการ
บริหาร 
 

ACCT3202  การวางแผนก าไร 
                     และการควบคุม 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อก าหนดในสภาวชิาชีพ รายวชิาในหลกัสูตร 
- แนวคิดการบญัชีบริหาร   
- การวางแผนและการงบประมาณ   
- การบริหารตน้ทุน   
- การควบคุมคุณภาพ   

- กรอบแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
- กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- การรวบรวม จดัท าและวเิคราะห์
ขอ้มูลตน้ทุน  ส่ิงแวดลอ้ม 

ACCT3203  การบญัชีเพื่อการ 
                     จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

- การวดัผลการด าเนินงาน  
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ  
- การใชข้อ้มูลทางการบญัชีเพื่อการ
ตดัสินใจ 

-  

- ประโยชน์ธุรกิจท่ีไดรั้บจากการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- การจดัท ารายงานขอ้มูลการจดัการ  
  ส่ิงแวดลอ้มเพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร 

 

- มาตรฐานการสอบบญัชี  
- ขอบเขต  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั 
เทคนิคการตรวจสอบบญัชี 

- การวางแผนการสอบบญัชี 
- รายงานการสอบบญัชี 
- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

 

- แนวคิดทัว่ไปและแม่บทของ
มาตรฐานการสอบบญัชี 

- ววิฒันาการเก่ียวกบัวชิาชีพการ
สอบบญัชี 

- บทบาทและความรับผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชี 

- กฎหมายและพระราชบญัญติั 
เก่ียวกบัการสอบบญัชี 

- จรรยาบรรณ  และความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชี 

- ขอ้ตกลงในการรับงานสอบบญัชี 
- การทุจริตและขอ้ผิดพลาด 
- การวางแผนงานสอบบญัชี 
- ความเส่ียงในการสอบบญัชีและ
ความมีสาระส าคญั 

- การประเมินความเส่ียง 
- หลกัฐานการสอบบญัชี  วธีิการ
รวบรวมหลกัฐาน และวธีิการ
ตรวจสอบ 

-   กระดาษท าการของผูส้อบบญัชี 
- การเลือกตวัอยา่งในงานสอบบญัชี 

ACCT3401  การสอบบญัชี 
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 - การตรวจสอบสินทรัพย ์ หน้ีสิน  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย 

- รายงานการสอบบญัชี 
- แนวทางการตรวจสอบบญัชีดว้ย 
- คอมพิวเตอร์ 
- การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี 

 

 

- การตรวจสอบภายในกิจการ   
- การประเมินความเส่ียงและการ
ตรวจสอบการทุจริต 

- แนวทาง  วธีิการ  มาตรฐานใน
การปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการ
การตรวจสอบและบริการให้
ความเช่ือมัน่ 

- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
- ความเส่ียงและการบริหารความ
เส่ียง 

- ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล 
- การตรวจสอบภายในกิจการ   
- การประเมินความเส่ียงและการ
ตรวจสอบการทุจริต 

- แนวทาง  วธีิการ  มาตรฐานในการ
ปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการการ
ตรวจสอบและบริการใหค้วาม
เช่ือมัน่ 

- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
- หลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
 

ACCT3402  การตรวจสอบ 
                     ภายในและการ  
                     ควบคุมภายใน 

- มาตรฐานการสอบบญัชี  
- ขอบเขต  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั 
เทคนิคการตรวจสอบบญัชี 

- การวางแผนการสอบบญัชี 
- รายงานการสอบบญัชี 
- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
   

- แนวคิดและการพฒันารูปแบบการ
บญัชี นิติเวช 

-  ความแตกต่างระหวา่งการบญัชี
นิติเวชกบั การตรวจสอบทุจริต 

-  คุณสมบติัและหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของนกับญัชีนิติเวช 

-  เทคนิคและวธีิการตรวจสอบและ
การเขา้ไปมีส่วนร่วมในระบวนการ
ฟ้องร้องเพื่อ ด าเนินคดีในศาล 

 

ACCT3403  การบญัชีนิติเวช 
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- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชีและ
วธีิการบญัชี  การจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
- กฎหมายทางการบญัชี 

 

- การบญัชีส านกังานใหญ่และสาขา 
- การบญัชีส าหรับรายการท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศและการแปลง
ค่างบการเงิน 

- การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการ
บญัชี 

-นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 
  ประมาณการทางการบญัชี 

- การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
- งบการเงินระหวา่งกาล 
- การบญัชีส าหรับ 
- ธุรกิจฝากขาย 
- ธุรกิจขายผอ่นช าระ 
- ธุรกิจใหเ้ช่า 
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
  - งานก่อสร้างตามสัญญา 
   -กิจการร่วมคา้ 
  -การบญัชีส าหรับกิจการไม่   
    แสวงหาก าไร 
- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
-ผลประโยชน์พนกังาน 

ACCT4101  การบญัชีขั้นสูง 1 

- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชีและ
วธีิการบญัชี  การจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
- กฎหมายทางการบญัชี 

 

- การบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

- การบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 

- การรวมกิจการในรูปแบบต่าง ๆ 
- การจดัท างบการเงินรวม 
- งบกระแสเงินสดรวม 
- การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
-  

ACCT4102  การบญัชีขั้นสูง 2 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อก าหนดในสภาวชิาชีพ รายวชิาในหลกัสูตร 
- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชีและ
วธีิการบญัชี  การจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน   

- การใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
- มาตรฐานการบญัชี 
- กฎหมายทางการบญัชี 
- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

- การจดัท างบการเงินจากรายการท่ี
บนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์ 

- การบญัชีส าหรับกิจการร่วมคา้ 
- การบญัชีส าหรับกองทุน 
- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชี
และวธีิการบญัชี  การจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงิน   

- การใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
- มาตรฐานการบญัชี 
- กฎหมายทางการบญัชี 
- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

ACCT4103  รายงานการเงินและ 
                     การวเิคราะห์งบ 
                     การเงิน 

- มาตรฐานการสอบบญัชี  
- ขอบเขต  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั เทคนิค
การตรวจสอบบญัชี 

- มาตรฐานการสอบบญัชี  
-  ขอบเขต  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั 
เทคนิคการตรวจสอบบญัชี 

ACCT4401  การตรวจสอบและ 
                     ควบคุมระบบสาร 
                      สนเทศ 

- การวางแผนการสอบบญัชี 
- รายงานการสอบบญัชี 
-  จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  ทกัษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การวางแผนการสอบบญัชี 
- รายงานการสอบบญัชี 
-  จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  ทกัษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ACCT4402  การตรวจสอบบญัชี 
                     ดว้ยโปรแกรม 
                     ส าเร็จรูป 

- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชีและ
วธีิการบญัชี  การจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน   

- การใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
- มาตรฐานการบญัชี 
- มาตรฐานการสอบบญัชี 
- กฎหมายทางการบญัชี 

- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชี
และวธีิการบญัชี  การจดัท าและ
น าเสนอรายงานทาง การเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
- มาตรฐานการสอบบญัชี 
- กฎหมายทางการบญัชี 
- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

ACCT4901  สัมมนาทางการ 
                     บญัชีการเงิน 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อก าหนดในสภาวชิาชีพ รายวชิาในหลกัสูตร 
- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
- คุณค่าแห่งวชิาชีพ 
ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกับญัชี 

- คุณค่าแห่งวชิาชีพ 
- ความรับผดิชอบต่อสังคมของนกั
บญัชี 

 

ACCT4901  สัมมนาทางการ 
                     บญัชีการเงิน 

- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชีและ
วธีิการบญัชี  การจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
- มาตรฐานการสอบบญัชี 
- กฎหมายทางการบญัชี 
- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- แนวคิด ทฤษฎี  หลกัการบญัชี
และวธีิการบญัชี  การจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงิน   

- มาตรฐานการบญัชี 
- มาตรฐานการสอบบญัชี 
- กฎหมายทางการบญัชี 
- จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ACCT4801 การเตรียมฝึกประสบ 
                    การณ์วชิาชีพทาง 
                     การบญัชี 
ACCT4802  การฝึกประสบการณ์ 
                     วชิาชีพทางการบญัชี 
ACCT4803  การเตรียมสหกิจ 
                     ศึกษาทางการบญัชี 
ACCT4804  สหกิจศึกษาทางการ 
                     บญัชี 
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เอกสารหมายเลข 4 

การก าหนดรหัสวชิาของสาขาวชิาการบัญชี 
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การก าหนดรหัสวชิา 
 
ความหมายของเลขประจ าวชิา 
 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตประกอบด้วยตวัอกัษรโรมนั             
4  ตวั  และเลข 4 หลกั  ซ่ึงมีความหมาย  ดงัน้ี 

ตวัอกัษรโรมนั 4  ตวั  หมายถึง  หมวดวชิา 
เลขตวัท่ีหน่ึง               หมายถึง  ชั้นปี 
เลขตวัท่ีสอง    หมายถึง  ลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ตวัท่ีสาม-ส่ี      หมายถึง  ล าดบัก่อนหลงั 

             วิชาบงัคบัก่อน  หมายความวา่  นกัศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาท่ีมีวิชาบงัคบัก่อน จะตอ้งผ่าน
การเรียนรายวชิาท่ีระบุไวก่้อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิานั้น  โดยนกัศึกษาจะผา่น
การเรียนและผา่นการประเมินผลวชิาบงัคบัก่อน  โดยไดร้ะดบัคะแนน A,  B+, B, C+, C, D+และ D 

 
หมู่วชิาการบัญชี (ACCT) 

 
 หมู่วชิาการบญัชี  ซ่ึงอยูใ่นสาขาวชิาการบญัชี  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหารายวชิาออกเป็นดงัน้ี 

1. บญัชีการเงิน       (ACCT_1_ _) 
2. บญัชีบริหาร       (ACCT_2_ _) 
3. บญัชีและการเงิน      (ACCT_3_ _) 
4. การสอบบญัชี      (ACCT_4_ _)    
5. ระบบสารสนเทศทางการบญัชี    (ACCT_5_ _)  
6. การบญัชีภาษีอากร      (ACCT_6_ _) 
7. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (ACCT_8_ _) 
8. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษา (ACCT_9_ _) 
       เอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั 
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หมู่วชิาการบัญชี 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วย

กิต รหสัใหม่ รหสัเก่า 
ACCT1101 ACCT1101 การบญัชีขั้นตน้ 1 3(3-0-6) 
ACCT1102 ACCT1102 การบญัชีขั้นตน้ 2 3(3-0-6) 
ACCT2101 ACCT2101 การบญัชีขั้นกลาง 1    3(3-0-6) 
ACCT2102 ACCT2102 การบญัชีขั้นกลาง 2          3(3-0-6) 
ACCT2201 ACCT2201 การบญัชีตน้ทุน 1                         3(3-0-6) 
ACCT2202 ACCT2202 การบญัชีตน้ทุน 2     3(3-0-6) 
ACCT2601 ACCT2601 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
ACCT3101 ACCT3101 การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
ACCT3102 ACCT3103 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 
ACCT3104 ACCT3104 การจดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 
ACCT3106  ทฤษฎีการบญัชี 3(3-0-6) 
ACCT3201 ACCT3201 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 

 FINB3403 การวางแผนและควบคุมก าไร 3(3-0-6) 
ACCT3202 ACCT3202 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3(3-0-6) 
ACCT3203 ACCT3203 การบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
ACCT3401 ACCT3401 การสอบบญัชี 3(3-0-6) 
ACCT3402 ACCT3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 

 ACCT3403 ปัญหาการสอบบญัชี 3(3-0-6) 
ACCT3403 ACCT3403 การบญัชีนิติเวช 3(3-0-6) 
ACCT3501 ACCT3502 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0-6) 
ACCT3502 ACCT3501 การวางระบบบญัชี   3(3-0-6) 
ACCT3503 ACCT3502 การจดัการฐานขอ้มูลทางการบญัชี 3(3-0-6) 

 ACCT3503 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

3(3-0-6) 

ACCT3504 ACCT3504 การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
และการควบคุม 

3(3-0-6) 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
รหสัใหม่ รหสัเก่า 

ACCT3601  การบญัชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
 ACCT3601 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 

ACCT3602 ACCT3602 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6) 
ACCT4901 ACCT3901 วธีิวจิยัวทิยาทางการบญัชี 3(3-0-6) 
ACCT4101 ACCT4101 การบญัชีขั้นสูง 1      3(3-0-6) 
ACCT4102 ACCT4102 การบญัชีขั้นสูง 2      3(3-0-6) 

 ACCT4103 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) 
ACCT4103  รายงานการเงินและการวเิคราะห์ 3(3-0-6) 
ACCT4401 ACCT4401 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
ACCT4801 ACCT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบญัชี 2(90) 
ACCT4402 ACCT4402 การตรวจสอบบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 
ACCT4802 ACCT4802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการบญัชี 5(350) 
ACCT4803 ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบญัชี 2(90) 
ACCT4804 ACCT4804 สหกิจศึกษาทางการบญัชี 6(540) 
ACCT4901 ACCT4901 สัมมนาการบญัชีการเงิน 3(2-2-5) 

 ACCT4902 การวจิยัทางการบญัชี 3(3-0-6) 
 ACCT4903 สัมมนาการบญัชีบริหาร 3(2-2-5) 
 ACCT4904 สัมมนาการสอบบญัชี 3(2-2-5) 
 ACCT4905 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(2-2-5) 
 ACCT4906 สัมมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2-2-5) 
 ACCT4907 สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2-5) 
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เอกสารหมายเลข 5 

ประวตัแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ประวตัิและผลงานอาจารย์ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี  พลิาศลกัษณ์        
 1.1  ต าแหน่งทางวชิาการ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์      
 1.2  ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา)        ช่ือสถาบัน       ปี พ.ศทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี  บธ.บ. (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2521 
ปริญญาโท บช.ม. (การบญัชีตน้ทุน)    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2535 

 

1.3 ภาระการสอน  ประจ าปีการศึกษา  2559    

  ภาคเรียนที ่1/2559   ภาคเรียนที ่ 2/2559  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา รหัสวชิา หน่วยกติ 

ACCT2102 การบญัชีขั้นกลาง1 3(3-0-6) ACCT1102 การบญัชีขั้นตน้ 2 3(3-0-6) 
ACCT2202 การบญัชีตน้ทุน 2 3(3-0-6) ACCT2202 การบญัชีตน้ทุน 2 3(3-0-6) 
ACCT4901 สัมมนาทางบญัชี    1(0-2-1)     ACCT4901 สัมมนาทางบญัชี 1(0-2-1)     

   
  1.4  ผลงานวชิาการ 
  1.4.1  ต ารา  หนงัสือ  เอกสารประกอบการสอน  บทความทางวชิาการ   
                  ยพุดี  พิลาศลกัษณ์.(2548). เอกสารประกอบการสอนการบัญชี 2. กรุงเทพฯ :    
                                       มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
                        จิรวรรณ  ปลัง่พงษพ์นัธ์ , ยพุดี  พิลาศลกัษณ์,  อายะวดี  ซนัประสิทธ์ิ , 
                                        สุรชาติ  รัชตโภคิน และแวววารี  ทองประดิษฐ. (2550). การบัญชีเพ่ือการ 
                                        จัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม.   
 ยพุดี  พิลาศลกัษณ์.( 2550). เอกสารประกอบการสอนการบัญชีเพ่ือการจัดการ.  
                                         กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   
                     ________. ( 2550). การบัญชี2. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม.   
              1.4.2  ประสบการณ์การท างาน 
    พ.ศ. 2521  เจา้หนา้ท่ีบญัชี  บริษทั  รามาการ์เมนท ์จ ากดั 
    พ.ศ. 2522  เจา้หนา้ท่ีบญัชี  บริษทั  ศรีนครบิสิเนส จ ากดั 
    พ.ศ. 2524  อาจารยป์ระจ าวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ  
     กรมอาชีวศึกษา 
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                           พ.ศ. 2525  หวัหนา้แผนกการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั 
     อาชีวศึกษาเอ่ียมละออ  กรมอาชีวศึกษา 
    พ.ศ. 2528  หวัหนา้คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ  
                                              กรมอาชีวศึกษา 
                           พ.ศ.  2540   อาจารยป์ระจ าภาควชิาการเงินและการบญัชี คณะ 
     วทิยาการ จดัการ  สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 
    พ.ศ. 2541     รองหวัหนา้ภาควชิาการเงินและการบญัชี   คณะวทิยาการ 
                                           จดัการ   สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม  
                            พ.ศ. 2545      รองประธานโปรแกรมบริหารธุรกิจ  คณะวทิยาการ 
     จดัการ สถาบนัราชภฎั จนัทรเกษม 
  พ.ศ. 2547      ประธานหลกัสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการบญัชี  
                                                  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฎัราชภฎั 
     จนัทรเกษม 
                        พ.ศ. 2552-2556     กรรมการสภาวชิาการ  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทเกษม 
                           พ.ศ. 2554   กรรมการหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  คณะวทิยาการจดัการ 
                                               มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
 พ.ศ. 2557-2558   เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
                                               มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
      1.4.3  การฝึกอบรม 

    พ.ศ. 2554     โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาอาจารย์ผูส้อนบัญชี
    มหาวทิยาลยัราชภฎั ทัว่ประเทศ 
                       โครงการอบรมอาจารยผ์ูส้อนวิชาการบญัชีและการสอบ
    บญัชีหลกัสูตร   “ติดตามมาตรฐานวชิาชีพบญัชีปัจจุบนั” 
                        อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
    กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
                        อบรมสัมมนาเร่ืองกา้วทนัมาตรฐานการรายงานทาง 
    การเงินฉบบัใหม่ 
พ.ศ. 2556    อบรม Update มาตรฐานการบญัชีและปรับปรุงหลกัสูตร

บญัชี ณ จงัหวดัเชียงใหม่  
พ.ศ. 2557      อบรม หลกัสูตรพฒันาการเรียนการสอนดา้นบญัชี Update 

มาตรฐานการบญัชี  ณ จงัหวดั เชียงใหม่ 
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1.4.4 การศึกษาดูงาน 
       พ.ศ. 2544  ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยั women กรุงดูไบ สหรัฐอาหรับ
    เอมิเรสต ์
       พ.ศ. 2551        ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยักวางสีนอมอล  สาธารณรัฐ 
    ประชาชนจีน 
       พ.ศ. 2552        ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัซูเมกนั  ประเทศญ่ีปุ่น 
       พ.ศ. 2554       ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัยอนเซ  ประเทศเกาหลีใต ้
 

2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อายะวดี  ซันประสิทธ์ิ       
 2.1  ต าแหน่งทางวชิาการ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์      
 2.2  ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา)        ช่ือสถาบัน     ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2520 
ปริญญาตรี บธ.บ. (การบญัชี)                  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2547 
ปริญญาโท บธ.ม. (การบญัชี)    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2544 

  
2.3 ภาระการสอน  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ภาคเรียนที ่1/2559   ภาคเรียนที ่ 2/2559  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา รหัสวชิา หน่วยกติ 
ACCT3201 การบญัชีเพื่อการ

จดัการ 
3(3-0-6) ACCT3201 การบญัชีเพื่อการ

จดัการ 
3(3-0-6) 

FINB2201 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) FINB2201 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
   ACCT2601 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

   
   2.4  ผลงานวชิาการ 
  2.4.1  ต ารา  หนงัสือ  เอกสารประกอบการสอน  บทความทางวชิาการ   
           จิรวรรณ    ปลัง่พงษพ์นัธ์ ,  ยพุดี    พิลาศลกัษณ์,  อายะวดี  ซนัประสิทธ์ิ , 
                                        สุรชาติ  รัชตโภคิน และแวววารี  ทองประดิษฐ. (2550).  การบัญชีเพ่ือการ    
                                        จัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม.  
                       อายะวดี  ซนัประสิทธ์ิ. ( 2550). หลกัารบัญชี 1.  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัราช ภฏั 
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                                         จนัทรเกษม. 
                       ________. ( 2550). เอกสารประกอบการสอนวชิาการเงินการธนาคาร. กรุงเทพฯ :   
                                         มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.         
                      ________. ( 2550).หลกัการบัญชีเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.                 
 
 2.4.2  ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ.  2520 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บริษทั  เยอเนอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 พ.ศ.  2522 นกัวชิาการเงินและบญัชี  วทิยาลยัครูจนัทรเกษม 
 พ.ศ.  2538 นกัวชิาการเงินและบญัชี  สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม 
  พ.ศ.  2539 อาจารย ์2 ระดบั 6   สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม 
  พ.ศ.  2540 อาจารย ์2 ระดบั 7   สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม 
  พ.ศ.  2547  อาจารย ์2 ระดบั 7  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
                         พ.ศ.  2549 กรรมการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี    
                                                 คณะวทิยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
  พ.ศ.  2550 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8   มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
  พ.ศ.  2554 กรรมการหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  คณะวทิยาการจดัการ   
    มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
 พ.ศ. 2555  ประธานหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
 พ.ศ. 2557  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส านกังานอธิการบดี 
               2.4.3  การฝึกอบรม 
                       พ.ศ.  2549  อบรมภาษีอากรธุรกิจ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
                       พ.ศ.  2553  อบรมการตรวจสอบภายใน  โรงแรมเอเชีย 
                       พ.ศ.  2554  โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาอาจารยผ์ูส้อบบญัชี มหาวทิยาลยั 
                                            ราชภฎัทัว่ประเทศ 
                                    อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่
    มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
                                                 อบรมสัมมนาเร่ืองกา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
    ใหม่ 

พ.ศ. 2556    อบรม Update มาตรฐานการบญัชีและปรับปรุงหลกัสูตรบญัชี ณ 
จงัหวดัเชียงใหม่  
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พ.ศ. 2557     อบรม หลักสูตรพัฒนาการเ รียนการสอนด้านบัญชี Update 
มาตรฐานการบญัชี  ณ จงัหวดั เชียงใหม่ 

 
              2.4.4   การศึกษาดูงาน 

      พ.ศ. 2552 ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัซูเมกนั  ประเทศญ่ีปุ่น 
      พ.ศ. 2554  ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัยอนเซ  ประเทศเกาหลีใต ้

 
3.  อาจารย์แวววารี  ทองประดิษฐ       
 3.1  ต าแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์      
 3.2  ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา)        ช่ือสถาบัน     ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี บช.บ. (การบญัชี) มหาวทิยาลยัศรีปทุม 2536 
ปริญญาโท บธ.ม. (การบญัชี)    มหาวทิยาลยัศรีปทุม 2542 

 

3.3  ภาระการสอน  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ภาคเรียนที ่1/2559   ภาคเรียนที ่ 2/2559  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา รหัสวชิา หน่วยกติ 
ACCT1101 การบญัชีขั้นตน้ 1 3(3-0-6) ACCT1103 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
ACCT1103 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) ACCT4101 การบญัชีขั้นสูง 2 3(3-0-6) 
ACCT4102 การบญัชีขั้นสูง 2 3(3-0-6)    

   3.4  ผลงานวชิาการ 
  3.4.1  ต ารา  หนงัสือ  เอกสารประกอบการสอน  บทความทางวชิาการ   
                   จิรวรรณ    ปลัง่พงษพ์นัธ์ ,  ยพุดี    พิลาศลกัษณ์,  อายะวดี  ซนัประสิทธ์ิ , 
                                          สุรชาติ  รัชตโภคิน และแวววารี  ทองประดิษฐ. ( 2550).  การบัญชีเพ่ือการ    
                                          จัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม.  
                   แวววารี   ทองประดิษฐ. ( 2550).  การบัญชีขั้นต้น 1.  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยั  
                  ราชภฏัจนัทรเกษม.    
                   ________ . (2552). Consolidatated Financial Statement  ท่ีนกับญัชีควรรู้จกั.  
                                      วทิยาการสาร, 1, 24-35. 
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                 ________ . (2553). จริยธรรมทางธุรกิจกบัการตรวจสอบภายในท่ีผูบ้ริหารขั้นสูงไม่
   ยอมเขา้ใจ. วทิยาการสาร, 2 , 83-97. 
            3.4.2   ผลงานวจิยั 
 นวระ  ทาสุวรรณ,   แวววารี  ทองประดิษฐและรจนา   แสงตาล. (2552). 
                                   การรับรู้ และความพงึพอใจของพนักงานมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่
   มีต่อกองทุนส ารองเลีย้งชีพไทยมั่นคงซ่ึงจะทะเบียนแล้ว. กรุงเทพฯ : 
   มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม.  
         แวววารี  ทองประดิษฐ. (2552).งานอาจารย์ทีป่รึกษาตามความคาดหวงัของ 
                                   นักศึกษา คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม.  
   กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม.  
              3.4.3  ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2534     หวัหนา้ฝ่ายพนกังานบญัชีลูกหน้ี บริษทัโอสถสภา จ ากดัมหาชน 
 พ.ศ. 2543     หวัหนา้ภาควชิาบญัชี  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
 พ.ศ. 2547      ท่ีปรึกษาบญัชี บริษทั พนัวาขนส่ง  จ  ากดั 
 พ.ศ. 2548      อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี               
    คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม    
                      พ.ศ. 2552      ประธานหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  
    มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
                    พ.ศ. 2554      ประธานหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  คณะวทิยาการจดัการ   
    มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
 พ.ศ. 2555  คณะกรรมการหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
 3.4.4  การฝึกอบรม 

พ.ศ. 2543      อบรมอาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรมาตรฐานการบญัชีและพนกังานการ
   บญัชี  
พ.ศ. 2547      อบรมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
พ.ศ. 2554      อบรมสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่
   มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
พ.ศ. 2556    อบรม Update มาตรฐานการบญัชีและปรับปรุงหลกัสูตรบญัชี ณ 

จงัหวดัเชียงใหม ่ 
พ.ศ. 2557      อบรม หลกัสูตรพฒันาการเรียนการสอนดา้นบญัชี Update 
มาตรฐานการบญัชี  ณ จงัหวดั เชียงใหม่ 
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1.4.5 การศึกษาดูงาน 
          พ.ศ. 2553     ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยันนัยาง    ประเทศสิงคโปร์ 
          พ.ศ. 2554     ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัยอนเซ   ประเทศเกาหลีใต ้

  
    
4.  อาจารย์อนุวฒัน์  ภักดี      
 4.1  ต าแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์      
 4.2  ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การบญัชี) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 2551 
ปริญญาโท บธ.ม. (การบญัชี)    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2555 

 

4.3  ภาระการสอน  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ภาคเรียนที ่1/2559   ภาคเรียนที ่ 2/2559  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา รหัสวชิา หน่วยกติ 
ACCT1103 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) ACCT4101 การบญัชีขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
ACCT3402 การตรวจสอบภายใน

และการควบคุมภายใน 
3(3-0-6) ACCT3201 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 

ACCT3601 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)    
 

4.4  ผลงานวชิาการ 
  4.4.1  ต ารา  หนังสือ  เอกสารประกอบการสอน  บทความทางวชิาการ   
             4.4.2   ผลงานวจัิย 

พ.ศ.2555 การประยกุตใ์ชก้ารวดัผลเชิงดุลยภาพ ในการบริหารจดัการงานกอง
คลงั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

พ.ศ.2556 การศึกษาแนวทางการควบคุมภายใน ของระบบงานบัญชีและ
การเงิน กองคลงั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พ.ศ.2557 การศึกษาผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันีราคา SET100  
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            4.4.3  ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ.2552-2556    นกัวชิาการเงินและบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พ.ศ.2556-2558     อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

 พ.ศ.2558-ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะวทิยาการ จดัการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

  
 4.4.4  การฝึกอบรม 

พ.ศ. 2556    อบรม Update มาตรฐานการบญัชีและปรับปรุงหลกัสูตรบญัชี ณ 
จงัหวดัเชียงใหม่  

พ.ศ. 2557     อบรม หลักสูตรพัฒนาการเ รียนการสอนด้านบัญชี Update 
มาตรฐานการบญัชี  ณ จงัหวดั เชียงใหม่ 

 4.4.5  การศึกษาดูงาน 
พ.ศ. 2556     ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ณ ประเทศอินเดีย  
พ.ศ. 2557      ศึกษาดูงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน หลกัสูตร “หลกัการบริหาร

ความ เ ส่ี ยง ” (Risk Management) ณ  University of Hertfordshire     
ประเทศองักฤษ  

 
5.  อาจารย์นุชนาถ  มีสมพืชน์       
 5.1  ต าแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์      
 5.2  ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การบญัชี) มหาวทิยาลยัราชภฏัระนครศรีอยธุยา 2547 
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 2552 

ปริญญาเอก บธ.ด. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยองลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมภ ์

ก าลงัศึกษา 
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5.3 ภาระการสอน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ภาคเรียนที ่1/2559   ภาคเรียนที ่ 2/2559  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา รหัสวชิา หน่วยกติ 
MNGT3901 วธีิวจิยัวทิยาทางธุรกิจ 3(3-0-6) MNGT3108 การจดัการความรู้ 3(3-0-6) 
FINB3901 วธีิวจิยัวทิยาทางการ

เงินและการธนาคาร 
3(3-0-6) FINB1101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 

 5.4  ผลงานวชิาการ 
  5.4.1 ผลงานวจัิย  
                    2552  พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้และการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้

ปลีกแบบดั้งเดิมในอ าเภอพระนครศรีอยธุยา  
   
   5.4.2  ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2547-2549   เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล บริษทั ไอ.เอม็.อี. (ประเทศไทย) จ ากดั  
 พ.ศ. 2552-2554   ผูช่้วยนกัวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  
                                      (ท่ี ปรึกษางานวจิยัระดบัปริญญาโท) 
  
 5.4.3  การฝึกอบรม   
                                  - 
  
 5.4.4  การศึกษาดูงาน  
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เอกสารหมายเลข 6 

ค าส่ังคณะกรรมการจัดท าหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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เอกสารหมายเลข 7 

ผลการประเมนิคุณภาพบัณฑิต 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ 
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 การประเมินในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้ใช้บัณฑิตท าการประเมินบัณฑิตจบการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2557  ในการประเมินจะมี 2 ส่วนคือ  

1. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

 
 หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินในแต่ละข้อค าถามจะมี 5 ค าตอบให้เลือกและก าหนด
น้ าหนักค าตอบแต่ละข้อมีค่าคะแนนดังนี้ 
 5  คะแนน   หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพมากท่ีสุด 
 4 คะแนน  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพมาก 
 3  คะแนน   หมายถึง   บัณฑิตมีคุณภาพบปานกลาง 
 2  คะแนน   หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพน้อย 
 1  คะแนน   หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด 
 โดยเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย  มีดังนี้ 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพมาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพบปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพน้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด 
 
 ผลการประเมินมีดังนี้ 
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1. ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต 

                                                                                         (n = 936) 
สาขา จ านวน ร้อยละ 

สาขา 
          การเงินและการธนาคาร 52 5.6 
          การจัดการ 216 23.1 
          การตลาด 104 11.1 
          การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 45 4.8 
          การบัญช ี 147 15.7 
          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 142 15.2 
          นิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณา) 21 2.2 
          นิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการ
ประชาสัมพันธ์) 

32 3.4 

          นิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาวารสารศาสตร์) 32 3.4 
          นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและ 
                          วิทยุโทรทัศน์) 

79 8.4 

          เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 8 0.9 
          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 58 6.2 
เพศ 
          ชาย 268 28.6 
          หญิง 668 71.4 
ลักษณะงาน 
          ด้านบริการ/การขาย 243 26.0 
          ด้านการท่องเที่ยว 34 3.6 
          ด้านสื่อมวลชน 79 8.4 
          ด้านศิลปกรรม 3 0.3 
          ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 1.7 
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          ด้านการศึกษา 9 1.0 
          ด้านการเกษตร 8 0.9 
          ด้านการบริหารจัดการ 391 41.8 
          ด้านอุตสาหกรรม 25 2.7 
          อ่ืน ๆ  (ราชการ, ประกันภัย, เลขานุการ, 
นิติกร, งานตรวจสอบ, โลจีสตกิส์, พัฒนาผลิตภัณฑ์, 
สถิติ, ออกแบบสื่อ, ฝ่ายIT, วจิัย) 

128 13.7 

 
 

 
ภาพรวมคณะ 

 
 1.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(n = 936) 
ที ่ ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 4.44 0.55 มาก 
1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4.24 0.58 มาก 
1.3 ความมีระเบียบวินัย 4.19 0.62 มาก 

รวม 4.29 0.48 มาก 
ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ความสามารถตามสาขาที่เรียน 4.00 0.65 มาก 
2.2 มีความรู้ที่นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ 
4.06 0.66 มาก 

2.3 มีความรอบรู้ และการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 

4.04 0.69 มาก 

รวม 4.03 0.56 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่

ความรู้ 
3.89 0.69 มาก 
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3.2 มีความสามารถในการท างานอย่างมีระบบ
และการพัฒนาวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ 

4.10 0.63 มาก 

3.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 4.03 0.69 มาก 
3.4 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ และประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้ 

4.01 0.68 มาก 

รวม 4.01 0.55 มาก 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ  และตรง

ต่อเวลา 
4.37 0.63 มาก 

4.2 ความกระตือรือร้นในการท างาน 4.32 0.62 มาก 
4.3 ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้อ่ืน 

และมีจิตส านึกสาธารณะ 
4.38 0.59 มาก 

4.4 ความมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.44 0.59 มาก 

รวม 4.38 0.48 มาก 
ที ่ ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร 
4.20 0.69 มาก 

5.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร 

3.53 0.83 มาก 

5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

4.12 0.68 มาก 

รวม 3.95 0.57 มาก 
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 4.14 0.43 มาก 

  
  2.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

(n = 936) 
ที ่ ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
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1 บัณฑิตได้รับการฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีในสถานการณ์ท่ี
เป็นจริง 

4.23 0.62 มาก 

2 การมีคุณลักษณะที่ซื่อตรง เชื่อมั่นในความ
จริง  สามารถไว้วางใจได้ เสมอต้น เสมอ
ปลายแม้ต่อหน้าและลับหลัง 

4.35 0.60 มาก 

3 มีคุณลักษณะสู้งาน ไม่เกี่ยงงาน  มีความ
พยายามและความมุ่งมั่นเพ่ือความส าเร็จ 

4.38 0.58 มาก 

4 มีจิตใจที่เป็นผู้ให้กับส่วนรวม มีคุณธรรม 
เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก 

4.34 0.60 มาก 

5 มีความรู้และทักษะในการสื่อสารและ
ปฎิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 

4.20 0.65 มาก 

รวม 4.30 0.49 มาก 
 

 
 
 
 
 
 

สาขาบัญชี 
 

 1.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(n =147) 

ที ่ ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 4.48 0.53 มาก 
1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4.28 0.62 มาก 
1.3 ความมีระเบียบวินัย 4.21 0.61 มาก 

รวม 4.33 0.50 มาก 
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ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ความสามารถตามสาขาที่เรียน 4.06 0.69 มาก 
2.2 มีความรู้ที่นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได ้
4.07 0.69 มาก 

2.3 มีความรอบรู้และการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่อง 

3.97 0.67 มาก 

รวม 4.04 0.60 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่

ความรู้ 
3.84 0.71 มาก 

3.2 มีความสามารถในการท างานอย่างมีระบบ
และการพัฒนาวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ 

4.13 0.64 มาก 

3.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 3.98 0.72 มาก 
3.4 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ และประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
4.01 0.66 มาก 

รวม 3.99 0.58 มาก 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ  และตรงต่อ

เวลา 
4.44 0.56 มาก 

4.2 ความกระตือรือร้นในการท างาน 4.39 0.58 มาก 
4.3 ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

และมีจิตส านึกสาธารณะ 
4.36 0.59 มาก 

4.4 ความมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.48 0.58 มาก 

รวม 4.42 0.47 มาก 
 

ที ่ ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร 
4.13 0.75 มาก 
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5.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร 

3.47 0.84 ปานกลาง 

5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

4.06 0.78 มาก 

รวม 3.89 0.62 มาก 
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 4.14 0.48 มาก 

  
  2.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

(n =147) 
ที ่ ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
1 บัณฑิตได้รับการฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีในสถานการณ์ท่ี
เป็นจริง 

4.19 0.65 มาก 

2 การมีคุณลักษณะที่ซื่อตรง เชื่อมั่นในความ
จริง  สามารถไว้วางใจได้ เสมอต้น เสมอ
ปลายแม้ต่อหน้าและลับหลัง 

4.36 0.60 มาก 

3 มีคุณลักษณะสู้งาน ไม่เกี่ยงงาน  มีความ
พยายามและความมุ่งมั่นเพ่ือความส าเร็จ 

4.38 0.55 มาก 

4 มีจิตใจที่เป็นผู้ให้กับส่วนรวม มีคุณธรรม 
เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก 

4.32 0.64 มาก 

5 มีความรู้และทักษะในการสื่อสารและ
ปฎิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 

4.15 0.72 มาก 

รวม 4.28 0.50 มาก 
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เอกสารหมายเลข 8 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ 

หนังสือแต่งตั้งผู้แทนจากสภาวชิาชีพบัญชีฯ  

เป็นกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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