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1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี  
 ภาษาองักฤษ Bachelor  of  Accountancy  in Accountancy 
 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็  บญัชีบณัฑิต (การบญัชี) 
   Bachelor  of  Accountancy (Accountancy) 

ช่ือยอ่  บช.บ. (การบญัชี) 
     B.Acc. (Accountancy) 
 
3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 
 คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1   ปรัชญาของหลกัสูตร 

 มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของชาติและเนน้การผลิต
บณัฑิตใหมี้ความรอบรู้ตามมาตรฐานทางวชิาการและวชิาชีพบญัชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และ
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมพร้อมทั้งมีความสามารถในการคิดและวเิคราะห์ 
อยา่งเป็นระบบ  มีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น  
อยา่งดี  รวมทั้งเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม 

4.2  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
       เพือ่พฒันาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 

4.2.1  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้  ความสามารถ และทกัษะในการประกอบวชิาชีพบญัชีได้
อยา่งมีคุณภาพ  สอดคลอ้งตามความตอ้งการของภาครัฐเอกชนและทอ้งถ่ิน 

4.2.2  ผลิตบณัฑิตเป็นนกัวเิคราะห์และผูบ้ริหารท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการ  แนวคิด 
ทฤษฎีทางดา้นการบญัชีและบริหารธุรกิจอยา่งเหมาะสม 
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4.2.3  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม  สามารถน าไปใชใ้น
การตดัสินใจด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2.4  ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถติดตามและปรับตวัให้เขา้กบัสภาพการณ์  การเปล่ียนแปลง
ความกา้วหนา้ในเทคโนโลย ี และการงานอาชีพ 

4.2.5  ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 
 

5.  ก าหนดการเปิดสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 

 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 
 6.1   เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

6.2   เป็นผูมี้คุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                          
เร่ือง  การรับนกัศึกษา 
 
7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัก าแพงเพชร 
 
8. ระบบการศึกษา 
 8.1   การจัดการศึกษา 
 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค (Semester) โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น                     
2  ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ การเปิด
การศึกษาภาคฤดูร้อน ใหมี้ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บั                        
ภาคการศึกษาปกติ 
 8.2 การคิดหน่วยกติ 
 8.2.1 รายวชิาภาคทฤษฎี ท่ีใชร้ะยะเวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 8.2.2 รายวชิาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อ                
ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
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 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
ระบบทวภิาค 
 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 

 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษา
และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 

10.1  ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิตและไม่เกิน  22  หน่วยกิต           
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  

10.2  การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
10.3  การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑข์อ้ 10.1 และ 10.2 ใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
 

11.   การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  
 
12. อาจารย์ผู้สอน 

12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ - สกลุ คุณวฒิุ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 

1 น.ส.วรภรณ์ โพธ์ิเงิน บธ.ม. (บญัชีการเงิน) อาจารยร์ะดบั 7 เอกสารประกอบการสอน 
วชิาการสอบบญัชี 
งานวิจัย 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพฒันาเครือข่ายวสิาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บา้น กรณีศึกษา: 
ผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร จงัหวดั
ก าแพงเพชร 

   บช.บ. (บญัชีการเงิน)  
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ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ - สกลุ คุณวฒิุ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 

2 นางอมรา ครองแกว้ บธ.ม . (การบญัชี
วางแผน) 

อาจารยร์ะดบั 7 เอกสารประกอบการสอน 
วชิาบญัชีเพื่อการจดัการ 
ต ารา 
วชิาการบญัชี 2 

   บธ.บ. (การบญัชี)  

3 นายอนุ ธชัยะพงษ ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) อาจารย ์ ระดบั 7 เอกสารประกอบการสอน 
วชิาการบญัชี 1 
ต ารา 
วชิาบญัชีตน้ทุน 1 
งานวิจัย 
1.  การวจิยัเชิงปฏิบติัการ แบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพฒันาเครือข่าย
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้น 
กรณีศึกษา: ผลิตภณัฑป์ระเภท
อาหาร จงัหวดัก าแพงเพชร 
2. ความสอดคลอ้งดา้นความรู้
และทกัษะท่ีไดเ้รียนมากบั  การ
น าไปใชก้ารปฏิบติังาน สถาน
ประกอบการของบณัฑิต
บริหารธุรกิจ โปรแกรมวชิาการ
บญัชี 

   วท.บ. (บญัชี) 
 
 
 

 

4 น.ส. ศุภลกัษณ์ ตน้แดง บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) อาจารยป์ระจ า - 
   ศศ.บ.(บญัชี) ตามสญัญา  

5 น.ส.ภรภทัร รัตนเจริญ บช.บ.(การบญัชี) อาจารยป์ระจ า - 
    ตามสญัญา  
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13. จ านวนนักศึกษา 
 

จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

นกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะ 
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 

 
14.   สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
 14.1   อาคาร สถานที่ 
ล าดบัท่ี รายการ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 

1 หอ้งเรียน 14 5 
2 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   2 1 
3 หอ้งนวตักรรมบริหารจดัการ   1 - 
4 หอ้งประชุม                  3 - 
5 หอ้งฝึกปฏิบติัประสบการณ์วิชาชีพทาง

การตลาด 
1 - 

6 หอ้งศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพ 1 - 
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 14.2   อุปกรณ์การสอน 
            ตารางแสดงรายการอุปกรณ์การสอน 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 50  เคร่ือง 50 เคร่ือง 
2 เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 15 เคร่ือง 10 เคร่ือง 
3 เคร่ืองฉาย LCD Projector 3  เคร่ือง 15 เคร่ือง 
4 เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ 1 ชุด 1 ชุด 
5 เคร่ืองโทรทศัน์สี 3  เคร่ือง 2 เคร่ือง 
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เคร่ือง 3 เคร่ือง 
7 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 2  เคร่ือง 
8 เคร่ืองอดัส าเนาระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 2  เคร่ือง 
9 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

 
15. ห้องสมุด 
 
 นกัศึกษาในหลกัสูตรสามารถใชห้อ้งสมุดของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรและห้องสมุด
คณะวทิยาการจดัการ  ในการศึกษาหาความรู้และขอ้มูลต่าง ๆ  เพือ่ใชใ้นการเรียนและการวจิยั ดงัน้ี 
 15.1  ส านกัวทิยบริการและสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

หนังสือ 
 -  ภาษาไทย  จ านวน  92     ช่ือเร่ือง       210  เล่ม 

ฐานข้อมูล  เป็นฐานขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ เช่น 
     -  ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
    -  ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 15.2  หอ้งนวตักรรมบริหารจดัการ คณะวทิยาการจดัการ 
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์   
-  ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database)  เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายการอา้งอิงและสาระ 

สังเขปของบทความหรือเอกสาร ทั้งในรูปแบบซีดี–รอม และระบบออนไลน์ 
        -  ฐานขอ้มูลฉบบัเตม็ (Full Text Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายละเอียดเอกสาร

ฉบบัเตม็ หนงัสือ วารสารและวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
(1)  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ลิขสิทธ์ิของ Springer Link จ านวน 1,528 รายการ 

โดยสามารถใชง้านไดท่ี้ URL:http://ebook.springgerLink.com 

http://ebook.springgerlink.com/
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(2)  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ลิขสิทธ์ิของ Net Library  จ านวน 5,962 รายการ 
และหนงัสือ Publicly accessible e Books จ านวน 3,400 รายการ 

(3)  วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ Dissertation Full text จ านวน 3,850 รายการ 
สามารถใชง้านไดท่ี้ URL:http://ebook.thailis.or.th 

(4)  HW Wilson Omni File : Full Text Select ใหบ้ริการวารสารฉบบัเตม็
ครอบคลุมทุกสาขาวชิาไม่นอ้ยกวา่ 1,400 รายการ ตั้งแต่ปี 1981 – ปัจจุบนั 

(5)  Pro Quest Dissertations and Thesis ใหบ้ริการวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 
และระดบัปริญญาเอกของสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และบาง
สถาบนัจากทวปียโุรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา่ 1,000 แห่ง มีวทิยานิพนธ์มากกวา่ 2 
ลา้นช่ือเร่ือง 

(6)  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) มีส่ิงพิมพร์วมกนัมากกวา่ 12,000 
รายการ โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1988 – ปัจจุบนั 

 (7)  ACM Digital Library ใหบ้ริการสืบคน้ส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ตั้งแต่              
ปี 1985 – ปัจจุบนั และยงัใหเ้น้ือหาฉบบัเตม็ 

 (8)  Nexis ใหบ้ริการข่าวสาร แหล่งขอ้มูลทางธุรกิจท่ีส าคญัจากสหรัฐอเมริกา 
และประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก 

  (9)  Thomson ISI ใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลอา้งอิง (citation database) บทคดัยอ่  
รายการอา้งอิง (cited reference) ประเภทต่าง ๆ ประมาณ 8,900 รายการ เน้ือหาครอบคลุมตั้งแต่ปี 2001 
– ปัจจุบนั  
   (10) โปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นบญัชี 
                  - โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป  (Auto Flight) จ  านวน   1 โปรแกรม 
            - โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปส าหรับนกับญัชี  (STR Account)  จ  านวน 1  
โปรแกรม   
   (11) การสืบคน้ 
              -  ขอ้มูลส าเร็จรูป  ซีดีรอม 
             -  ขอ้มูลจากวดีีโอเพื่อการศึกษา 
            -  การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ  ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 

http://ebook.thailis.or.th/
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16. งบประมาณ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 
1. ค่าตอบแทน   
ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

134,700 150,000 170,000 180,000 200,000 

2. ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง 

38,900 43,000 48,000 52,000 57,000 

รวม 173,600 193,000 218,000 232,000 257,000 
 
17.  หลกัสูตร 

17.1  จ านวนหน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่        135  หน่วยกิต 

17.2  โครงสร้างหลักสูตร 
นกัศึกษาตอ้งมีหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 135 หน่วยกิต แยกตามหมวดวชิาและกลุ่มวชิา

ดงัน้ี 
 

รายละเอยีด เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. โครงสร้างหลกัสูตร 

ก.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 34 หน่วยกติ 
(1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
(2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
(3) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 
(4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           
(5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 

 9  หน่วยกิต 
8  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
9  หน่วยกิต 
2  หน่วยกิต 

ข.หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 95  หน่วยกติ 
(1) วชิาพ้ืนฐานเฉพาะดา้น   
(2) วชิาเอกบงัคบั   
(3) วชิาเอกเลือก    
(4) วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

  
ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

42 หน่วยกิต 
39 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
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17.3  รายวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
          ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                      34 หน่วยกติ 

  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

        ก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนไม่นอ้ยกวา่  95 หน่วยกิต ตามกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
       วชิาพืน้ฐานเฉพาะด้าน จ านวน  42 หน่วยกติ 

รหัสวชิา      ช่ือวชิา                            น (ท-ป-อ)          
1551402 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1     3(3-0-6) 

Business English  1 
1552403 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2     3(3-0-6) 

Business English  2 
2562308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย ์    3(3-0-6) 

Business  Laws 
3521101 การบญัชี 1      3(2-2-5) 

Accounting 1 
3521102 การบญัชี 2      3(2-2-5) 

Accounting 2 
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 

Business  Finance 
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ     3(3-0-6) 

Business  Taxation  
3541101 หลกัการตลาด      3(3-0-6) 

Principles  of  Marketing 
3561101 องคก์ารและการจดัการ     3(3-0-6) 

Organization  and  Management 
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ    3(2-2-5) 

Management  Information  System 
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค       3(3-0-6) 

Micro-Economics  
3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค     3(3-0-6) 

Macro – Economics   
3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ     3(3-0-6) 

Quantitative  Analysis 
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รหัสวชิา      ช่ือวชิา                            น (ท-ป-อ)          
4112105 สถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 

Business  Statistics 
 

วชิาเอกบังคับ   จ านวน  39  หน่วยกติ 
รหัสวชิา      ช่ือวชิา                            น(ท-ป-อ)          
3522102 การบญัชีตน้ทุน  1     3(2-2-5) 

Cost  Accounting  1 
3522103 การบญัชีชั้นกลาง  1     3(2-2-5) 

Intermediate  Accounting 1 
3522104 การบญัชีชั้นกลาง  2     3(2-2-5) 

Intermediate  Accounting 2 
3523306 การรายงานทางการเงินและการวเิคราะห์   3(3-0-6) 

Financial  Reports  and Analysis 
3524101 การบญัชีชั้นสูง   1     3(3-0-6) 

Advanced  Accounting  1 
3524102 การบญัชีชั้นสูง   2     3(3-0-6) 

Advanced  Accounting  2 
3524201 การบญัชีภาษีอากร     3(3-0-6) 

Tax  Accounting  
3524301 การบญัชีเพื่อการจดัการ     3(3-0-6) 

Managerial  Accounting 
3524302 การสอบบญัชี      3(2-2-5) 

Auditing 
3524303 การตรวจสอบภายใน     3(3-0-6) 

Internal  Audit 
3524307 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี    3(2-2-5) 

Accounting  Information  System 
3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางบญัชี   3(2-2-5) 

Programming  for  Accounting   
3524901 สัมมนาการบญัชี      3(2-2-5) 

Seminar  in  Accounting 
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วชิาเอกเลอืก  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ 
รหัสวชิา      ช่ือวชิา                            น(ท-ป-อ)   

  3523202 การบญัชีเฉพาะกิจ     3(3-0-6)       
Specialized  Accounting 

3523205 การบญัชีเฉพาะกิจส าหรับวสิาหกิจท่องเท่ียว  3(3-0-6) 
Travel   Enterprises  Accounting 

3523301 การวางระบบบญัชี     3(3-0-6) 
Accounting  System  Design 

3524103 ทฤษฎีบญัชี      3(2-2-5) 
Accounting  Theory 

3524202        การบญัชีระหวา่งประเทศ     3(3-0-6) 
International Accounting 

3524203 การวางแผนภาษีอากร     3(3-0-6) 
Tax  Planning 

         3524305 จรรยาบรรณวชิาชีพทางการบญัชี    3(3-0-6) 
    Accounting Ethics 

3524306 ปัญหาการสอบบญัชี     3(3-0-6) 
Problems  in  Auditing 

3524308 การบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 
Green  Accounting 

3524401 การตรวจสอบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
Auditing  by Computer 

3524404 การวจิยัทางการบญัชี     3(3-0-6) 
Accounting  Research 

3533404 การวางแผนและการควบคุมก าไร    3(3-0-6) 
Profit Planning and Control 

วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  จ านวน  5  หน่วยกติ 
บังคับ เรียน   จ านวน  5  หน่วยกติ 
รหัสวชิา    ช่ือวชิา               น(ท-ป-อ) 
3504803   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบญัชี                                      5(450) 
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ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่                 6 หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆ  ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคย

เรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลกัสูตรของสาขาน้ี 

 
17.4 แผนการศึกษา 

 
ช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
3521101 การบญัชี 1 3(2-2-5) 3521102 การบญัชี 2  3(2-2-5) 
3561101 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0-6) 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6) 
1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1

  
2(2-0-4) 1001001 ภาวะผูน้ าและการจดัการ     

ยคุใหม่  
2(2-0-4) 

 
1631005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การศึกษาคน้ควา้ 
2(2-0-4) 

 
1551002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2

  
2(2-0-4) 

 
2541001 มนุษย ์ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) 2501002 เศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อการพฒันา 
2(2-0-4) 

 
4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
3(2-2-5) 

 

 รวม    17   รวม   18  

 
ช้ันปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
2562308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย ์ 3(3-0-6) 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
3541101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
3522102 การบญัชีตน้ทุน 1 3(2-2-5) 3522104 การบญัชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
3522103 การบญัชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 3524301 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
1511001 จริยธรรมกบัมนุษย ์ 2(2-0-4) 1541004 ภาษาและการส่ือสารเพ่ือทอ้งถ่ิน 3(2-2-5) 
1551003 ทกัษะการฟัง- การพดู

ภาษาองักฤษ 1 
2(1-2-3) 2551001 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย

  
2(2-0-4) 

 
2011001 สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ 2(2-0-4) 4081003 การลีลาศเพื่อสุขภาพ  2(1-2-3) 
4001002 วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั 2(2-0-4) 4091003 คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ 2(1-2-3) 

 รวม   20  รวม   21 
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ช้ันปีที ่3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
1551402 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 1552403 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
3523301 การวางระบบบญัชี 3(3-0-6) 3524401 การตรวจสอบบญัชีดว้ย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

3523306 การรายงานทางการเงินและ 
การวเิคราะห์ 

3(3-0-6) 3524102 การบญัชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 

3524101 การบญัชีชั้นสูง 1 3(3-0-6) 3524302 การสอบบญัชี 3(2-2-5) 
3524201 การบญัชีภาษีอากร 3(3-0-6) 3524307 ระบบสารสนเทศทางการ

บญัชี 
3(2-2-5) 

4112105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
xxxxxxx วชิาเลือกเสรี (1)     

 รวม  21   รวม   18  

 
ช้ันปีที ่4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
3524303 การตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 3504803 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

บญัชี    
5(450) 

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน 
ทางบญัชี 

3(2-2-5)    

3524901 สมัมนาการบญัชี 3(2-2-5)    
3524404 การวจิยัทางการบญัชี 3(2-2-5)    
xxxxxxx วชิาเลือกเสรี (2)     

 รวม   15  รวม   5 
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17.5  ค าอธิบายรายวชิา 
 

รหัสวชิา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                             น(ท-ป-อ) 
 
1551402 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1                   3(3-0-6) 
  Business   English  1 

ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ  โดยเนน้ทกัษะการส่ือสารระหวา่งองคก์ร  ศพัทแ์ละส านวน
ทางธุรกิจท่ีใชใ้นสถานการณ์หรือองคก์รท่ีแตกต่างกนั  ศพัทเ์ฉพาะองคก์ร  การใชภ้าษาในสถานการณ์
ต่าง ๆ  รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ 

 
1552403 ภาษาองักฤษธุรกจิ 2       3(3-0-6) 

Business   English  2 
การใชภ้าษาในระดบัท่ีกวา้งข้ึน  โดยเนน้การใชภ้าษาในการแลกเปล่ียนทางธุรกิจทั้ง

ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  เช่น  การน าเขา้และการส่งออก   
การขนส่งสินคา้  การเงิน  การธนาคาร 

 
2562308 กฎหมายธุรกจิและการพาณชิย์       3(3-0-6) 
  Business  Laws 

หลกักฎหมายทัว่ไป    องคก์รธุรกิจ  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมธุรกิจ  ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ย  นิติกรรม  สัญญา หน้ี และเอกเทศสัญญากฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนั
สินเช่ือกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน  การคุม้ครองผูบ้ริโภคและป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม  
กฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการและระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ 

 
3503803 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบัญชี       5(450) 
  Field  Experience  in  Accounting 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นการปฏิบติังานการบญัชี ในหน่วยงาน
รัฐบาล รัฐวสิาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นสถานการณ์จริง จดัใหมี้การปฐมนิเทศเก่ียวกบั
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจดัใหมี้การปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึก
ประสบการณ์ทั้งหมด 
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รหัสวชิา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                             น(ท-ป-อ) 
 

3521101 การบัญชี 1        3(2-2-5) 
  Accounting 1 

ลกัษณะ  ความหมาย  วตัถุประสงคข์องการบญัชี  แม่บทการบญัชี  ความส าคญัและ
การใช ้  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี  หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป    
สมุดรายวนัเฉพาะ  บญัชีแยกประเภท  การปรับปรุงรายการบญัชี  การปิดบญัชี  การจดัท ากระดาษ     
ท าการ  งบทดลอง  งบก าไรขาดทุน งบดุล  ของกิจการให้บริการ  กิจการขายสินคา้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
3521102 การบัญชี 2        3(2-2-5) 
  Accounting 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521101  การบัญชี 1 

การบญัชีเก่ียวกบัเงินสดยอ่ย   การท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  การบญัชีตัว๋เงิน  
การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  การค านวณค่าเส่ือมราคาแบบต่าง ๆ  การค านวณราคาทุนของ
สินคา้ในระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือปลายงวดและระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือ
แบบต่อเน่ือง   ระบบใบส าคญัจ่ายการบญัชีอุตสาหกรรมเบ้ืองตน้   การบญัชีเก่ียวกบักิจการไม่แสวงหา
ก าไร 

 
3522102 การบัญชีต้นทุน  1                   3(2-2-5) 
  Cost  Accounting  1 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3521102  การบัญชี 2 
บทบาทของการบญัชีตน้ทุนท่ีมีต่อกิจการ ความหมายของการบญัชีตน้ทุนประเภท

ของตน้ทุน  และองคป์ระกอบของตน้ทุน  และการควบคุมการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบ  แรงงาน  
และค่าใชจ่้ายการผลิต  วธีิการจดัสรรค่าใชจ่้ายการผลิต  วิธีการค านวณตน้ทุน  และบนัทึกบญัชีตาม
ระบบตน้ทุนงานสั่งท า  ระบบตน้ทุนงานช่างการผลิต การบญัชีส าหรับเศษวสัดุของเสีย  และของมี
ต าหนิ  ระบบตน้ทุนมาตรฐาน การบญัชีผลิตภณัฑแ์ละผลิตภณัฑพ์ลอยได ้การบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรม 
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รหัสวชิา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                             น(ท-ป-อ) 
 

3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1       3(2-2-5)
  Intermediate  Accounting 1 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3521102  การบัญชี 2 

แนวคิดเก่ียวกบัสินทรัพยใ์นแม่บทการบญัชี  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีตาม
มาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ย  เร่ืองนิยาม  การรับรู้รายการ  การวดัมูลค่า  การแสดงมูลค่าในงบการเงิน   
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยต่์างๆ  ในงบการเงิน  การจ าแนกประเภทของสินทรัพย ์ การก าหนด
รายการรายจ่ายฝ่ายทุน  รายจ่ายฝ่ายรายได ้ ตน้ทุนการกูย้มื  และการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
3522104 การบัญชีช้ันกลาง  2       3(2-2-5) 
  Intermediate  Accounting 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3521102  การบัญชี 2 

แนวคิดเก่ียวกบับญัชีหน้ีและส่วนของเจา้ของแม่บทการบญัชี    แนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การจดัท าหน้ีสินและทุนตามมาตรฐานการบญัชี  วา่ดว้ยเร่ืองนิยาม    การรับรู้รายการ  การวดัมูลค่าการ
แสดงมูลค่าในงบการเงิน  การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  การบญัชีเก่ียวกบัส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนวา่
ดว้ยเร่ืองการลงทุน   การแบ่งก าไรขาดทุน  การรับหุ้นส่วนใหม่  การลาออกของหุ้นส่วนการจ่ายคืนทุน  
การเลิกกิจการ  การช าระบญัชีของหา้งหุน้ส่วน   การบญัชีเก่ียวกบับริษทัวา่ดว้ยเร่ืองของการจองหุน้  
การจ าหน่ายหุ้นสามญั  หุ้นบุริมสิทธิและการรับช าระค่าหุ้น  การริบหุน้  การซ้ือหุน้คืน  การจดทะเบียน
เพิ่มทุน  ลดทุน การค านวณมูลค่าหุน้แต่ละชนิด  การบญัชีเก่ียวกบั  หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ  การปรับ
โครงสร้างหน้ี  การแปลงสภาพหน้ีท่ีมีปัญหา 

 
3523202 การบัญชีเฉพาะกจิ       3(3-0-6) 
  Specialized  Accounting 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101  การบัญชี 1 

ระบบบญัชี  วกีารปฏิบติั  การจดัท างบการเงิน  การด าเนินงานของกิจการสถาบนั
การเงิน สถานศึกษา  การประกนัภยั  การเกษตรกรรม  อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม  โรงพยาบาล  กิจการ
ท่ีใหบ้ริการ  หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานท่ีมิไดห้วงัก าไร  โดยเลือกจากกิจการตามความเหมาะสม 
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รหัสวชิา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                             น(ท-ป-อ) 
 

3523205             การบัญชีเฉพาะกจิส าหรับวสิาหกจิท่องเทีย่ว 
  Travel   Enterprises  Accounting 
  การบญัชีท่ีใชส้ าหรับวสิาหกิจท่องเท่ียว  เช่น  การบญัชีในธุรกิจน าเท่ียว  ธุรกิจ
โรงแรม  ธุรกิจภตัตาคาร  และธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจท่องเท่ียว 
 
3523301 การวางระบบบัญชี       3(3-0-6) 
  Accounting  System  Design 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3522102  การบัญชีต้นทุน    3522103  การบัญชีช้ันกลาง  1   
                           3512204  การบัญชีช้ันกลาง  2   

เก่ียวกบัหลกัการ ลกัษณะของระบบบญัชี และวธีิการพิจารณาการวางระบบบญัชีของ
ธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบบญัชี วธีิการปฏิบติังาน และการควบคุมภายใน การออกแบบเอกสาร 
ทะเบียนและหลกัฐานทางการบญัชีต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบญัชี ความแตกต่างระหวา่งการ
บญัชีท่ีท าดว้ยมือและคอมพิวเตอร์ ปัญหาเก่ียวกบังานบญัชี นอกจากน้ียงัศึกษาถึงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานดา้นการบญัชี 

 
3523306 การรายงานงบการเงินและการวเิคราะห์     3(3-0-6) 
  Financial  Reports  and Analysis 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3522103  การบัญชีช้ันกลาง 1 และ 
                  3522104  การบัญชีช้ันกลาง  2 

แนวคิดการรายงานทางการเงิน   การน าเสนองบการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน     
การประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในระดับราคาท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน             
การประเมินจุดอ่อนของขอ้มูลและขอ้จ ากดัทางการเงิน  และจดัท างบการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

3524101 การบัญชีช้ันสูง 1       3(3-0-6) 
  Advanced  Accounting  1 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3522103  การบัญชีช้ันกลาง 1  และ 
                           3522104 การบัญชีช้ันกลาง  2   

การบญัชีส าหรับกิจการร่วมคา้   การฝากขาย  การขายผอ่นช าระ  ธุรกิจใหเ้ช่า  ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ งานก่อสร้างตามสัญญา  กองทุน  กิจการไม่แสวงหาผลก าไร  การบญัชีส านกังานใหญ่
และสาขาทั้งในและต่างประเทศ   งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น    และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ  การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชี   การจดัท างบการเงินจากรายการท่ีบนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์ 
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รหัสวชิา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                             น(ท-ป-อ) 
 

3524102 การบัญชีช้ันสูง  2       3(3-0-6) 
  Advanced  Accounting  2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน   :  3522103   การบัญชีช้ันกลาง 1 และ 
                    3522104  การบัญชีช้ันกลาง 2 

การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  การรวมกิจการใน
รูปแบบต่างๆ  การจดัท างบการเงินรวม   งบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวม   การด าเนินธุรกิจ
ดา้นการลงทุน  การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  การแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
3524103 ทฤษฎบีัญชี        3(2-2-5) 
  Accounting  Theory 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3522103  การบัญชีช้ันกลาง 1 และ 
                  3522104  การบัญชีช้ันกลาง 2 

ศึกษาถึงตน้ก าเนิดของการบญัชี  แนวความคิดและแม่บทการบญัชี  ววิฒันาการของ
วชิาบญัชี   สถาบนัซ่ึงก าหนดมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทยและต่างประเทศ  แนวความคิดในการ
วดัมูลค่าของสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ทุน  รายได ้ และค่าใชจ่้ายเพื่อวดัผลการด าเนินงานและฐานะทางการ
เงินบทบาทของขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการบญัชี 

 
3524201 การบัญชีภาษีอากร       3(3-0-6) 
  Tax  Accounting  
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521102  การบัญชี 2  และ 
                   3532202  การภาษีอากรธุรกจิ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาการบญัชีกบัภาษีอากร   ความแตกต่างระหว่างก าไรสุทธิ
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามหลกัประมวลรัษฎากร   รวมถึงการบนัทึกบญัชีผลแตกต่าง
ดงักล่าว   การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   การบญัชีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  การบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม  
โดยเน้นวิธีการบญัชีเก่ียวกบัภาษีแต่ละประเภทตลอดจนความรับผิดชอบในการเสียภาษีให้ครบถ้วน
ถูกตอ้ง 
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3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ 
  International Accounting 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521102  การบัญชี 2 
  ปัญหาการเงิน  การจดัการทางบญัชี  การตรวจสอบทางบญัชีของบริษทัขา้มชาติ
ภายใตศ้กัยภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  การเมือง  และกฎหมายท่ีแตกต่างกนัการวเิคราะห์ถึง
ความเบ่ียงเบนทางบญัชีและสาเหตุหลกั  ศึกษาถึงการแปลความขอ้มูลทางบญัชี 
 
3524203 การวางแผนภาษีอากร       3(3-0-6) 
  Tax  Planning 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3524201  การบัญชีภาษีอากร 
  หลกัการเก่ียวกบัการวางแผนภาษีอากร  เทคนิคและปัญหาในการวางแผนภาษีอากร  
เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  และการปฏิบัติเก่ียวกับการ
วางแผนภาษีอากรท่ีดี  ส าหรับผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปตลอดจนบทบาทของภาษีอกกรในการตดัสินใจ
เลือกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ 
 
3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ       3(3-0-6) 
  Managerial  Accounting  
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101  การบัญชี 1  และ 3521102  การบัญชี 2   
                   ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมบัญชี  หรือ 
                   3521103  หลกัการบัญชี  และ  3531101  การเงินธุรกจิ 
                   ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมอืน่ 

การพฒันาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี   เพื่อน าไปใชว้างแผนควบคุมและ การ
ตดัสินใจ  โดยศึกษาเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุนรวม  และการบญัชีตน้ผนัแปร การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตน้ทุน  ปริมาณก าไร  การวเิคราะห์ตน้ทุน  การบริหารตน้ทุนกิจกรรม  การใชข้อ้มูลเพื่อ
ประโยชน์ในการตดัสินใจ  ในการวางแผน  และควบคุมกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่
แน่นอน  ขอ้จ ากดัของขอ้มูลต่าง ๆ  การจดัท างบประมาณสมบูรณ์แบบ  งบประมาณยืดหยุน่  การ
วเิคราะห์งบการเงิน    งบแสดงการเปล่ียนส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด  การก าหนดราคา
สินคา้  ราคาโอน  และการกระจายอ านาจ 
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3524302 การสอบบัญชี        3(2-2-5) 
  Auditing 
  วชิาทีค่วรเรียนมาก่อน  :  3522103  การบัญชีช้ันกลาง 1  และ 
                   3522104  การบัญชีช้ันกลาง 2 

ความหมายและวตัถุประสงคข์องการสอบบญัชี  ววิฒันาการเก่ียวกบัวชิาชีพการสอบบญัชี  
คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี   หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี   มรรยาทของผูส้อบบญัชี   กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประวชิาชีพสอบบญัชี  การควบคุมภายในและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ความเส่ียงในการตรวจสอบ   การวเิคราะห์และการประเมินความเส่ียงในการตรวจสอบ หลกัฐานการสอบ
บญัชีและวธีิการรวบรวมหลกัฐาน   การวางแผนและการจดัท าแนวการตรวจสอบบญัชี  วธีิการตรวจสอบ
และเทคนิคต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการตรวจสอบบญัชี  ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์  การ
จดัท ากระดาษท าการ    การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน  การสอบทางและการควบคุม
งานสอบบญัชี  การรายงานการสอบบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูล  มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งและการ
ใหบ้ริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 

 
3524303 การตรวจสอบภายใน       3(3-0-6) 
  Internal  Audit 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3524307  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ววิฒันาการ  และแนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  มาตรฐาน
ของวชิาชีพตรวจสอบภายใน   หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  และจริยธรรมแห่งวชิาชีพ   เทคนิคและขั้นตอนการ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  การวางแผนการตรวจสอบภายใน  การ
รายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ  รวมทั้งการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และการตรวจสอบ
การปฏิบติังานดา้นต่างๆ 

 
3524305 จรรยาบรรณวชิาชีพทางการบัญชี      3(3-0-6) 
  Accounting  Ethics 
  ลกัษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจยัอนัเป็นพื้นฐานของวิชาชีพทางบญัชี ซ่ึงจะเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะแสดงถึง หน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีถูกตอ้ง ความซ่ือสัตย ์ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล คณะ องคก์าร ตลอดจนหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม  สร้างจิตส านึกท่ีดีและใชจิ้ตวิทยาในการ
บริหารธุรกิจ  การให้ค  าปรึกษา วิธีการแก้ไข และช้ี  แนะการจูงใจไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง  และเน้นการใช้
จริยธรรมการประกอบวชิาชีพ โดยใชก้รณีตวัอยา่ง 
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3524306 ปัญหาการสอบบัญชี       3(3-0-6) 
  Problems  in  Auditing 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3524302 การสอบบัญชี 

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี ทั้งทฤษฎี และปฏิบติั วธีิการท่ีจะน ามา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อแกไ้ขปัญหา ศึกษาโดยใชก้รณีศึกษาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นปัญหาในการสอบบญัชีของ
กิจการประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนการวิเคราะห์  และพิจารณาปัญหาดงักล่าว  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจใน
ดา้นการปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน  การวางแผนการตรวจสอบ     
การใชเ้ทคนิคการตรวจสอบบญัชีในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหารวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบอนัเกิดจากการ
ก าหนดมาตรฐานการสอบบญัชีใหม่ 

 
3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(2-2-5) 
  Accounting  Information  System 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3522102     การบัญชีต้นทุน 1 และ   
                                3563204     ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

หลกัการ   ลกัษณะ  วธีิการ  ตลอดจนการออกแบบระบบบญัชี  หลกัการวเิคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี   การออกแบบเอกสารและหลกัฐานทางการบญัชี  การควบคุม
ภายใน  การควบคุมวงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน   การตรวจสอบ   ระบบสารสนเทศทางการบญัชีตั้งแต่
กระบวนการน าเขา้ขอ้มูล  การประมวลผล   การรายงานผล 

 
3524308 การบัญชีเพือ่ส่ิงแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Green  Accounting       

ความหมายของการบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อม  วิธีการบัญชีเก่ียวกับ  สินทรัพย์(Assets)   
ห น้ี สิ น  (Liabilities)  ห น้ี สิ น ท่ี เกิ ด ข้ึน   (Contingent  Liabilities )   ต้น ทุนส าห รับ ส่ิ งแวดล้อม
(Environmental   Cost)  สินทรัพย์ส่ิงแวดล้อม  (Environmental Assets)  หน้ีสินท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม 
(Environmental   Liabilities )  การบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ (Capitalization)   ภาระผูกพนัทาง
กฎหมาย  ภาระผูกพนัท่ีกิจการก าหนดข้ึนเองและภาระผูกพนัท่ีเกิดจากแนวคิดทางคุณธรรมหรือ
จริยธรรมนโยบายทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินและตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
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3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานทางบัญชี     3(2-2-5) 
  Programming  for  Accounting   
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3563204  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ   
                                                                                    3521102  การบัญชี  2 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางการบญัชี  ไดแ้ก่  โปรแกรมการ
บญัชี  บทบาทและความส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรูป  ประเภทและการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชีในปัจจุบนั  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีใหเ้หมาะสมกบัประเภทธุรกิจ  
เน้นโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีท่ีทันสมัย  เน้นการฝึกปฏิบัติของระบบ  Financial  Systems  
General  Accounting  System  Distribution/Logistics  System  Manufacturing  Systems  and  Payroll  
System   

 
3524401 การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
  Auditing  by Computer 

การตรวจสอบและควบคุมบญัชีโดยใชค้อมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อป้องกนัการทุจริตและความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ไดแ้ก่  ผลกระทบอนั
เน่ืองมาจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลขอ้มูลทางการบญัชี หลกัการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานท่ีใชม้าตราป้องกนัโดยการประเมินผลการควบคุมภายในและการวเิคราะห์ความ
น่าเช่ือถือของการประมวลผลขอ้มูล การวางแผนแนวการตรวจสอบบญัชี เทคนิคการตรวจสอบระบบ
บญัชีโดยใชค้อมพิวเตอร์รวมทั้งกระดาษท าการท่ีใชใ้นการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบบญัชี 

 
3524404 การวจัิยทางการบัญชี       3(3-0-6) 
  Accounting  Research 

ปรัชญาและหลกัพื้นฐานเก่ียงกบัวธีิวจิยัท่ีนิยมใชใ้นสายการบญัชี  ระเบียบวธีิวจิยัและ
กระบวนการการวจิยั  การออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการบญัชี  การประมวลผล  
และการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์  การแปลผลและการเขียนรายงาน
ผลการวจิยั 
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3524901 สัมมนาการบัญชี                          3(2-2-5) 
  Seminar  in  Accounting 
  นักศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายของหลกัสูตร 

แนวคิดและปัญหาเก่ียวกบัการบญัชี  โดยศึกษาจากกรณีศึกษา  ตวัอยา่ง  บทความและ
งานวจิยัทางการบญัชี 

 
3531101 การเงินธุรกจิ         3(3-0-6) 
  Business  Finance 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101  การบัญชี 1 หรือ  3521103  หลกัการบัญชี 

หลักการ  เป้าหมายและหน้าท่ีงานการเงิน   โดยเน้นเทคนิคและวิธีการท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์การวางแผนทางการเงิน  การค านวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา  การจดัการเงินทุนหมุนเวยีน  
การจดัการงบลงทุน  การจดัหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว  ตน้ทุนและนโยบายเงินปันผล 

 
3532202 การภาษีอากรธุรกจิ       3(3-0-6) 
  Business  Taxation  

นโยบายภาษีอากร  หลกัเกณฑ ์ วธีิการประเมินและการจดัเก็บภาษีอากรต่าง ๆ  ไดแ้ก่  
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากร
แสตมป์  และภาษีอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยทัว่ไป  วธีิการค านวณภาษี  การยืน่แบบรายการ  และ
การเสียภาษีทางธุรกิจ  การอุทธรณ์ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองภาษีอากรแต่ละประเภท   ปัญหาต่างๆ  
ในเร่ืองภาษีอากรธุรกิจ 

 
 



 24 

 
รหัสวชิา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                             น(ท-ป-อ) 
 

3541101 หลกัการตลาด        3(3-0-6) 
  Principles  of  Marketing 

ความหมายและความส าคญัของการตลาด   ในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจอยา่ง
หน่ึงโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา  แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  
ระบบการตลาดและเป้าหมาย  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด  
และประเภทของตลาด 

 
3561101 องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
  Organization  and  Management 

ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารธุรกิจทัว่ไป  การวางแผน  การจดัสายงาน หลกัเกณฑ์
และแนวความคิดในการจดัตั้งองคก์ารธุรกิจ  ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  หลกัการบริหาร
และหนา้ท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ดา้น  ในแง่การวางแผน  การจดัคนเขา้ท างาน  การสั่งการ  การจูง
ใจคนท างาน  การควบคุมปฏิบติังานต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย  และนโยบายท่ีตั้งไว ้

 
3563204 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ      3(2-2-5) 
  Management  Information  System 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 
                                และ 3561101 องค์การและการจัดการ 

ความส าคญัของระบบสารสนเทศ  ขอ้มูลและสารสนเทศในองคก์ร  โครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  และเทคโนโลยใีนการ
ส่ือสาร  ระบบสารสนเทศ  ฐานขอ้มูลส านกังานอตัโนมติั ระบบสารสนเทศในองคก์ารธุรกิจ  ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการในดา้นการวางแผน   การควบคุม  การตดัสินใจ การพฒันาระบบ
สารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการ 

 
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค                             3(3-0-6) 
  Micro-Economics  

ความหมายของเศรษฐศาสตร์  ปัจจยัการผลิต  พฤติกรรมของผูผ้ลิต  อุปสงค ์ อุปทาน  
การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ  ของการจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่ปัจจยั   การผลิตในรูปค่าเช่า  
ค่าจา้ง  ดอกเบ้ีย  และก าไร  บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจทัว่ไป 

 



 25 

 

รหัสวชิา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                             น(ท-ป-อ) 
 

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค       3(3-0-6) 
  Macro – Economics   
                            พฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ  ซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  เช่น  
พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค  การออม  การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล  การวา่จา้งงาน  ระดบั 
เงินเฟ้อ  การคลงันโยบายการเงิน  การคา้ระหวา่งประเทศและการพฒันาเศรษฐกิจ 
 
3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
  Quantitative  Analysis 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562135  สถิติธุรกจิ 

กระบวนการตดัสินใจ   และประโยชน์ของการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ  
เพื่อช่วยในการตดัสินใจ  ไดแ้ก่  ความน่าจะเป็นแผนภูมิเพื่อการตดัสินใจ  ตวัแบบเชิงสินคา้คงคลงั  
โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ  ตวัแบบของมาร์กอฟ   
ทฤษฎีเกม  แถวรอคอย  และการจ าลองเหตุการณ์ 

 
4112105 สถิติธุรกจิ        3(3-0-6) 
  Business  Statistics 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถิติและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่  การเก็บรวบรวม
และการน าเสนอขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวั
แปรสุ่มประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง  การประมาณค่า  การทดสอบสมสุติฐาน  การทดสอบไคส์แควร์   
การวิเคราะห์  ความแปรปรวน  สถิตินอนพาราเมตริก  การวิเคราะห์ สหสัมพนัธ์  และการถดถอย
อนุกรมเวลา  เลขดชันีการพยากรณ์และการตดัสินใจทางธุรกิจ 
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18.   การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ไดจ้ดัท าระบบประกนัคุณภาพ โดยยดึหลกัการปฏิบติั เช่น การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
 18.1   การบริหารหลกัสูตร ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และแนวทางการ
บริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการ อาจารย ์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 5 คน และ 2 ใน 5 จะตอ้งจบตรงกบัสาขาในหลกัสูตรน้ี นอกจากน้ีหลกัสูตรจะได้
มีการก าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยใหรั้บผดิชอบในส่ิงต่อไปน้ี 
 -     การวางแผนการจดัการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตร 

- การประเมินการเรียนรู้ 
- การพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร 
- การก าหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
- การรายงานผลการปฏิบติังาน 

     ส าหรับการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนจะมีการประเมินและพฒันาผูส้อนอยา่งเป็นระบบและ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการหลกัสูตรจะตอ้งร่วมกนั
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัใหมี้การฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรงในสาขาวชิาชีพ 

18.2   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เป็นองคป์ระกอบในมาตรฐานการผลิต ซ่ึงระบุไว้
ในมาตรา 9(7) แห่งพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 (มาตรฐานการผลิต , 
มาตรฐานหลกัสูตร และมาตรฐานบณัฑิต) ซ่ึงคณะวทิยาการจดัการ จะจดัหอ้งเรียนให้มีจ านวนเพียงพอ
ต่อจ านวนนกัศึกษา พร้อมน้ีคณะวทิยาการจดัการ ไดจ้ดังบประมาณสนบัสนุนแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ โดยมีหอ้งสมุดในคณะ มีการจดัซ้ือ เช่น หนงัสือ ต ารา วารสาร เอกสารทางวชิาการอยา่งเพียงพอ 
มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสืบคน้ขอ้มูล และมีโสตทศันูปกรณ์อ่ืน ๆ 
อยา่งเพียงพอ 

18.3   การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา คณะจะด าเนินการตามมาตรฐานการผลิต
ในองคป์ระกอบ คุณสมบติัของบุคคลท่ีรับผดิชอบดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงจะตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่
ปริญญาโท หรือ มีต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์จดัใหมี้อาจารยนิ์เทศท่ีมีคุณวฒิุ
เดียวกนักบัอาจารยท่ี์ปรึกษาไปนิเทศนกัศึกษาท่ีไปฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

18.4   ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ / หรือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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     สาขาวชิาการบญัชีเป็นสาขาขาดแคลน 1 ใน 16 สาขาของประเทศไทย เน่ืองจากภาคเอกชน
และภาครัฐบาลมีความตอ้งการบุคคลากรดา้นการบญัชีในระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งยิง่ ประกอบกบั
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ก าหนดคุณสมบติัผูท้  าบญัชีตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
สาขาบญัชี นอกจากน้ียงัมีพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ไดก้ าหนดใหว้ชิาชีพการบญัชีและ
วชิาชีพการสอบบญัชีเป็นวชิาชีพท่ีถูกควบคุม คณะวทิยาการจดัการจึงตระหนกัถึงภารกิจส าคญัในการ
สร้างบุคลากรดา้นบญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวชิาชีพ จากการส ารวจความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ พบวา่ในภาพรวมยงัมีความตอ้งการบณัฑิตสาขาวชิาการบญัชีเป็น
จ านวนมาก จากผลการวจิยัภาวะ การมีงานท าของบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี มีงานท าถึงร้อยละ 
78.26% (จากรายงานภาวะ การมีงานท า 2545-2546) 
      ส าหรับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตนั้น พบวา่ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังานของบณัฑิต ดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารและดา้นคุณวุฒิ
ประกอบการท างาน (จากรายงานประจ าปี 2546–2547) ส่วนในปี 2548 อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ ทั้งน้ี
คณะวทิยาการจดัการ ไดติ้ดตามคุณลกัษณะของบณัฑิตโดยการประเมินตนเอง พบวา่ บณัฑิตส่วนใหญ่
ประเมินตนเองวา่มีคุณลกัษณะในดา้นการมีความรู้ความสามารถและทกัษะในสาขาวชิาท่ีเรียน มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความเป็นผูน้ า มีความเสียสละและอุทิศตนในการท างาน มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง มีความอดทน ฯลฯ ในระดบัมากทุกขอ้ และมีความกระตือรือร้น การเรียนรู้ในการท างาน 
ประเมินตนเองอยูใ่นระดบัปานกลางยกเวน้ ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศอยูใ่น ระดบัอ่อน 
 
19.  การพฒันาหลกัสูตร 
     

คณะฯ จะด าเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี โดยใชข้อ้มูลจากการประเมิน ตาม
มาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบณัฑิต โดยจะก าหนดกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรไวภ้ายใตก้ระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 
 1.  กระบวนการร่างหลกัสูตร ท่ีประกอบดว้ยคณะกรรมการยกร่าง ซ่ึงจะตอ้งมาจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งดา้นวชิาชีพบญัชี และวชิาเน้ือหาเฉพาะ มีการวิพากษห์ลกัสูตรจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก และ
ใหมี้การจดัท ารายงาน กระบวนการปรับปรุง/หรือพฒันาหลกัสูตร 
 2.    คุณสมบติัของคณะกรรมการร่างหลกัสูตรจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณวฒิุตรงตามสาขา หรือมี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งวชิาชีพบญัชี 
 3.    การพฒันาหรือการปรับปรุงหลกัสูตร คณะฯ จะก าหนดเป็นนโยบายไวอ้ยา่งชดัเจน มี
แผนงานและงบประมาณท่ีจะด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งเพียงพอ 

4.    มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน ามาปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรให้
ทนัสมยั  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ 
ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช ้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น 
อยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อให้มีทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่งมีเหตุผล  
รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อ      
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้มี
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)         
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)             
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)             
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)            
 

 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)          
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)          
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)         
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 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           
 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)          
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)           
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)            

 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)           
 

4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5)               
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 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)           
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)           
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)           

 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)          
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)           
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)           

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)            
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ า
ในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  
มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและ
กระบวนการวางแผน   

 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 
 การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ  
 องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง 
 สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิด 
 แบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพ
 และชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์ 
 เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
 มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
 การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 

 ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลกยคุ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ช้
ในการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศา
สนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 
1521001   พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  
ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันา
สังคม 

 

1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์   
 การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                  ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดใหอ่้าน 
 หนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 

1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ
 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
   ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียนรายงาน
 ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 
  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 

1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 
  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม
 ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  

1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 

 สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสาร 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
 ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
 ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวิตจริง   
 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การ
 จดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการ
 ส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
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1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
 ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 

1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ 
 แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงาน 
 พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือ 
 ราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Research and Information 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท 
 ต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
 เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ 
 การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จากแหล่ง
 สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบท
 นิพนธ์ 
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1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
 คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยสีาร 
 สนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  

 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ ๆ 
 ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการ
 บนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจน
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
 สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC 
 ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน 
 ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการ
 มองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความ
 งามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้าง
 งานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการ
 เปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงาน
 ทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์
 เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์
 ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ 
 การแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของ 
 การรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
  ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์ 
 ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ีควร
 ทราบ 
  
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก
 พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
 ตนเอง และชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
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2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4)  
 Local Community Study 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
 การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความ
 เป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้
 การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางใน
 การพฒันาในอนาคต            
 

2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  
 Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 
 วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย 
 โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
  ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   
 ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดั
 ระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  
 เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4 )  
 Family and Society 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยาครอบครัว  
 คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และ
 แนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
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2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบท่ี 

 เกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ข
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 ตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและการ
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  ประวติั  
 พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน   
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและ 
 แนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของ
 กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบั
 กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4)  
 Entrepreneur 
  ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี   
 การเงิน  0การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด    
 การวเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการ
 หาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ 
 จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
 



 41 

รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ 
 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและ 
 การก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชน 
 และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน 
 ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
  ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทาง
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  วทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และ
 เทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 
 พอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
 พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
 ชีวติประจ าวนั 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources    
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
 ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ 
 ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง
 การอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการ
 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     
 Plants For Life 
  ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา 
 จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันา 
 พืชพรรณ         
 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ
 การพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
 นนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือก
 รูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   
 หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
 ทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมิน 
 ผลการออกก าลงักาย  
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 
 การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Dance for Health 

  ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและการ
 ลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์
 ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง
 สมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
 

1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3)  
 Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม
 บทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกีฬา
 และการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการ
 แข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)      
  Fundamental Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
 ฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ
 ดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน 
 การซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความน่าจะ
 เป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และระบบ

 เครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
 ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
 ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
  ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development of Information System On Network 
  ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต        
 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   
   ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 

4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
 อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ 
 การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั  
 ระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการ    
ศกึษา ในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากบัมาตรฐานเชิงคณุภาพในการด าเนินการประเมินผลการ        
ศกึษาส าหรับนกัศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลยั จงึอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)          
แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบั 
อนปุริญญาและปริญญาตรีไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑. ข้อบงัคบัเรียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วยการประเมินผล
การศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒. บรรดาข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้     
ข้อบงัคบันีแ้ทน 
  ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบงัคบันีส้ าหรับประเมินผลการศกึษาของนกัศกึษาภาคปกต ิและนกัศึกษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยั ท่ีเข้าศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๔. ในข้อบงัคบันี ้
   “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หนว่ยงานในส านกัสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ท าหน้าท่ีประมวลผลการเรียนทกุรายวิชาของนกัศกึษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศกึษาลงทะเบียน
รายวิชานัน้ไว้ 
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   “นกัศกึษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตามโครงการจดั
การศกึษาส าหรับบคุลากรประจ าการ โครการจดัการศกึษาเพ่ือปวงชนหรือนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตามโครงการ
อ่ืนท่ีไมใ่ชน่กัศกึษาภาคปกติ 
  ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทกุรายวิชาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอน การวดัผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม ่าเสมอด้วยวิธีการตา่ง ๆ เชน่ การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสงัเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสดัสว่นคะแนนระหวา่งภาคร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแตร่ายวิชาท่ีก าหนดให้ประเมินลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผา่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี     
การอนมุตัผิลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรมี ๒ ระบบดงันี ้
   ๖.๑ ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลกัสตูรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบ   
คา่ระดบัคะแนนแบง่เป็น ๘ ระดบั ตามสญัลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     คา่ระดบัคะแนน 
A  ดีเย่ียม(Excellent)   ๔.๐ 
B+  ดีมาก(Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี(Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช้(Fair Good)   ๒.๕ 
C  พอใช้(Fair)    ๒.๐ 
D+  ออ่น(Poor)    ๑.๕ 
D  ออ่นมาก(Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก(Fail)    ๐.๐ 

 

   ระดบัคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี ้ต้องไมต่ ่ากวา่ “D” ถ้านกัศกึษาได้ระดบั
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานัน้ใหมจ่นกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาท่ีเป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนัแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินท่ีมีคา่ระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี ้ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดงักลา่วต ่ากวา่ “C” เป็นครัง้ท่ีสองให้นกัศกึษาผู้นัน้พ้นสภาพการเป็น      
นกัศกึษา 
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    ๖.๒ ส าหรับรายวิชาท่ีหลกัสตูร หรือสภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่มเตมิตาม  
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไมค่ดิคา่ระดบัคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสญัลกัษณ์ ดงัตอ่ไปนี  ้
        ระดบัการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเย่ียม 
    P (Pass)    ผา่น 
    F (Fail)     ไมผ่า่น 

   ในระบบนี ้รายวิชาท่ีได้ผลการเรียน “F” นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหมจ่นกว่า
จะสอบได้  

 ข้อ ๗. ให้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี ้ในการบนัทกึผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไมมี่คา่ระดบัคะแนน 
  สญัลกัษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บนัทกึผลการเรียนวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไมน่บัหนว่ยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาขอถอนรายวิชาเรียนเม่ือพ้นก าหนด ๑๕ วนั นบัแตว่นัเปิด    
ภาคเรียน 

(๒) นกัศกึษาถกูสัง่ให้พกัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนัน้แล้ว 
และได้รับอนมุตัใิห้ถอนรายวิชานัน้ ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไมน้่อยกว่าสองสปัดาห์ 

(๓)  นกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหนว่ยกิต และ
ผลการศกึษาวิชานัน้ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษายงัท างานไมเ่สร็จเมื่อสิน้ภาคเรียน ซึง่นกัศกึษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนนให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษามีสิทธิสอบปลายภาค แตข่าดสอบและได้ย่ืน    
ค าร้องขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ ซึง่คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ พิจารณาอนญุาตให้สอบใน
รายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ได้ 
    การให้ “I” แก่นกัศกึษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องสง่บนัทกึรายละเอียด
คะแนนเก็บทัง้หมดในภาคการศกึษา พร้อมระบเุหตผุลประกอบการสง่ผลการเรียนด้วย 
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ข้อ ๘. กรณีท่ีนกัศกึษาท่ีขอปรับคา่ระดบัคะแนนรายวิชาท่ีได้ “I” ท างานไมเ่สร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยให้ผลงานท่ีค้างอยูเ่ป็น”ศนูย์” 
และในกรณีท่ีไมมี่การประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถดัไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผล
การเรียนรายวิชาท่ีได้ “I” นัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๙. ทกุรายวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์       
ผู้สอน และก าหนดคา่ระดบัคะแนน หรือสญัลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้รายวิชาใดท่ีอาจารย์ผู้สอน 
ไมร่ายงานผลการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนน โดยไมร่ะบสุญัลกัษณ์อ่ืนใด และมิใชร่ายวิชาท่ีนกัศกึษาถอน
การลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบนัทกึผลการเรียนรายวิชานัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๑๐. ให้ใช้สญัลกัษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบนัทกึผลการประเมินส าหรับรายวิชาท่ีได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ ๑๑. กรณีนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 
สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสตูรท่ีอนมุตัิโดยสภาการฝึกหดัครู เข้าศกึษาในหลกัสตูรปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) 
จะลงทะเบียนรายวิชาซ า้หรือรายวิชาเทียบเทา่กบัรายวิชาท่ีเคยศกึษามาแล้วในระดบัอนปุริญญาไมไ่ด้       
และให้เว้นการนบัหนว่ยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ยกเว้นเป็นรายวิชาท่ีเคย
สอบได้มาแล้วนบัตัง้แตว่นัท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาถึงวนัเข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี(หลงั
อนปุริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ข้อ ๑๒. การหาคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้คดิ
เป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหนง่ โดยไมปั่ดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบงัคบัและต้องเรียนซ า้ ให้นบัรวมหนว่ยกิตท่ีสอบตกเป็น
ตวัหารด้วย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ า้กบัรายวิชาท่ีสอบได้แล้ว หรือเรียน  
รายวิชาท่ีเป็นวิชาเทียบเทา่ตามท่ีหลกัสตูรก าหนดให้นบัหนว่ยกิตและคา่ระดบัคะแนนเฉพาะวิชาท่ีลงทะเบียน
ครัง้แรกเทา่นัน้ 
  ข้อ ๑๓. นกัศกึษาในระบบเข้าชัน้เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
นกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชัน้เรียนในรายวิชานัน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐  ของเวลา
เรียนทัง้หมด หรือน้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ แตไ่มน้่อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้
พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ ๑๔. นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตท่ีุไมมี่สิทธิสอบเน่ืองจากมีเวลาเข้า    
ชัน้เรียนไมถ่ึงร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด และไมไ่ด้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามท่ีก าหนดใน   
ข้อ ๑๓. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
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  ข้อ ๑๕. นกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแตข่าดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบนัทกึผลการ
ประเมินรายวิชานัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี เว้นแตข่าดสอบเน่ืองจากมีเหตจุ าเป็นอ่ืนท่ีเป็นเหตสุดุวิสยั
อยา่งยิ่ง และได้ย่ืนค าร้องตอ่งานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ ภายใน ๑๕ วนันบั
แตว่นัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีนีใ้ห้คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้พิจารณาอนญุาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ท่ีเป็นประธานโปรแกรมวิชานัน้ ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ีถดัไปนัน้ได้ และให้
บนัทกึผลการประเมินรายวิชานัน้ตามคา่ระดบัคะแนนในการสอบนัน้ได้ 
  ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนทกุข้อ ดงันี  ้
   ๑๖.๑ มีความประพฤตดีิ มีคณุธรรม 
   ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาตา่ง ๆ ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวิชาท่ีหลกัสตูรหรือสภา
มหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสม ไมต่ ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศกึษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี และไมต่ ่ากว่า  ๕  ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๒  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร ๓  ปี และไมต่ ่ากว่า 
๖  ภาคเรียนปกต ิและมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๖  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร ๔ 
ปี และไมต่ ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๒๐ ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีท่ีเรียน
หลกัสตูร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศกึษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี ไมต่ ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษา  
ไมเ่กิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และไมต่ ่ากว่า ๑๒  ภาคเรียน ไมเ่กิน  ๙  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  
๔ ปี และไมต่ ่ากวา่  ๑๕  ภาคเรียนและไมเ่กิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
  ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
   ๑๗.๑ นกัศกึษาภาคปกต ิพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่         
ดงัตอ่ไปนี ้
    (๑) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  เม่ือสิน้  
ภาคเรียนปกต ิภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
    (๒) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  ใน        
ภาคเรียนปกตท่ีิ  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
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    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแล้ว แตย่งัได้      
คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศกึษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีเรียน   
หลกัสตูร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกต ิ  
ตดิตอ่กนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี และ
ขาดคณุสมบตัติามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
    (๕) ไมผ่า่นการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครัง้ท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศกึษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาเม่ือผลการประเมินได้      
คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  ๑.๘๐  เม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  ๒  ปี 
สิน้ภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  ๓  ปี และเม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี ๗ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
กรณีหลกัสตูร ๔ ปี สิน้ภาคเรียนท่ี ๘ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร ๕ ปี หรือนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแตย่งัได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ หรือไมผ่า่นการประเมินใน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครัง้ท่ี ๒ 
  ข้อ ๑๘ เม่ือนกัศกึษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรแล้ว ถ้าได้คา่ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต ่๑.๘๐ แตไ่มถ่ึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ เพื่อท าคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทัง้นีต้้องอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
  ข้อ ๑๙. นกัศกึษาท่ีทจุริต หรือร่วมทจุริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดงันี ้
   ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานัน้ และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ให้สอบตกทกุรายวิชาในภาคเรียนนัน้ หรือ 
   ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
  ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะได้รับเกียรตนิิยม ต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วน
ดงัตอ่ไปนี ้
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสตูร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ เม่ือเรียน
ครบหลกัสตูรแล้วได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมน้่อยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผู้ ท่ีได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมไมถ่ึง๓.๖๐ แตไ่มน้่อยกวา่ ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) สอบได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระดบั
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่จากสถานศกึษาเดมิไมน้่อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสตูรได้คา่ระดบั 
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คะแนนเฉล่ียสะสมจากการศกึษาในมหาวิทยาลยั ไมน้่อยกวา่  ๓.๖๐  ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ สว่นผู้ ท่ี
ได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทัง้จากสถานศกึษาเดมิและจากมหาวิทยาลยัไมถ่ึง  ๓.๖๐  แตไ่มน้่อยกวา่  
๓.๒๕  ให้ได้เกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไมต่ ่ากว่า “C” ตามระบบคา่ระดบัคะแนน หรือไมไ่ด้ 
“F” ตามระบบไมมี่คา่ระดบัคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (หลงัอนปุริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียน ในระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า เชน่เดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศกึษาภาคปกต ิมีเวลาเรียนไมเ่กิน   ๔   ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร   
๒ ปี   ไมเ่กิน ๖ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร  ๓  ปี ไมเ่กิน   ๘   ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๔ ปี และไม่
เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี  

   นกัศกึษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๒ ปี ไมเ่กิน 
๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสตูร ๓ ปี ไมเ่กิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๔ ปี และไมเ่กิน ๑๗ ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี 
  ข้อ ๒๑. การนบัก าหนดวนัสิน้สดุภาคเรียน ให้ยดึถือวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดเป็นวนัสดุท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการท่ีสภาแตง่ตัง้เป็นผู้อนมุตักิารประเมินผลการศกึษา 
  ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบงัคบันี ้การวินิจฉยัชีข้าดถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

 
(ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เปรียบเทยีบรายวชิาทีป่รับปรุง 
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วชิาเดิม ปี 2545 วชิาปรับปรุง ปี 2549 

1551605  ภาษาองักฤษธุรกจิ 1                         3(3-0) 
                 Business   English  1 

An introductory course providing basic 
knowledge of business with concentration on inter-
office communication. Variety of business 
terminology and expressions are introduced through 
related topics, i.e. office organisation, staff and duty, 
telephoning, making arrangements and 
appointments, social contact, business 
correspondence in the office (memo, notes, notices, 
announcements) , letters of inquiry, quotation, and 
ordering,, applying for a job. 

1551402   ภาษาองักฤษธุรกจิ 1             3(3-0-6) 
     Business   English  1 

ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ  โดยเนน้ทกัษะ
การส่ือสารระหวา่งองคก์ร  ศพัทแ์ละส านวนทาง
ธุรกิจท่ีใชใ้นสถานการณ์หรือองคก์รท่ีแตกต่างกนั  
ศพัทเ์ฉพาะองคก์ร  การใชภ้าษาในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ 

1552403  ภาษาองักฤษธุรกจิ 2                    3(3-0) 
                Business   English  2 

A continuation of Business English I 
providing a chance to explore business world-wide 
with concentration on domestic and international 
trade. Students are encouraged to deal with business 
transaction in various fields and situation, i.e. 
import-export, shipping, banking transaction, hotel 
transaction, mating agendas and minutes company 
report, product description (advertisements), 
business article (internet, ISO 9000), letters of 
complaint and adjustment, etc. 

1552403  ภาษาองักฤษธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
                Business   English  2 

การใชภ้าษาในระดบัท่ีกวา้งข้ึน  โดยเนน้
การใชภ้าษาในการแลกเปล่ียนทางธุรกิจทั้ง
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย  เช่น  การน าเขา้และการ
ส่งออก   การขนส่งสินคา้  การเงิน      การธนาคาร 
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วชิาเดิม ปี 2545 วชิาปรับปรุง ปี 2549 

2562302 กฎหมายธุรกจิ                                    3(3-0) 
   Business  Laws 

ศึกษาหลกักฎหมายทัว่ไป องคก์รธุรกิจ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพง่พาณิชยว์า่ดว้ย นิติกรรม สัญญา หน้ี 
และเอกเทศสัญญา กฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนั
สินเช่ือ กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน การ
คุม้ครองของผูบ้ริโภคและป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม กฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการ และการ
ระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ 

2562308 กฎหมายธุรกจิและการพาณชิย์3(3-0-6) 
   Business  Laws 

หลัก กฎห ม ายทั่ ว ไป     อ งค์ก ร ธุ ร กิ จ  
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจ  ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ย  นิติกรรม  สัญญา 
หน้ี และเอกเทศสัญญากฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนั
สินเช่ือกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการลงทุน  
การคุม้ครองผูบ้ริโภคและป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม  กฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการและระงบั
ขอ้พิพาททางธุรกิจ 

3524803  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบัญชี 
                Field Experience in Accounting  5(350) 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพ
ดา้นการปฏิบติังานการบญัชี ในหน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวสิาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้น
สถานการณ์จริง จดัใหมี้การปฐมนิเทศเก่ียวกบั
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจดัใหมี้การ
ปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์
ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาใหส้ าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี โดยอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์
ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ 
หรือฝึกประสบการณ์และการท าภาคนิพนธ์ และ
ก าหนดใหมี้การปฏิบติังานทางการบญัชี โดยนบั
ชัว่โมงการปฏิบติังานเฉพาะบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 200 
ชัว่โมง 

3503803  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบัญชี
       5(450) 
 Field  Experience  in  Accounting 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพ
ดา้นการปฏิบติังานการบญัชี ในหน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวสิาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตก้าร
ควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดจ้ากการศึกษาไป
ใชใ้นสถานการณ์จริง จดัให้มีการปฐมนิเทศ
เก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และ
จดัใหมี้การปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึก
ประสบการณ์ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 



 57 

วชิาเดิม ปี 2545 วชิาปรับปรุง ปี 2549 

3523202   การบัญชีเฉพาะกจิ                          3 (3-0)  
                Specialized Accounting  
                วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  
                3521101 การบญัชี 1   

ศึกษาระบบบญัชีของกิจการบางประเภท 
เช่น การโรงแรม การท่องเท่ียว การประกนัภยัโรงรับ
จ าน า สหกรณ์ ฯลฯ 

3523202  การบัญชีเฉพาะกจิ 3(3-0-6) 
    Specialized  Accounting 
    วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   
                 3521101  การบัญชี 1 

ระบบบญัชี  วกีารปฏิบติั  การจดัท างบ
การเงิน  การด าเนินงานของกิจการสถาบนัการเงิน 
สถานศึกษา  การประกนัภยั  การเกษตรกรรม  
อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม  โรงพยาบาล  กิจการท่ี
ใหบ้ริการ  หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานท่ีมิไดห้วงั
ก าไร  โดยเลือกจากกิจการตามความเหมาะสม 

3523302  การวเิคราะห์งบการเงิน                   3(3-0) 
                Financial Statement Analysis 

ศึกษาถึงรายงานทางการเงินเก่ียวกบังบ
การเงินต่าง ๆ เทคนิคและวธีิการวเิคราะห์งบการเงิน
ของธุรกิจ การเปรียบเทียบอตัราส่วน การวเิคราะห์
เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด การ
วเิคราะห์ผลต่างก าไร และตน้ทุนและการปรับปรุง
การเงินเม่ือระดบัราคาเปล่ียนแปลง ขอ้มูลและหรือ
ขอ้จ ากดัของการบญัชีท่ีมีต่อการวเิคราะห์งบการเงิน 
วธีิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ 
งบการเงิน 
3523303  การรายงานทางการเงิน                3(3-0) 
                Financial Reports 

ศึกษาเก่ียวกบัการจดัท ารายานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชี การเปิดเผยของขอ้มูล
ทางการบญัชีเพื่อเสนอต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง การท าความเขา้ใจและวเิคราะห์การ
น าไปใชข้อ้มูลของรายงานทางการเงินให้เหมาะสม
กบัธุรกิจ 

3523306  การรายงานงบการเงิน 
               และการวเิคราะห์           3(3-0-6) 
 Financial  Reports  and Analysis 
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3522103   
การบัญชีช้ันกลาง 1 และ3522104 การบัญชีช้ัน
กลาง  2 

แนวคิดการรายงานทางการเงิน การน าเสนอ
งบการเงิน  การวเิคราะห์งบการเงิน การประเมินผล
กระทบของการเปล่ียนแปลงในระดบัราคาท่ีมีผล
ต่อการวเิคราะห์ทางการเงิน  การประเมินจุดอ่อน
ของขอ้มูลและขอ้จ ากดัทางการเงิน  และจดัท างบ
การเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
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3524201    การบัญชีภาษีอากร                         3(3-0) 
                  Tax Accounting 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2 และ 
                                     3532202  การภาษีอากรธุรกจิ 

ศึกษาถึงหลกัเกณฑ ์และวธีิการจดัเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร  ภาษีศุลกากร และภาษี
สรรพาสามิต  โดยเนน้ถึงปัญหาและวธีิปฏิบติั
เก่ียวกบัการค านวณรายได ้รายจ่ายเพื่อเสียภาษีการตี
ราคาค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน การคิดค่าเส่ือมราคา 
ปัญหาเก่ียวกบัภาษีขาเขา้และขาออกรวมถึงกรณีท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

3524201  การบัญชีภาษีอากร             3(3-0-6) 
    Tax  Accounting  
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521102   
การบัญชี 2  และ  3532202  การภาษีอากรธุรกจิ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิาการบญัชีกบัภาษี
อากร   ความแตกต่างระหวา่งก าไรสุทธิตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามหลกัประมวล
รัษฎากร   รวมถึงการบนัทึกบญัชีผลแตกต่าง
ดงักล่าว   การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   การ
บญัชีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  การบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม  
โดยเนน้วธีิการบญัชีเก่ียวกบัภาษีแต่ละประเภท
ตลอดจนความรับผดิชอบในการเสียภาษีให้
ครบถว้นถูกตอ้ง 

3522102   การบัญชีต้นทุน  1             3(2-2-5) 
    Cost  Accounting  1 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3521102  การบัญชี 2 

ศึกษาบทบาทของการบญัชีตน้ทุนท่ีมีต่อ
กิจการ ความหมายของการบญัชีตน้ทุนประเภทของ
ตน้ทุน และองคป์ระกอบของตน้ทุน และการควบคุม
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบ แรงงาน และ
ค่าใชจ่้ายการผลิต วธีิการจดัสรรค่าใชจ่้ายการผลิต 
วธีิการค านวณตน้ทุน และบนัทึกบญัชีตามระบบ
ตน้ทุนงานสั่งท า ตน้ทุนงานช่วงของเสีย การ
ส้ินเปลือง หน่วยงานท่ีบกพร่อง เศษซาก ตน้ทุน
มาตรฐาน วเิคราะห์ผลแตกต่างท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ
ยดืหยุน่ไดก้ารค านวณหาตน้ทุนของผลิตภณัฑร่์วม
และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

3522102   การบัญชีต้นทุน  1             3(2-2-5) 
    Cost  Accounting  1 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 3521102  การบัญชี 2 

บทบาทของการบญัชีตน้ทุนท่ีมีต่อกิจการ 
ความหมายของการบญัชีตน้ทุนประเภทของตน้ทุน  
และองคป์ระกอบของตน้ทุน  และการควบคุมการ
บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบ  แรงงาน  และ
ค่าใชจ่้ายการผลิต  วธีิการจดัสรรค่าใชจ่้ายการผลิต  
วธีิการค านวณตน้ทุน  และบนัทึกบญัชีตามระบบ
ตน้ทุนงานสั่งท า  ระบบตน้ทุนงานช่างการผลิต 
การบญัชีส าหรับเศษวสัดุของเสีย  และของมีต าหนิ  
ระบบตน้ทุนมาตรฐาน การบญัชีผลิตภณัฑแ์ละ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้การบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรม 
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3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ   3(3-0) 
 Managerial  Accounting  
วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 3521102 การบญัชี 2 และ 
3531101 การเงินธุรกิจ 

ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางการบญัชี เพื่อน าไปใชใ้นการวงแผนการควบคุม 
และการตดัสินใจ โดยศึกษาเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุน
รวม และการบญัชีตน้ทุนผนัแปร การวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณตน้ทุน ปริมาณก าไร 
การวเิคราะห์ตน้ทุนภาษี และขอ้จ ากดัของขอ้มูลต่าง 
ๆ การจดัท างบประมาณ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 

3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ   3(3-0-6) 
 Managerial  Accounting  
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101   
การบัญชี 1  และ 3521102  การบัญชี 2   
ส าหรับนักึึกษาปปรแกรมบัญชีหรือ               
3521103  หลกัการบัญชี  และ  3531101  การเงิน
ธุรกจิ ส าหรับนักึึกษาปปรแกรมอืน่ 

การพฒันาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางการ
บญัชี   เพื่อน าไปใชว้างแผนควบคุมและ การ
ตดัสินใจ  โดยศึกษาเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุนรวม  
และการบญัชีตน้ผนัแปร การวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน  ปริมาณก าไร  การ
วเิคราะห์ตน้ทุน  การบริหารตน้ทุนกิจกรรม  การ
ใชข้อ้มูลเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจ  ในการ
วางแผน  และควบคุมกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ี
แน่นอนและไม่แน่นอน  ขอ้จ ากดัของขอ้มูลต่าง ๆ  
การจดัท างบประมาณสมบูรณ์แบบ  งบประมาณ
ยดืหยุน่  การวเิคราะห์งบการเงิน    งบแสดงการ
เปล่ียนส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด  การ
ก าหนดราคาสินคา้  ราคาโอน  และการกระจาย
อ านาจ 
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4123603  ปปรแกรมประยุกต์ด้านการเงิน 
                 และการบัญชี                                 3(2-2) 
               Programming Application for Finance  
and Accounting 

ศึกษาขอ้มูลทางดา้นการเงินและการบญัชี 
เช่น บญัชีเงินเดือน บญัชีเจา้หน้ี ลูกหน้ี บญัชีสินคา้คง
คลงั บญัชีวเิคราะห์ตน้ทุนบญัชีตน้ทุนการผลิต ตาม
ค าสั่ง บญัชีเพื่อการวเิคราะห์การเงิน การเขียน
โปรแกรมประยกุตแ์ละการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมา
ประยกุตใ์ชก้บังานน้ี 

3524310  ปปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานทางบัญชี 
3(2-2-5) 
 Programming  for  Accounting   
 รายวิชาที่ ต้องเรียนมาก่อน : 3563204  
ระบบสารสนเทึเพือ่การจัดการ   
               3521102  การบัญชี  2 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่องานทางการบญัชี  ไดแ้ก่  โปรแกรมการบญัชี  
บทบาทและความส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรูป  
ประเภทและการเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชีในปัจจุบนั  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีใหเ้หมาะสมกบัประเภท
ธุรกิจ  เนน้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีท่ี
ทนัสมยั  เนน้การฝึกปฏิบติัของระบบ  Financial  
Systems  General  Accounting  System  
Distribution/Logistics  System  Manufacturing  
Systems  and  Payroll  System   

 3524404   การวจัิยทางการบัญชี             3(3-0-6) 
    Accounting  Research 

ปรัชญาและหลกัพื้นฐานเก่ียงกบัวธีิวจิยัท่ี
นิยมใชใ้นสายการบญัชี  ระเบียบวธีิวจิยัและ
กระบวนการการวจิยั  การออกแบบเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการบญัชี  การ
ประมวลผล  และการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์  การแปลผลและการเขียน
รายงานผลการวจิยั 
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3592101   เึรษฐึาสตร์จุลภาค              3(3-0) 
    Micro-Economics  
ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจยั
การผลิต พฤติกรรมของผูบ้ริโภค พฤติกรรมของ
ผูผ้ลิต อุปสงค ์อุปทาน การก าหนดราคาในตลาด
ประเภทต่าง ๆ ของการจดัสรรค่าตอบแทนให้แก่
ปัจจยัการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ียและก าไร 
บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 

3592101   เึรษฐึาสตร์จุลภาค              3(3-0-6) 
    Micro-Economics  

ความหมายของเศรษฐศาสตร์  ปัจจยัการ
ผลิต  พฤติกรรมของผูผ้ลิต  อุปสงค ์ อุปทาน  การ
ก าหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ  ของการ
จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจยั   การผลิตในรูปค่า
เช่า  ค่าจา้ง  ดอกเบ้ีย  และก าไร  บทบาทของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจทัว่ไป 

3592102   เึรษฐึาสตร์มหภาค              3(3-0) 
   Macro – Economics   

ศึกษาโดยละเอียดในพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
วเิคราะห์แบบนบัหน่วย (Cardinal Approach) และ
วเิคราะห์แบบเรียงล าดบั (Ordinal Approach) หลกั
อุปสงคแ์ละอุปทานทฤษฎีการผลิต การผสมปัจจยั
การผลิตท่ีเสียตน้ทุนต ่าสุด ทฤษฎีตน้ทุน ลกัษณะของ
โครงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ การตั้งราคาและ
เง่ือนไขในตลาดต่าง ๆ และการวภิาคกรรม 

3592102   เึรษฐึาสตร์มหภาค              3(3-0-6) 
   Macro – Economics   

พฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ  
ซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  เช่น  
พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค  การออม           
การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล  การวา่จา้งงาน  
ระดบั เงินเฟ้อ  การคลงันโยบายการเงิน  การคา้
ระหวา่งประเทศและการพฒันาเศรษฐกิจ 
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