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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บัญชีบัณฑิต 
    ชื่อย่อ :  บช.บ. 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Accountancy 
    ชื่อย่อ :  B.Acc. 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  - ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 133  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 ภาษาที่ใช้   
   ภาษาไทย 
  5.3 การรับเข้าศึกษา   
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
   ไม่มี 
          5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  
  6.3 คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 9 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
 6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นักบัญชีในสถานประกอบการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  8.2 ผู้ท าบัญชี  ผู้วางระบบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน 
  8.3 ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรธุรกิจ 
  8.4 สอบและข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  8.5 สอบและข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
  8.6 พนักงานธนาคาร 
  8.7 นักวิชาการในองค์กรภาครัฐ 
  8.8 ผู้ประกอบการธุรกิจ 
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  9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางสาววรภรณ์  โพธิ์เงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)   
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2535 
2524 

2 นางอมรา  ครองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)   
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2537 
2523 

     

    ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (นอกที่ตั้ง) 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางสาวนงลักษณ์  จิ๋วจู อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2554 
2550    

2 นางพรรษพร  เครือวงษ์ อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2551 
2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมโลกาภิวัตน์มีลักษณะการย่อโลกให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่
ตลอดเวลา การเดินทาง การติดต่อถึงกันเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและ
เอกชน มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร 
   วิชาชีพบัญชีเป็นสาขาหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงงานได้อย่างเสรี เมื่อมีการเปิด
ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 การเปิดตลาดแรงงานและตลาดการค้าที่กว้างขวางมากขึ้น มี
แนวโน้มจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานวิชาชีพบัญชีของไทยไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทน 
สูงกว่า เช่น สิงคโปร์ มาเลเชีย และบรูไน หรือในทางกลับกันหากแรงงานวิชาชีพของไทยมีขีด
ความสามารถไม่เพียงพอ เช่น ทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็อาจท าให้ผู้ประกอบการ
ของประเทศไทยเลือกจ้างแรงงานวิชาชีพจากประเทศอ่ืนได้เช่นเดียวกัน 
    ดังนั้นประเทศไทยจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนโดยก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาในช่วง พ.ศ.2560-2564 โดยก าหนดให้มีการปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลกและในประเทศส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้ง
ที่คาดว่าจะเป็นโอกาสและส่วนที่เป็นภัยคุกคาม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขทียั่งยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมของประเทศไทย จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน 
เพราะคนนั้นเป็นเป้าหมายของการรับประโยชน์ และผลกระทบของการพัฒนา อีกทั้งเป็นกลไกลช่วย
ให้การพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติอย่างสมดุล มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการสื่อสาร และเรียนรู้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ 
เป็นบุคลากรที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีระบบการศึกษาที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ มีความต้องการ
แรงงาน และมีความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญต่อการก่อตั้งและพัฒนาประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกันประชาคม
อาเซียนก็ให้ความส าคัญต่อประเทศไทยในฐานะเป็นจุดกึ่งกลางบนภาคพ้ืนแผ่นดินใหญ่ เพราะเป็น
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เส้นทางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอาเซียน
กับประเทศจีนท าให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย วิชาชีพบัญชี
เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายของตลาดแรงงาน ท าให้มีผู้ที่สนใจเรียนในสาขาวิชาการบัญชี
เพ่ิมข้ึน การเตรียมความพร้อมที่ดีจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

11.3 กฎหมายและระเบียบ 
     ประเทศไทยได้พัฒนาองค์กรวิชาชีพทางบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปให้สอดคล้อง
กับของทางสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ ท าให้ระบบบัญชีของธุรกิจเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมายการสอบบัญชี กฎหมายการบัญชี กฎหมายวิชาชีพการ
บัญชี ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตลอดเวลา 
 11.4 คุณธรรมและจริยธรรม 
    ข้อมูลทางบัญชีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ ดังนั้นถ้า
ข้อมูลทางบัญชีมีการตกแต่งให้ผิดความเป็นจริง ย่อมเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงขึ้น ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรต้องค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 , 11.2 , 11.3 และ 11.4 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    ด้วยเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 เป็นปัจจัย
ส าคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังที่ระบุในข้อ 11 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้มี
ความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคตมีการ
เรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นการเป็นคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ในภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลั ยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประกอบด้วย 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 2) สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5) บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอ่ืน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอ่ืน) 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหค้ณะ/สาขาวิชา /หลักสูตรอ่ืน 
   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาการภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษย์
ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะ  
ครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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   13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ พ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก ด าเนินการ
สอนโดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืน ดังนี้    
    13.1.2.1.เปิดสอนโดยสาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาองค์การ
และการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
    13.1.2.2.เปิดสอนโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่  รายวิชา          
หลักเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
    13.1.2.3.เปิดสอนโดยสาขาวิชาการตลาด จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาหลักการตลาด 
    13.1.2.4 เปิดสอนโดยสาขาวิชาการเงินและธนาคาร จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการ
วางแผนก าไรและการควบคุม 
    13.1.2.5 เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่  รายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
    13.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหค้ณะ/สาขาวิชา /หลักสูตรอ่ืน 
    รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาหลักสูตรอ่ืน ได้แก่ วิชาหลักการบัญชี วิชาการบัญชี 2 
วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ วิชาการบัญชีต้นทุน 1 
    13.3 การบริหารจัดการ 
     13.3.1.แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือจัดท าแผนการเรียน และท าหน้าที่
ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินงาน 
     13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
     13.3.3 ทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะ            
เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 

14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรโดย
ค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
 14.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 14.2 การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลัง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่ง
ต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
   1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
    2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
   3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “สร้างสรรค์คนดี          
มีคุณธรรม น าหน้าด้านเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อพบความก้าวหน้า 
และพัฒนาชุมชน” 
   4) เป็นไปตามคุณลักษณะของหลักสูตร ได้แก่  “ยึดมั่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ            
ผลิตบัณฑิตสู่มาตรฐานทางบัญชี” 
 14.4 การประเมินผลการเรียนรู้จะค านึงถึงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่ง
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา            
ด้านทักษะความส าคัญระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข              
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1. ปรัชญา ความส าคัญ ลักษณะของรายวิชา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและเน้นการผลิต

บัณฑิตให้มีความรอบรู้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 ความส าคัญ 
ในยุคเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนประเทศ

ให้เกิดความก้าวหน้า การก้าวทันโลก สามารถแข่งขันกันได้ในภาคธุรกิจไร้พรมแดน ซึ่งการด าเนิน
ธุรกิจจึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการบริหารในองค์รวม ความรู้เฉพาะด้านที่สามารถน า ไป
แสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้องค์กรได้ ตลอดจนมี
ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของโลก ดังนั้นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงเน้นการสร้าง นักบัญชีที่มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถเชิงวิชาชีพบัญชี ให้สอดคล้องในระดับสากล ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ 
เน้นการให้ความส าคัญเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี มีคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนของนักบัญชีและธุรกิจ   

1.3 ลักษณะของสาขาวิชา 
   สาขาวิชาการบัญชี มีความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้าน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความเป็นสากล เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ลักษณะเป็นพหุวิทยาการ การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจึงเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มี
ความรอบรู้มีศาสตร์และความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตร์อ่ืนที่
สัมพันธ์กัน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ทักษะทาง
วิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ 

ขอบเขตองค์ความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1) ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 2) ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ และ 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้ องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการต่างๆ ทางการบัญชีตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติในสถาการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้แนวทางในการจัดขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาวิชาการบัญชี พิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
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 1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมี

ลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
    1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี 
    1.4.2 มีจิตอาสา มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 
    1.4.3 ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมี

คุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น 
    1.4.4 เป็นนักวิเคราะห์และผู้บริหารที่สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจอย่างเหมาะสม 
                    1.4.5 มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    1.4.6 สามารถติดตามและปรับตัวให้ เข้ากับสภาพการณ์  การเปลี่ ยนแปลง
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี และอาชีพการงาน 
      1.4.7 มีความรู้ ความสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์และตัว
บ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรดังนี้ 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

 1. ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป็นไปตามมาตรฐาน TQF 
 2. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ          
5.ปี โดยมุ่งให้มีมาตรฐานการศึกษา
ระดับสากล 

 1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 2. เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 

 2. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษา การติดตาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
และผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

 1.สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับองค์กรวิชาชีพบัญชีและ/หรือ
ผู้ใช้บัณฑิตในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษาและบัณฑิต 

 1. บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม/โครงการที่มี
องค์กรวิชาชีพหรือผู้ใช้บัณฑิตให้
การสนับสนุน 
  2. รายงานติดตามผลบัณฑิต
ภาวะการมีงานท า 
  3. รายงานผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
 3. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

  1. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้มี
ผลงานด้านการวิจัย/วิชาการ 

 1. ปริมาณงานด้านการให้บริการ
วิชาชีพ การอบรมสัมมนา การ
ประชุมวิชาการ การลาศึกษาต่อ 
 2. การพัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 3. เอกสารงานวิจัยวิชาการ 

 4. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้ 
 2. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
  2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กิจกรรมของสาขา 
  3. หนังสือ เอกสาร ระบบ
อินเตอร์เน็ต 
  4. เอกสารการสอนแบบ  
E-Learning 
  5. จ านวนรายวิชาที่ใช้
ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ     

โดยที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- ไม่มี- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลา ในการด าเนนิการเรียนการสอน 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
- ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
(2) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  (1) นักศึกษาแรกเข้าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  
  (2) นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์น้อย ท าให้มีปัญหาในการเรียน               
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  (1) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาแรกเข้าเมื่อมีปัญหาในการปรับตัวใน
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์  นักศึกษารุ่นพ่ีกับ
นักศึกษารุ่นน้อง 

(2) เสริมทักษะภาษาอังกฤษระหว่างการศึกษา โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้ให้ความรู้
รวมทั้งสอดแทรกค าศัพท์บัญชีทางด้านภาษาอังกฤษ 
  (3) เสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระหว่างการศึกษา  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและส าเร็จการศึกษา แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปทีี่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปทีี่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปทีี่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จ านวนที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 
 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและส าเร็จการศึกษา แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปทีี่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณรายจ่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (หน่วย : บาท) 

  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 128,000 256,000 384,000 512,000 512,000 
2. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย 640,000 1,128,000 1,920,000 2,560,000 2,560,000 

รวม (ก) 768,000 1,536,000 2,304,000 3,072,000 3,072,000 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ก + ข) 768,000 1,536,000 2,304,000 3,072,000 3,072,000 
จ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 

 
หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร  และงบประมาณด้าน

ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
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งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   (หน่วย : บาท)  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 64,000 128,000 192,000 256,000 256,000 
2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 320,000 640,000 960,000 1,280,000 1,280,000 

รวม (ก) 384,000 768,000 1,152,000 1,536,000 1,536,000 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ก + ข) 384,000 768,000 1,152,000 1,536,000 1,536,000 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 
 

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร  และงบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

2.7 ระบบการศึกษา 
      แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
      ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ

การยกเว้นการเรียนรายวิชาในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ( ภาคผนวก ค ) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า    133  หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
      1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 
       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
            และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4           ไม่น้อยกว่า 3   หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
       2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42 หน่วยกิต 
       2.2 วิชาชีพบังคับ  36 หน่วยกิต 
       2.3 วิชาชีพเลือก                                    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
       2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  7   หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
      1) รหัสวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลข

รหัสทั้งหมด 7 ตัว มีความหมายดังนี้ 

  เลขตัวที่ 1-3       กลุ่มวิชาและสาขาวิชา (สาขาวิชาการบัญชี คือ 352) 
  เลขตัวที่ 4      บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย หรือ ชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5      บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
       เลขที่ 1 หมายถึง กลุ่มบัญชีการเงิน 

เลขที่ 2 หมายถึง กลุ่มบัญชีเฉพาะกิจการ 
เลขที่ 3 หมายถึง กลุ่มจรรยาบรรณ ตรวจสอบ สอบบัญชี 
เลขที่ 4 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เลขที่ 5 หมายถึง กลุ่มภาษีอากร 
เลขที่ 6 หมายถึง กลุ่มกฎหมาย 
เลขที่ 7 หมายถึง กลุ่มการเงิน 
เลขที่ 8 หมายถึง กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
เลขที่ 9 หมายถึง กลุ่มวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ 

เลขตัวที่ 6-7       บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือ  ชั้นปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
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2) ชื่อรายวิชา 
                    (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า           30    หน่วยกิต 

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า             9    หน่วยกิต 
     บังคับเรียน               6     หน่วยกิต 

     รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                             น(ท-ป-อ)          
     1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 

     Fundamental English 
     1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 

     English for Communication 
 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า                           3    หน่วยกิต 
     รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                             น(ท-ป-อ)          

     1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย           3(3-0-6) 
     Thai Language Usage Skills 

     1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ        3(3-0-6) 
     Language and Communication for Specific  
     Purposes 

     1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
     Japanese for Communication 

     1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
     Chinese for  Communication 

     1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว          3(3-0-6) 
     Fundamental Chinese for Tourism 

     1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
     Korean for Communication 

     1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
     Fundamental Burmese 

     1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
    Burmese for Communication 
 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                             น(ท-ป-อ)           

    1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน          3(3-0-6) 
     Human Behavior and Self-Development 

    1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ          3(3-0-6) 
    Thinking and Decision Making Skills 
    1511001 จริยธรรมกับมนุษย์           3(3-0-6) 

     Ethics and Human Beings 
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                             น(ท-ป-อ)           

    1511002 ความจริงของชีวิต           3(3-0-6) 
     Facts of Life 

    1521001 พุทธศาสน์            3(3-0-6) 
     Buddhism 

    1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า         3(3-0-6) 
     Information for Study and Research 

    2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์           3(3-0-6) 
     Aesthetics of Visual Arts 

    2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง          3(3-0-6) 
     Aesthetics of Performing Arts 

    2061001 สังคีตนิยม            3(3-0-6) 
     Music Appreciation 

    3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า           3(3-0-6) 
     Leadership Development 

    3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม        3(3-0-6) 
    Personality Development and the Art of  
    Socializing 
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รหัสวิชา     ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ)           
   2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย         3(3-0-6) 

   History of Thai Society and Culture 
   2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง        3(3-0-6) 
    Public Mind and Civic Social Engagement  
   2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา         3(3-0-6) 
    Interdisciplinary Social Science for  

Development 
   2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์          3(3-0-6) 

     Globalization and Localization 
   2521002 อาเซียนศึกษา            3(3-0-6) 

     ASEAN Studies  
   2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม          3(3-0-6) 
    Human, Community, and Environment 
   2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น          3(3-0-6) 

     Local Resource Management  
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)      
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 

    Fundamental Knowledge on Thai Politics and  
                       Government       

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย        3(3-0-6) 
     Introduction to Laws 

    3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ        3(3-0-6) 
     Business Initiation 

    3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
     Finance in Daily Life 

    3541001 การเป็นผู้ประกอบการ         3(3-0-6) 
     Entrepreneurship 

    3591002 เศรษฐกิจพอเพียง         3(3-0-6) 
     Sufficiency Economy 
 

1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
      และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จ านวน ไม่น้อยกว่า       3   หน่วยกิต

 รหัสวิชา     ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
  1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 

     Sports and Recreation for Quality of Life 
  1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ        3(2-2-5) 

     Exercise for Health  
  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

     Science and Technology for Daily Life 
  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      3(3-0-6) 

     Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  4071001 สุขภาพและสุขอนามัย         3(3-0-6) 

     Health and Health Care 
  4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
     Mathematics in Daily Life 

  4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ        3(3-0-6) 
     Mathematics and Decision Making 

  4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(2-2-5) 
    Computer and Information Technology 
  4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 

     Website Design and Development 
  4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน          3(2-2-5)   

     Package Software for Application 
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)      
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                            3(3-0-6) 

     Agriculture in Daily Life                            
  5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ         3(3-0-6)
    Food for Health  
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
ให้เรียนรายวิชาหมวดเฉพาะตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า                              97 หน่วยกิต 
                            2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                              42 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา     ชื่อวิชา                    น(ท-ป-อ)         
  1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1            3(3-0-6) 

                               Business English 1 
 1551403      ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2            3(3-0-6) 
                           Business English 2 
 3521101 การบัญชี 1             3(2-2-5) 
                               Accounting 1 
 3521102 การบัญชี 2             3(2-2-5) 
                               Accounting 2 
 3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ          3(2-2-5) 
                               Principles of Information System 
 3522305 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี             3(3-0-6) 
   Accounting Professional Ethics 
 3522501 การภาษีอากร 1             3(3-0-6) 
                               Taxation 1 
 3522601 กฎหมายธุรกิจพาณิชย์และการบัญชี          3(3-0-6) 
                               Commercial Business Law and Accounting 
 3522701 การจัดการทางการเงินส าหรับนักบัญชี          3(2-2-5) 
                               Financial Management for Accountant 
 3541101 หลักการตลาด             3(3-0-6) 
                               Principles of Marketing 
 3561101 องค์การและการจัดการ            3(3-0-6) 
                               Organization and Management 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์            3(3-0-6) 

                       Strategic Management 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์            3(3-0-6) 
                               Business Economics  
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ            3(3-0-6) 

                                    Quantitative  Analysis 
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2.2 วิชาชีพบังคับ                              36  หน่วยกิต 

 รหัสวิชา     ชื่อวิชา                 น(ท-ป-อ)          
 3522102 การบัญชีต้นทุน  1         3(2-2-5) 
                               Cost  Accounting  1 
 3522103 การบัญชีชั้นกลาง  1         3(2-2-5) 

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

                                 Intermediate  Accounting 2 
 3522105 การบัญชีต้นทุน 2         3(2-2-5) 
                               Cost  Accounting  2 
 3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี        3(2-2-5) 
                               Accounting  Information  System 
 3523502 การภาษีอากร 2          3(2-2-5) 
                               Taxation 2 
 3523702 การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน      3(2-2-5) 
                               Financial  Report and Statement Analysis 
 3524101 การบญัชีชั้นสูง   1         3(2-2-5) 
                               Advanced  Accounting  1 
 3524102 การบัญชีชั้นสูง   2         3(2-2-5) 
                               Advanced  Accounting  2 
 3524302 การสอบบัญชี          3(2-2-5) 
                               Auditing 
 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน      3(3-0-6) 
                               Internal Audit and Internal  Control  
 3524901 สัมมนาการบัญชี          3(2-2-5) 
                               Seminar in Accounting 
 

2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า                                  12   หน่วยกิต  
 รหัสวิชา     ชื่อวิชา                             .น(ท-ป-อ)   
 3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ         3(3-0-6)       
                               Accounting for Specific Enterprises 
 3523203  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ           3(3-0-6) 

Public Sector  Accounting 
 3523301 วางระบบบัญชี          3(3-0-6) 
   Accounting System Design 
 3523402 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานบัญชี                 3(2-2-5) 
   Programing for Accounting 
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา                น (ท-ป-อ)
3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ                  3(3-0-6) 

   International Accounting  
 3524308 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
                               Environmental Management Accounting 

3524310 การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป               3(2-2-5) 
                               Accounting Records by Software Application 
 3524503 การวางแผนภาษี          3(3-0-6) 
   Tax Planning  
 3524902 วิจัยทางการบัญชี          3(2-2-5) 

                                    Accounting Research 
 3524903 ปัญหาพิเศษทางบัญชี          3(2-2-5) 
   Special Problem in Accounting 
 3533404 การวางแผนก าไรและการควบคุม        3(3-0-6) 
                               Profit Planning and Control 
 

2.4 รายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม     7  หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนจากแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือแผนสหกิจศึกษา 
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 รหัสวิชา     ชื่อวิชา                             น(ท-ป-อ)   

  3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี          2(90) 
                               Preparation for Field Experience in Professional 

Accounting 
 3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี                 5(450) 
                               Experience in Professional Accounting 
แผนสหกิจศึกษา 
 รหัสวิชา     ชื่อวิชา                            น(ท-ป-อ)   

  3503801        การเตรียมสหกิจศึกษา           1(45) 
                              Co-operative Education Preparation 

  3503802        สหกิจศึกษา                             6(540) 
             Co-operative  Education 
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
                            ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  

         3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
3521101 การบัญชี 1 3(2-2-5) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

 รวม 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
3521102 การบัญชี 2  3(2-2-5) 
3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 รวม 18 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี 3(3-0-6) 
 3522701 การจัดการทางการเงินส าหรับนักบัญชี 3(2-2-5) 
3522102 การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5) 
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 

 รวม 18 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
3522501 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
3522305 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
3522105 การบัญชีต้นทุน 2 3(2-2-5) 

 รวม 18 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
3523502 การภาษีอากร 2 3(2-2-5) 
3523702 การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(2-2-5) 
3524101 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาชีพ (เลือก ) 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาชีพ (เลือก) 3(x-x-x) 

 รวม 21 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
3524102 การบัญชีชั้นสูง 2 3(2-2-5) 
3524302 การสอบบัญชี 3(2-2-5) 
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาชีพ (เลือก) 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาชีพ (เลือก) 3(x-x-x) 
3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 2(90) 

หรือ 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 รวม 19/20 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
                  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
 
 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
3524901 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวม 15 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 5(450) 

 หรือ 
3304802 สหกิจศึกษา 6(540) 

  รวม 5/6 



 

-24- 
 

3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
      3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม 
 

อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2551 
2546 

2* นางสาววรภรณ์ โพธิ์เงิน 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2535 
2524 

3* นางอมรา ครองแก้ว 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2537 
2523 

4 นางสาวพิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 
 

อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2549 

5 นายอนุ ธัชยะพงษ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ทางด้านบัญชี 

บธ.ม.  
วท.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร           
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2544 
2526 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (นอกที่ตั้ง) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1* นางสาวนงลักษณ์  จิ๋วจู 
 

อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม          
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2554 
2550 

2 นางสาวทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 
 

อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2550 

3* นางพรรษพร  เครือวงษ์ 
 

อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2551 
2547 

4 นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี 
 

อาจารย์ บธ.ม.  
ศศ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2557 
2544 

5 นางสาววรางค์ รามบุตร 
 

อาจารย์ บธ.ม.  
บช.บ.  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 
2545 
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3.2.3 อาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม 
 

อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2551 
2546 

2 นางสาววรภรณ์ โพธิ์เงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บช.บ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2544 
2526 

3 นางอมรา ครองแก้ว 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2535 
2524 

4 นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 
 

อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2551 
2546 

5 นายอนุ ธัชยะพงษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทางด้านบัญชี 

บธ.ม. 
วท.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร           
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2552 
2549 

6 นายเอกวินิต   พรหมรักษา 
 

อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี) 
บช.บ.  

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2550 

7 นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2555 
2541 
2534 

8 นางราตรี   สิทธิพงษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2543 
2527 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

9 นางเพชรา  บุดสีทา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
กศ.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
2546 
2526 

10 นางสาวอิสรีย์  ด่อนคร้าม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.  
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2546 
2536 

11 นางสาวศิริพร โสมค าภา อาจารย์ บธ.ม. (การเงิน) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2547 

12 นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ อาจารย์ บธ.ม.  
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2547 
2538 

 

  

 3.3.3 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (นอกที่ตั้ง) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวนงลักษณ์  จิ๋วจู 
 

อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม          
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2554 
2550 

2 นางสาวทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 
 

อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2550 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

3 นางพรรษพร  เครือวงษ์ อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2551 
2547 

4 นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี อาจารย์ บธ.ม.  
ศศ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2557 
2544 

5 นางสาววรางค์ รามบุตร 
 

อาจารย์ บธ.ม.  
บช.บ.  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 
2545 

6  นางสาวอังคณา ตาเสนา อาจารย์ ศ.ม. 
ศ.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2553 

7 นายวันชัย เพ็งวัน อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

2552 
2544 

8 นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ ์ อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการระหว่างประเทศ) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)(อัญมณีและเครื่องประดับ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2547 
2544 

9 นางสาววาสนา จรูญศรีโชติ
ก าจร 

อาจารย์ 
 
 

ปร.ด. การจัดการ 
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2558 
2550 
2548 

10 นายสันติ คู่กระสังข์ อาจารย์ บธ.ม.(บริหารธรุกิจ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2555 
2550 

11 นางสาวศุภมาส ผกากาศ อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
2551 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

12 นางสาวทิพย์หทัย 
ทองธรรมชาติ 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2555 
2552 

13 นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข อาจารย์ รป.ม. 
น.บ. 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2553 
2547 

14 นางสาวสุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์ อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังฤษ) 
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

2550 
2544 

15 นายถริวิท ไพรมหานิยม อาจารย์ M.A. English 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Pune university, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์  
ราชวิทยาลัย 

2551 
2549 

 
3.3.4 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- นามสกุล คุณวุฒิและ
สาขาวิชา 

สถาบันการศึกษา ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

1 นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้จัดการโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) 
ในหลักสูตรมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี และรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถ

เลือกลงทะเบียนเรียนได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัญชีและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม 
 1.2 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิชาชีพทางการบัญชี 
 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 
โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3.2 สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์การได้เป็นอย่างดี 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ

การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
 

4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4  
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมี ระยะไม่น้อยกว่า 1             

ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี จะต้องมีเวลาฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

งานวิจัยไม่ได้เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรแต่ได้จัดรายวิชาวิจัยทางบัญชี ในกลุ่มวิชาชีพเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะความรู้ เรียนรู้ทักษะการท าวิจัย                       

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
      หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพ่ือการวิจัย       
การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลการวิจัย 

5.2 ผลการเรียนรู้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความรู้และความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม   
 2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิชาชีพทางการบัญชี 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูลและ แนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ

วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
3.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ

ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3.3 สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์การได้เป็นอย่างดี 
4.3 มีความริเริ่ม สร้างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล

ความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ

การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 งานวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้

แนะน าแหล่งข้อมูลงานวิจัยในอินเตอร์เน็ทและมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ผู้ สอน จากการ
ติดตามความคืบหน้าการท าวิจัยหรือโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานอย่างเป็นระบบโดย
ให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 20% 

5.6.2 ประเมินคุณภาพของการท าวิจัยหรือโครงาน โดยอาจารย์ผู้สอน โดยก าหนดเกณฑ์และ
การประเมินที่เป็นมาตรฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีคะแนนเป็นสัดส่วน 40% 

5.6.3 ประเมินผลการน าเสนอรายงานผลการวิจัย หรือ ผลงานโครงการของนักศึกษาใน
ภาพรวม โดยมีกรรมการสอบ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 
40% 

5.6.4 การให้เกรดจากคะเนนที่ท าได้ซึ่งมีคะแนนเต็ม คิดเป็น 100% ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกิจโลก ใน
รายวิชาทุกวิชาในกลุ่มวิชาเอก พิธีปฐมนิเทศ และพิธีปัจฉิมนิเทศ 
- ให้ท ากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และเฝ้าสังเกต โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์
ทางการบัญชี ทักษะทาง
วิชาชีพ และศาสตร์อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ให้นักศึกษาเรียนวิชาท่ีต้องใช้ความรู้ ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหา หรือการแสดงความเห็นฯ 
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสม
กับระดับชั้นปีของนักศึกษา 

3. มีความสามารถ คิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
บัญชีอย่างเป็นระบบ 

- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เสริม
กับการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
- ใช้วิธีการสอนท่ีให้นักศึกษาได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี 

4. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
ความคิดสร้างสรรคพ์ัฒนา
ตนเองท้ังด้านความรู้ 
ทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและท างานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม 

- ก าหนดให้ท างานกลุ่มในรายวิชา 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนวิชาสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เสริม
กับการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
- มอบหมายหัวข้อ ท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจัดหา
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนเอกสาร หรือแหล่งค้นคว้าท่ีจัดให้มีใน
ห้องสมุด ในปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้ 

5. มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
สามารถสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ก าหนดรายวิชา หรือ หัวข้อ ที่จัดการศึกษาในแบบ E-Learning 
- มอบหมายงานท่ีให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการรายงาน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับ โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาผลการเรียนในแต่ละด้าน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ 
/ มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 
 

 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   ส าหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและ น าข้อสรุปมา
ใช้ประโยชน์ได้ 

 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
 

 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

 
 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ 

 
 
   4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด   
อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล   ความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

 
 
 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 
 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

     2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพ (บังคับ) วิชาชีพ (เลือก) และประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มีความรู้และความเข้าใจ 
ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพ 
    1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัยเคารพและสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม 
    1.3 สามารถบริหารเวลาและ
ปรับวิถีอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
   1.4 มีจิตส านึก และ
พฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนอย่างมีคุณธรรม  

 
    1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการรักษาระเบียบวินัย การ
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่และความซื่อสัตย์
สุจริต 
    1.2 อาจารย์ผู้สอนต้อง
ช่วยกันสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพในการ
เรียนการสอน 
    1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาจิต
สาธารณะ การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

 
    1.1 การประเมินผลโดย
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
    1.2 จากความรับผิดชอบ
และงานที่ได้รับมอบหมาย 
    1.3 การสอบวัดผล 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ

ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
วิชาชีพทางการบัญชี 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจ
ในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่
สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการ
และน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีและ
อ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 

 
 
 

 
    2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์ในทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มี
ความรู้และความเข้าใจใน
ทฤษฎีการบัญชี มาตรฐานการ
บัญชี การประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การจัดการท า น าเสนอรายงาน
ทางการเงิน แก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติทางการบัญชี การให้
เสนอแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีได้ 
    2.2 การศึกษาดูงาน 
    2.3  การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 

 
    2.1 การทดสอบย่อย 
    2.2 การสอบกลางภาค 
    2.3 การสอบปลายภาค 
    2.4 ประเมินจากรายงาน 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียนและ
งานวิจัย 
    2.5 ประเมินผลจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือ    
สหกิจศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.4 สามารติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การ
วิจัยและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาค ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถสืบค้นข้อมูล 
ประมวลข้อมูลและ แนวคิด
ต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุ
และวิเคราะห์ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
    3.2 สามารถประยุกต์และ
บูรณาการความรู้ทางการบัญชี
และด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจ
ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางใหม่ใน
สถานการณต์่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
    3.3 สามารถติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 
    3.1 มีการศึกษาค้นคว้า 

 3.2 การสอนแบบสัมมนา 
อภิปรายกลุ่ม  

 3.3 การฝึกปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

 3.4 การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี 

 3.5 การสอนโดยใช้
กรณีศึกษา หรือว่าเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 

 
    3.1 การสอบกลางภาค 
และการสอบปลายภาคโดยใช้
กรณีศึกษา หรือ โจทย์ปัญหา 
    3.2 การประเมินผล
การศึกษาการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน และเอกสารรายงาน 
งานวิจัย 
    3.3 ประเมินผลจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา 
    3.4 การสังเกต 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์การได้
เป็นอย่างดี 

4.3 มีความริเริ่ม สร้างสรรค์
สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไข

 
 

4.1 การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

4.2 การมอบหมายงานกลุ่ม 
4.3 การจัดกิจกรรม 

     

 
 
    4.1 สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในระหว่างที่ท างาน
ร่วมกัน 
    4.2 การประเมินจาการจัด
กิจกรรมและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
    4.3 ให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมงาน 
    4.4 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     5.1 มีทักษะการใช้วิธี
วิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการ
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการ
แปลความหมาย  และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อโต้แย้ง 
     5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูดและ
การเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม
กับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่
แตกต่างกัน 
     5.3 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อสาร
สารสนเทศ 

 
 

 
    5.1 การมอบหมายงานโดย
รายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษา
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และในการน าเสนอท่ี
หลากหลายรูปแบบ 
    5.2 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.3 จัดหาช่องทางให้มีการ
น าเสนอผลงาน 
    5.4 การศึกษาจากสหกิจ
ศึกษาท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การท างานจริง 

 
 
 

    5.1 การประเมินรูปแบบ
การน าเสนอที่ถูกต้องทั้งภาษา
เขียนและภาษาพูด 
    5.2 การประเมินจาก
รายงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 = ความรับผิดชอบหลัก 

รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต 
-     กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   42  หน่วยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1  ●      ● ●    ●     ● 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2  ●      ● ●    ●     ● 
3521101 การบัญชี 1 ● ●   ●   ● ●   ● ●   ●   

3521102 การบัญชี 2 ● ●   ●   ● ●   ● ●   ●   

3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  ● ●   ●   ●   ● ●   ● ● ● 

3522305 จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี ● ●   ●    ●   ● ●   ●   
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รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

3522501 การภาษีอากร 1 ● ●  ●  ● ●  ● ●  ● ●   ● ●  

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี  ●   ●    ●   ●    ●   

3522701 การจัดการทางการเงินส าหรับนักบัญชี  ●   ● ● ● ● ●   ●    ●   

3541101 หลักการตลาด   ● ●  ●   ●   ● ●    ●  

3561101 องค์การและการจัดการ ●       ● ●   ●      ● 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ●       ● ●    ●     ● 

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์  ●    ●   ●   ●    ●   

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ●    ●   ●   ● ●   ●   

-      กลุ่มวิชาชีพบังคับ  36  หน่วยกิต 
3522102 การบัญชีต้นทุน 1 ● ●   ●    ●   ●    ●   
3522103 การบัญชีชั้นกลาง  1 ● ●   ●      ● ●    ●   
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รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

3522104 การบัญชีชั้นกลาง  2 ● ●   ●      ● ●    ●   
3522105 การบัญชีต้นทุน 2 ● ●   ●    ●   ●    ●   
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ● ●   ● ● ●  ● ● ● ● ●    ● ● 
3523502 การภาษีอากร 2 ●     ●    ●  ●       
3523702 การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ● ●    ●   ●  ● ●    ●   
3524101 การบัญชีชั้นสูง   1 ● ●   ●  ●  ● ●  ●    ●   
3524102 การบัญชีชั้นสูง   2 ● ●   ●  ●  ● ●  ●    ●   
3524302 การสอบบัญชี ● ●  ● ●   ●  ● ● ●   ●  ●  
3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ● ●    ● ●   ●  ●   ●  ●  
3524901 สัมมนาการบัญชี ● ●  ● ● ●     ● ● ● ●  ●   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

-           กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต 

3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ ●    ●    ●   ●     ●  
3523203 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ ● ●   ●    ●   ●    ●   
3523301 วางระบบบัญชี ● ●    ● ●    ●  ●    ●  
3523402 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานบัญชี   ●    ●     ●  ●      ● 
3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ ●    ●    ●    ●     ● 

3524308 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  ●    ●    ●  ●    ●   
3524310 การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ●    ● ● ●  ● ●  ● ● ●   ● ● 
3524503 การวางแผนภาษี ● ●   ●    ●   ●    ● ●  

3524902 วิจัยทางการบัญชี ● ●   ● ●   ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 
3524903 ปัญหาพิเศษทางบัญชี ● ●   ●     ● ● ●      ● 

 



 

-47- 
 

 

รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

3533404 การวางแผนก าไรและการควบคุม    ●  ●  ● ● ●  ●  ●    ● 
-           กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  7  หน่วยกิต 

3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ● ●   ● ●   ●   ●     ●  
3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  ● ●  ● ● ●   ●  ● ●    ●  
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา ● ●   ● ●   ●   ●     ●  
3503802 สหกิจศึกษา  ● ●  ● ● ●   ● ● ● ●    ● ● 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์การให้คะแนนวัดผล 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีพ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
         หลักสูตรบัญชีบัณฑิตก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วันที่  10 พฤษภาคม        
พ.ศ.2556 ซ่ึงเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

2.1.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน 
มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

2.1.3 ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

2.1.4 ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

2.1.4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
2.1.4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
2.1.4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
2.1.4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ ละ

ด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่
ละด้านที่ระบุ 
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2.1.4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

2.2.2  ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส า เร็จ
การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆภายในปีแรกหลักจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 

    
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน

เพ่ิม 
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน 
เพ่ือเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การ

ประเมินผล ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน 

และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการ
สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชี
และการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่
ตรงสาขา 

2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ

อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุก
ปีอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการประเมินการเรียนความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
1) มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้กับคณะทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน

รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียง 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

2) คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ 
ของคณะเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มาก
ที่สุด 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะวิทยาการจัดการมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีห้อง

ค้นคว้าวิจัยของคณะ และ/หรือส านักวิทยบริการที่เป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน ได้แก่ หนังสือ ต ารา 
ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะกับส านักวิทยบริการ  
ซึ่งจ าแนกเป็นหนังสือวารสารและฐานข้อมูลของสาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย 
   หนังสือ 

ภาษาไทย   จ านวน     583 ชื่อเรื่อง   1,819  เล่ม  
ภาษาอังกฤษ จ านวน          68 ชื่อเรื่อง      119  เล่ม     

วารสาร 
ภาษาไทย  จ านวน      10 ชื่อเรื่อง       22  เล่ม
ภาษาอังกฤษ จ านวน           4 ชื่อเรื่อง         6  เล่ม 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  6  ฐาน  ได้แก่ 
         - Thai Digital Collection (ฐานข้อมูลบทความ  งานวิจัย วิทยานิพนธ 
   ของสถาบันอุดุมศึกษาในประเทศไทย) 
         -  ProQuest ABI/INFORM Complete (ฐานข้อมูลด้านธุรกิจ) 
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                            -  Emerald Management ( ฐานข้อมูลด้านการจัดการ) 
                            -  H.W.Wilson (ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป) 
                            -  Academic Search Premier (ASP) (ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา) 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาการบัญชี คือเครื่องมืออุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต ส่วนใหญ่ในการท างาน
จริงในวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์
การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและมีทักษะในการใช้
งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป 
ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  2.3.1 ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี 
  2.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
  2.3.3 เครื่องอัดส าเนาระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง 
  2.3.4 เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
  2.3.5 เอกสาร ต ารา วารสาร โดยส านักวิทยาบริการหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา วารสาร ใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา โดยประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ในการประกอบการเรียนการสอน 
ซึ่งในการจัดซื้อหนังสืออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาควรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อก าหนดข้างต้น โดยการ 

- จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-53- 
 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 
    3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแลจ านวนอาจารย์เพ่ือให้มี สัดส่วนนักศึกษาต่อ

อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยจะต้องระบุคุณสมบัติ ด้านความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน และประสบการณ์
ด้านการท าวิจัยหรือประสบการณ์ด้านการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

มีระบบการคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
บทบาทความรับผิดชอบต่อหลักสูตร 

2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารหลักสูตร จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาจารย์ให้ตรง

ความต้องการของคณะ เพ่ือให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอาจารย์ในทุกรูปแบบภายใต้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ดังนี้ 

- การพัฒนาทักษะกาจัดการเรียนการสอน เช่น มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง อบรมวิธีการสอน 
การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัย การวางแผนและการเขียนประมวลการสอนรายวิชา การผลิต
สื่อ ต ารา การสัมมนา เป็นต้น 

- การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน เช่น การให้การศึกษาดูงาน การส่งเสริมให้
อาจารย์ ผลิตผลงานวิชาการเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการ ให้ทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่คณะ
ต้องการหรือมีความจ าเป็น 
    3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
          คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
          มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของคณะ โดย
พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่คณะก าหนด ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การท างาน และประสบการณ์ด้านวิชาการ ผลงานที่ประจักษ์ 
นอกจากนี้คณะมีนโยบายให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่
ดี มาบรรยายพิเศษบางชั่วโมงในรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ หรือวิชาชีพเลือก โดยได้รับความ
เห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบรรจุอยู่ในแผนการสอนอย่างชัดเจน 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิตไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนในการสอน 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
    5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

   มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ควรให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษาด้วย 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
           ในกรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ผลคะแนนและเกรด สามารถยื่นค าร้องผ่านอาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อขอให้พิจารณาและชี้แจงรายละเอียดของ
คะแนนให้แก่นักศึกษา 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
     มหาวิทยาลัย/คณะ มีการส ารวจเพื่อศึกษาสภาพการมีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เป็นประจ าทุกปี พร้อมทัง้น าผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพ่ือให้บัณฑิตสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านวิชาชีพหรือการ
ประกอบวิชาชีพอิสระได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับสภาวิชาชีพ 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี 

X X X X X 

3.มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่จัดการเรียนการสอน
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนให้
ครอบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการสอบ
ปลายภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาด้านการเรียนการสอนและอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาต่อ
คุณภาพการเรียนการสอน และทรัพยากรสนุบสนุนใน
สาขาวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

หมายเหตุ : หลักสูตรบัญชีบัณฑิตไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
         1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
          1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสั งเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
         1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
         1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
    2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
    2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation)
ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
    มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน    
หมวดที ่7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง 
    4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนทันที จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
    4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพือ่ใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
  Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts 
from various information resources and to practice critical thinking, synthesis and 
summarizing, including to present the study by verbal and written communication. 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
  Principles, language usage and communication to achieve 
communication purposes, including to practice speaking and writing as well as an 
assessment of speaking and writing. 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
  Writing basic sentences based on English grammar, reading short 
passages, listening to and speaking from various dialogues. 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์  
  This course emphasizes on English structure and forms based on 
diverse situations and practicing grammatical skills of English listening, speaking, 
reading and writing for communication. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, 
practicing various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by using 
Japanese vocabularies and idioms, the simple explanations in Japanese about 
everyday life for applying in real situations. 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
  Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical 
usage for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การ
ปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
  Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations 
such as travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping 
and other situations that related to businesses, to behave as a nice country host. 
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
  Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, 
reading, and writing with short sentences and passages including storytelling and 
explaining with Korean vocabularies and expressions, expressions for basic 
communication. 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และ
ส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
  Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, 
vocabularies and idioms, listening, speaking, reading and writing with basic 
conversations. 
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วย
ค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, 
reading and writing for short sentences and passages including storytelling and 
explaining with Burmese vocabularies and expressions for basic communication. 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 
  Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, 
biological factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior, 
emotional intelligence, self-understanding, self-development, human relations, 
teamwork, and social living with happiness. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์   ตรรกศาสตร์และการใช้ เหตุผล  การวิ เคราะห์ 
กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
  The process of human thought, logical thinking and reasoning, 
analytical thinking, decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical 
thinking, problem solution and idea application in daily life. 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
  Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to 
human beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion 
for human beings, application for ethical principle to develop the quality of life for 
individual and society. 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
  Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth 
and religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society, and 
ethical principles for happy life and peaceful society. 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
  History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine of 
Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for practicing in 
daily life and developing oneself and society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  Definition, significance, role of information technology, information 
literacy standards, information resources, information resource management system, 
information sources, search engines for information resources, information access, 
reference, and research presentation. 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
  Aesthetics related to impression and affection of nature and 
environment inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture, 
perceiving aesthetics element, composition principle, and theories of Thai visual arts 
presentations leading to the values in beauty and story through learning process of 
basic principles of visual arts appreciation and academic criticism. 
   
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
  Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts, 
components of Thai and international performing arts, significance of perceptions, 
theories of seeing, hearing, moving and performing. 
   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
  Fundamental components of music, Thai musical instruments, western 
musical instruments, the combination of Thai and western musical bands, common 
forms, dominant composers, and masterpiece of literary work.  
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การ
จัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
  Definition, an emphasis, conceptual development and leadership 
theories, leadership development, decision, motivation and encouragement, 
communication and teamwork development, confliction management and charging 
management. 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
  Definition, importance and components of personality, personality 
development in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
  Political development history, economy, Thai social and culture, 
conditions or factors of determining and changing political structure economy, Thai 
society and culture, the cultural heritage transfers from the early time to present, 
understanding social phenomenon and problems in Thai contemporary society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พันธะ
ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความ
เป็นพลเมือง 
  Social role, conscience, and responsibility of being good members of 
society, civic social engagement, development process for public mind, being good 
citizens in a democracy, morality and ethics including concepts for prevention and 
suppression on corruption in Thai society, causes and impacts of corruption and 
solutions of corruption by applying citizenship concepts. 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
  Significant interdisciplinary social science phenomena around the 
world, ASEAN and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern 
global interaction, global mindset, a modern worldview of politic, economy, society 
and culture, national state and nationalism, civic community, peach studies, religions 
for new world, global citizenship, gender and sexuality and modern society. 
   
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ 
และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์ 
  Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world 
and Asian countries including to explore the transformation of agriculture to industrial 
society and modernity to post modernity with discourses in accordance, 
development and transformation of socioeconomic, culture, as well as way of life as 
a result of globalization and social movement of localization. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
  Definition, importance, background, charters, politics, economy, 
society, culture, ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic zone, 
free circulation, service, investment, capital, skilled labors and ASEAN market, 
tourism, agriculture, education, sports, health, and development gap. 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Ecology, human beings, community, environment, relations among 
human beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the 
impact of human activities on environment such as energy consumption and 
agriculture, solutions to the problem of environment ethics, conservation principles, 
participation in integrative management, and sustainable development.  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
  Local resources management with systematic integrative  management 
focusing on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, 
participation, sufficiency, environment management, sustainable development, and 
geographic information technology in order to emphasize community, locality, and 
sustainability. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางก าร
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
  Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, 
Thai democratic development including political process, role and duties of political 
institutions, governing management, analyzing problems and future tendency of Thai 
politics. 
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
  Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including 
usage and abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
  Definition, significance and processes of business initiation, business 
readiness assessment, searching for business opportunities, business planning, market 
entry and business assessment and improvement. 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัว
เพ่ืออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
  Financial planning and management in daily life for personal and 
family future, saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement 
personal and investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation and 
entertainment. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
  Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the 
readiness on implementation, opportunities and challenges entrepreneur, business 
theories, ethics and responsibility, related law trends to be the entrepreneur. 
 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
  Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency 
economy philosophy, learning from actions in order to produce sharing-mind, 
volunteer, and being a good role model of sufficient ways of life, continuation of 
local wisdom in the context of new-age society, conceptual model of sufficiency 
economy philosophy to know the truth of life, adoption the sufficient economy 
philosophy’s principles to live in the changing society appropriately. 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
  The significance and the necessity of sports and recreational activities 
to improve the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of 
sport and recreational activities on physical, mental, emotional and social, 
assessment of one’s health, select of types of sports and recreations, train of basic 
sport skills and to organize the recreational activities. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลัง
กายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถาน
บริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and 
procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the 
selection of physical activities in accordance the exercises properly, using the 
equipment and exercises, training exercise in the fitness facility and physical fitness 
test. 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
  The definition of science and technology, elements and the process of 
acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in everyday 
life. 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่ งแวดล้อมที่
เกิ ดขึ้ น ในปั จจุบั น ในประเทศและโลก  ปัญ ห า ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น กับ สิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
  Definition and category of environment and natural resources, 
importance of the environment and natural resources, the environment and humans. 
The environmental condition currently occurring in the country and the world. 
Impact on the environment and natural resources, conservation and sustainable 
management of natural resources, coupled with the moral and ethical principles. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
  Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  
prevention,  health  care  and  environment  for  careers  and  health care coverage. 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การ
ค านวณภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
   Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax 
calculation, introduction to mathematical finance, application of mathematics in 
everyday life. 
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
  Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, 
measure of dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice 
using statistical software and decision making. 
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Using operating system, utility programs, using the internet, information 
searching, learning for information technology and communication, applied to 
education, the laws and morality ethics in information technology. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Using tools and methods in the design and development of websites, 
the application of the system of organization, creating and designing webpages by 
using computer software. 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

Using word processing software, presentation software and electronic 
spreadsheet software for application in the daily life. 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิต
ทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
  Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural 
production systems, plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture, 
environmental factors affecting agriculture production, agricultural by-products and 
their user, the impact of the agricultural occupations. 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลาก
อาหารและฉลากโภชนาการ 
  Food hazard, health problems and food borne disease, effect of 
impurities and food contaminants on human health, principles of food consumption 
for good health, food hygiene for health, dietary supplements, organic food, food and 
herbs, genetically modified food, food labeling and nutrition labeling. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น 
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและ
การซ่อมบ ารุง 

Background on the technology used in everyday life, local technology, 
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and 
equipment maintenance.  
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3–0–6) 

Business English 1 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร ส านักงาน ภายในและภายนอกส านักงาน การสั่งสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และค าศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ 

Business English practice for daily contact, making on the phone, 
communicating between organizations hotels, inside and outside, ordering goods and 
products, organize structuring as well as business specification words. 

 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3–0–6)  
 Business English 2 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร การน าเสนอ 
ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม 

Business English practice on globalization, financing and banking, 
company presentation, business reporting, marketing, negotiating, agenda, 
memorandum as well as reporting on a meeting. 

 
 
 
 

-  - 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
3521101  การบัญชี 1        3(2-2-5)  
  Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 

แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการ
บัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ 
และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดท างบ
ทดลอง กระดาษท าการ การจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า ค าศัพท์
เฉพาะทางด้านการบัญชี 

Concept, theory, evolution and objectives of accounting. The benefit 
of accounting information, conceptual framework for financial reporting, principle and 
accounting method of double entry accounting. Make a note into the journal and 
special journal and posts to the general ledger. To improve and close the account at 
the end of period, preparation of trial balance and work sheet. The preparation of 
financial reports of both service and merchandising Accounting terminology. 

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

การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบส าคัญและระบบเงินสดย่อย การท างบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร  การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การค านวณค่าเสื่อมราคา
ตามวิธีต่างๆ การค านวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพ่ิม การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชี
เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและกิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลก าไร 

This course is relevant to voucher system and petty cash, bank 
reconciliation, note receivable, depreciation, mathematic of Inventory, value added 
tax (VAT), Industry Accounting, The accounting of government agencies and nonprofit. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                     น(ท–ป–อ) 
3521401  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Principles of Information System 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การ
เข้าถึงและการควบคุมระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน การ
สื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

Principles  of  Information  System, role and elements of information 
system in organizations. The format and structure of information system, sub 
information system of business, accessing and controlling the information system. 
The application of information system for administration and communicating 
information of information system and networking. 

 
3522305 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี          3(3-0-6) 

Accounting Professional Ethics 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 

สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การก ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลักธรรมมาภิบาล และบรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินใจทาง
จริยธรรม 

Ethical environments ; ethical theories ; corporate governance and 
ethical management ; corporate social responsibility ; the application of good 
governance and corporate governance in management ; accounting code of conduct ; 
ethical issues facing business and the accounting profession ; and ethical decision 
making. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                     น(ท–ป–อ) 
3522501  การภาษีอากร 1        3(3-0-6) 
  Taxation 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 
  หลักเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป์  และอ่ืนๆ 

Criteria, evaluation method and tax collection under the Revenue 
Code and other concerned tax consist of; Personal Income Tax, Corporate Income 
Tax, Value Added tax, Special Business Tax, Withholding Tax, Tariff, Excise Tax, 
Revenue Stamp and so on. 

 
3522601       กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี                                   3(3–0–6) 

Commercial Business Law and Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 

ความรู้และสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับ
บริษัท หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมาย
พาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่ส าคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง 
จ าน า ตัวแทน นายหน้า ตั๋ วเงินรวมทั้ งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ..จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 เป็นต้น และศึกษาข้อแตกต่าง
ทางกฎหมายของต่างประเทศที่นักบัญชีควรรู้ 

Knowledge and the environmental of Business Law, law of property, 
civil law about personal, juristic act, contract, asset and debt. Study the commercial 
law about the important specific contract such as; purchase, exchange, sale, rent, 
guarantee, mortgage, pledge, agent, bill of exchange as well as Intellectual Property 
Law. Professional ethics: Accounting Act B.E. 2543 (2000) and Accounting Professions 
Act, B.E. 2547 (2004). Differentiation in international law for accountants. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                     น(ท–ป–อ) 
3522701 การจัดการทางการเงินส าหรับนักบัญชี     3(2-2-5)  
  Financial Management for Accountant 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102  การบัญชี 2 

 การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การ
พยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  มูลค่าของเงินตามเวลา 
งบประมาณเงินลงทุน  แหล่งเงินทุน การก าหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน 
ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ความรู้ด้านตลาดเงิน
และตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือ
ทางการเงิน 

 Financial management of business, Financial Ethics, Financial 
Statement Analysis, Forecast and Financial planning. Working Capital Management, 
Value of Money, Capital Budgeting and Funding Source. Determination of Financial 
structure and Capital Structure. Financial compensation and investment. The cost of 
capital and dividend policy. The knowledge of money market and capital market 
both domestic and abroad. Financial risk management and investment by using 
financial instruments. 

 
3541101  หลักการตลาด        3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
  บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ พัฒนาการของ
แนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แรงผลักดัน
ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด  กลยุทธ์ส าหรับส่วนประสมการตลาด การประยุกต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด 

Roles and importance of marketing to social and economy, 
development of marketing concept, operations and functions, business environment, 
international and cultural, characteristics and purchasing behaviors of each markets, 
factors to determinate of marketing mix, strategies for marketing mix, applying for 
modern technology to marketing operations. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                     น(ท–ป–อ) 
3561101  องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
  Organization and Management 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
   ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน า
และการควบคุม พร้อมทั้งน าทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการท างานในองค์การ
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม ่
   Types of organizations, management concepts and theories, 
management functions from strategic planning and management, organization 
structuring, to human resource management, directing and control,  management 
theory application to achieve goal of organization and modern management 
techniques. 
 
3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
  Strategic Management 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
  ความหมายและความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์ การ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์
ระดับหน่วยธุรกิจ การด าเนินกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ หัวข้อส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับสากล 

Definition and importance of strategic management, strategic 
formation, external assessment, internal assessment, conporate strategies, business 
strategies, strategy implementation, strategy evaluation, key topics in strategic 
management, global issues in strategic management. 

 
3591101  หลักเศรษฐศาสตร ์      3(3-0-6) 
  Principles of economics 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การก าหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการ
คลัง การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Economic concept, consist of demand, supply, elasticity, consumer 
behavior, production theory, market pricing national income, monetary policy and 
fiscal policy, international trade and development economy. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                     น(ท–ป–อ) 
3593301  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
  Quantitative  Analysis 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 

กระบวนการตัดสินใจ  และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ  ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง 
โปรแกรมเชิงเส้นตรงเทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ  ตัวแบบของมาค์คอฟ ทฤษฎี
เกม  แถวรอคอย และการจ าลองเหตุการณ์   

The process of making decision and benefits of using quantitative 
mathematical techniques to help making such as probability, decision trees, inventory model, 
linear programming, PERT/ CPM, markov model, game theory, queuing and simulation. 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
3522102  การบัญชีต้นทุน 1       3(2-2-5)  
  Cost  Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
  ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ 
ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ 
แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุน
มาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่
บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม 

The importance and role of cost accounting and managerial 
accounting in the business enterprise. The defination of cost, the accounting system 
that used for recording cost, accounting method and the control of raw materials, 
labor and costs of production. The accounting system of cost of order, cost of 
production and standard cost. The accounting system of Co-products and by-
products, waste, defect and activity-based costing. 

 
3522103  การบัญชีชั้นกลาง 1       3(2-2-5)  
  Intermediate Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 

 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้  เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
 Principles and methods of accounting about assets. Classification of 

Assets, the recognition and measurement of assets, appraisal, assets classified as cost 
and cost as principles of accounting. Impairment of assets, the presentation of the 
assets in the financial statements and accounting disclosure, this course is relevant 
receivable investment note receivable inventory fixed asset natural intangible asset 
investment in fixed asset borrowing costs. 

 
3522104  การบัญชีชั้นกลาง 2       3(2-2-5)  
  Intermediate Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน ประกอบด้วยการ
จ าแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบ
การเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไร
ขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ ก าไรต่อหุ้น การจัดสรรก าไร
สะสม การเลิกกิจการและการช าระบัญชี การจ่ายคืนทุน ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และบริษัท
มหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบ
กระแสเงินสด  

Principles and methods of accounting about the part of owners and 
liabilities consist of Classification of liabilities, the recognition and measurement of 
liabilities, appraisal, the presentation of liabilities in the financial statements and  
accounting disclosure. The accounting about establishment, operations and sharing 
income. Changes in equity, surplus, earning per share, appropriation of retained 
earnings, close down and liquidate of partnership, limited partnership and public, 
repayment of capital limited company as well as the presentation of equity in the 
financial statements accounting disclosure and cash flows. 

 
3522105  การบัญชีต้นทุน 2       3(2-2-5) 
  Cost Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522102  การบัญชีต้นทุน 1 
  การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานกิจการภายใต้
สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร ระบบต้นทุนรวม 
ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
  Using the cost data for determining, planning and operational 
controlling the Company under certain circumstances and uncertainty. The 
relatioship among cost quantity and profit. Total cost system, variable costs system, 
budget, determining cost, product pricing, tranfer pricing and the evaluation of both 
monetary and non-monetary. 
 
3523401   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(2-2-5) 
  Accounting Information System 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522401 หลกัเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ 3521102 การบัญชี 2 

ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการบัญชี หลักการจัดท า
เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจ
ขั้นพ้ืนฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการ
ผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เก่ียวข้อง 

Feature, composition and method of Accounting Information System. 
The documentation of business, analysis and design of Accounting Information 
System, basic business cycle, sub system of Accounting Information System about 
revenue cycle, cost cycle, production cycle, integrated financial management and 
financial reports. Types of documents and information that related to each cycle. 
Internal control and other concerned  Accounting Information System. 

 
3523502  การภาษีอากร 2        3(2-2-5) 
  Taxation 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน :  3522501 การภาษีอากร 1 และ 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1  

     และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการ

บัญชีและการภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการเพ่ือค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การ
ปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร ผลกระทบของภาษีอากรต่อการ
ตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมทั้งการจัดท ารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

Concept and the difference between recognition criteria of income 
and expense under principles of accounting and taxation. Creating work sheet for 
calculating income tax under the Revenue Code. Update net profit of financial 
accounting to be net profit of taxation. The effect of taxation to financial decisions 
and administration as well as prepare the report that related to taxes and  
submission a tax. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
3523702  การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน    3(2-2-5) 
  Financial Report and Analysis 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบญัชชีัน้กลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน 
วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่ส าคัญเพ่ือการตัดสินใจ 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน 
โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

Financial report and accounting disclosure, Financial reporting 
Standards Methods and tools for analyzing financial statements and accounting 
information for determining. Industry analysis, impact on financial statements when 
using the different accounting method by focusing on case studies or real events. 

 
3524101  การบัญชีชั้นสูง 1       3(2-2-5) 
  Advanced Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103  การบญัชชีัน้กลาง  1  และ  3522104  การบญัชชีัน้กลาง 2 
  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่าง
กาล การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชี
ส านักงานใหญ่ และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย สัญญาเช่า ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ 
  Accounting policies, changed in accounting and mistake. Interim 
Financial Statements, accounting for foreign currency transactions and conversion of 
financial statements. Accounting for headquarters and both domestic and abroad, 
construction contracts, sell on consignment business, Lease contact, real estate 
business and accounting for debt restructuring. 
 
3524102  การบัญชีชั้นสูง 2       3(2-2-5) 
  Advanced Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 

การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชี
ส าหรับกิจการร่วมค้า การจัดท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดท างบการเงินจากรายการ
ที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์  การค้าเป็นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  และ
ผลประโยชน์พนักงาน 
  Accounting for merger, investment in subsidiaries and associated 
companies. Accounting for joint venture, the preparation of the consolidated financial 
statements and cash flows. Preparation of financial statements of incomplete entries, 
Trade is a specialized business investment, Deferred income taxes and employee 
benefits. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
3524302  การสอบบัญชี        3(2-2-5) 
  Auditing 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบญัชชีัน้กลาง 1 และ  3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 
  แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพ
การสอบบัญชี ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการอ่ืนในการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ กฎหมาย
และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี การ
ทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระส าคัญ 
การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การ
เลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของคณะกรรมการ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือ
ผู้จัดการ กระดาษท าการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนว
ทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี  การใช้บริการหรือ
ผลงานของบุคคลอื่น และการตรวจสอบ และรายงานบริการเกี่ยวเนื่อง 
  The general idea and framework of auditing standards. The 
development of Accounting profession. The characteristics of the audit and another 
service that provides a confidence of Accounting Profession. Law and  Accounting 
Professions Act, ethics and accountability of auditors. Corruption, errors, audit plan, 
risk of auditor and  essence. Risk assessment, audit evidence, collecting evidence and 
investigate. Choosing the sample of auditing, testing by inform the message of board, 
or partner, or manager. The work sheet of the auditor. Monitoring of assets, liabilities 
of shareholder. Income and expenses, report of Certified Public Accountant, report of 
inspection and certified tax accounting. Guidelines for auditing by computer and 
controlling the quality of  auditing. Seviced and report from other persons and audit 
report by related service. 
 
3524303  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน    3(3-0-6) 
  Internal Audit and Internal Control 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบญัชชีัน้กลาง 1 และ  3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 

 การก ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร ( Enterprise Risk 
Management : ERM ) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการ
ทุจริตในองค์กร 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
Directed, governance, objective and component of internal control. 

Internal control under the concept of COSO. Enterprise Risk Management : ERM  
under the concept of COSO. Evaluate the effectiveness of internal control, concept 
of internal audit and establishment of an internal audit. Ethics and standard of 
internal audit, types and process of auditing. Auditing the important activity of an 
organization as well as duties and responsibilities of auditor to the corporate 
corruption. 

 
3524901  สัมมนาการบัญชี        3(2-2-5) 
  Seminar in Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบญัชชีัน้กลาง 1 และ  3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยใช้
กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นพิเศษทางการบัญชี
ที่น่าสนใจ 

  Discussing and analysing by using conceptual framework for financial 
reporting, standard of financial reporting and the auditing standards between 
Thailand and international. Using case study, article and other concerned information 
both domestic and abroad. Special interesting issues of accounting as well as 
problems in financial accounting and professional ethics. 

 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                   น(ท–ป–อ) 
3523202  การบัญชีเฉพาะกิจการ       3(3-0-6)  
  Accounting for Specific Enterprises 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
  ลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ  
สินทรัพย์  หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้  ค่าใช้จ่าย รายงานผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะ
ทางการเงินของกิจการนั้นๆเช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 
  Operating characteristics of enterprise, accounting and internal 
controlling about assets, liabilities, owner, income and expense. Reporting the 
performance and financial position of each business for example; bank, hospital, 
hotel, financial institutions, agriculture, tourism, SMEs and so on. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
3523203   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ        3(3-0-6) 

Public Sector Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2   

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการ
ด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ   หลักการและนโยบายการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ   
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การจัดท ารายงาน
การเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 

Government fiscal management. Definition, objective, concept and 
development of public sector accounting. Accounting policy and principles for public 
sector.  Accounting standards of public sector. Accounting system and practice of 
public sector. Preparation of financial report of public sector. 
 
3523301 การวางระบบบัญชี         3(3-0-6) 

Accounting System Design 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2   

ลักษณะของระบบบัญชี และการควบคุมภายในเอกสารทางการบัญชี สมุดบัญชี การ
ออกแบบผังบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงิน โครงสร้างของข้อมูล และการออกแบบระบบ
บัญชี ส าหรับธุรกิจในระบบต่างๆ รวมถึงธุรกิจที่ใช้คอมพิวเตอร์ 

Characteristics of accounting system and internal control; accounting 
documents; accounting book; design of charts of account and financial reporting 
preparation; data structures; designing accounting systems for various business 
including computerized business. 

 
3523402  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานบัญชี     3(2-2-5) 

Programing for Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102  การบัญชี 2  และ 3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
  ศึกษาการใช้โปรแกรมส าหรับงานด้านบัญชี หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการ
บัญชี สรุปงบทดลอง ออกแบบรายงานทางการเงินของธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อมาขายไปและโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานบัญชี 
  Learn how to use program for accounting. The guidelines of the 
accounting records, trial summary, design the financing report of service business, trade 
business and electronic spreadsheet software for application in the Accounting. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Accounting 
วิชาที่สอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 

การจัดการทางการบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีของบริษัทข้ามชาติภายใต้
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ถึงความ
เบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก การแปลความข้อมูลทางบัญชี 

Accounting management, accounting audit of transnational 
cooperation under  different economy, society, culture, politic and law condition, 
accounting deviation analysis and its main causes, accounting data translation. 

 
3524308  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  
  Environmental Management Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522105 การบญัชีต้นทุน 2 
  กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development  ) ผลกระทบเชิงลบของ
การประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม  การรวบรวม  จัดท าและ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม  และประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่เป็นตัวเลข
ทางการเงิน  และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดท ารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
management Report)..เสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้ งการจัดการท ารายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่ งยืน 
(Sustainability Reporting) เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 

 The concept of Sustainable Development, negative impact of business 
on the environment and society, the Environmental Management, gathering, 
preparing and data analysis of environmental costs. Business benefit which received 
from the environmental management both financial figure and non-financial figure, 
Environmental management reporting presented to manger. Include sustainability 
development reporting presented to external users according to guidelines  of ISO or 
other department. 

 
3524310  การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป    3(2-2-5) 
  Accounting Records by Software Application 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
  ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่น ามาประยุกต์กับการใช้งานทาง
ธุรกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาวิธีการและแนวทางในการเลือกซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีที่ใช้ในธุรกิจปัจจุบัน 
  Accounting software knowledge and how to apply its into business 
and purchase methods for accounting softwares in business. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
3524503 การวางแผนภาษ ี      3(2-2-5) 
  Tax Planning 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522502 การภาษีอากร 2 

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน เพ่ือให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Planning of Personal Income Tax, Corporate Income Tax, Value Added 
tax, Withholding Tax and so on to make a tax saving under the legal framework and 
social Responsibility. 

 
3524902  วิจัยทางการบัญชี       3(2-2-5) 
  Accounting Research 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 
  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมู ลและสถิติเพ่ือการวิจัย       
การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลการวิจัย 
  Principles and methods in accounting research; research problem, 
research conceptual framework; research objectives and hypothesis; data collection 
and analysis; statistic for research; report writing and research presentation.  
  
3524903  ปัญหาพิเศษทางการบัญชี      3(2-2-5) 

Special Problem in Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง2 

การศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาพิเศษหัวข้อต่างๆ 
Research and study of an interesting issue about accounting. 
 

3533404  การวางแผนก าไรและการควบคุม      3(3-0-6) 
Profit Planning and control 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง2 
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนก าไรและการควบคุม  รวมไปถึงการ

ประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็น
เครื่องมือในการวางแผน และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การก าหนดดัชนีวัดผล
การด าเนินงาน และการรายงานเพ่ือการควบคุมและการบริหาร  

Strategy planning, role of benefit planning and control as wall as 
evaluating the performance of various types of organizations by focusing on strategy 
planning and use budget as a tool for planning and controlling. Defining key  
performance indicators and reporting for controlling and administration. 
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                    น(ท–ป–อ) 
3524801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี       2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 
                 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับทางด้านบัญชี 
  To prepare the students prior professional experiences in the field of 
knowledge. The quality and opportunity of occupation, to development students’ 
knowledge, skills, attitudes, motivations and characteristic appropriate to the 
professional market. By acts or situations which involve various forms of accounting. 
 
3524802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี       5(450) 

Professional Experience in Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 

จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบัญชีในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจาก
การศึกษาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จ ริงและ
สถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียด
ของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาของการฝึกประสบการณ์ที่
เกิดข้ึน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

Internship accounting in official government, State Enterprises and 
Private business, under control the advisor, apply theoretical selection and practical 
select in real situation. The job training is appropriate. An orientation about the 
details of coaching experience. And held the post training to discuss the issue of 
training on and propose ways to resolve them with good success. 
 
3503801  การเตรียมสหกิจศึกษา           1(45) 

Cooperative Education Preparation 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 

หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับ  สหกิจ ศึกษาเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพและสาขาวิชา
เฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน
และน าเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
The concept, philosophy, procedure and regulations relating to 

cooperative education. Training about career technical, interview and the basic  
knowledge in practice in order to develop themselves. Guidelines  for the  prepare of 
project reporting performance, report writing and presentation the project at lease 30 
hours. 

 
3503802  สหกิจศึกษา          6(540) 

Cooperative Education 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่ก าหนด
ในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามท่ีหน่วยงานจริง องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนต้องการ
มากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการ
นิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทน
หรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่นักศึกษา 

Practice in full time, which requires the full duration of the actual 
operation, as determined by the government. Organizations, enterprises or private . 
Learn form the experience, quality and standards, the agency determined. Provide an 
orientation before the actual work. Supervision by a supervisor. And the Post-Training 
on the details of the operation. And compensation or welfare are served to students 
as needed. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรบัญชีบัญฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
กับ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม สาระส าคัญใน
การปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : บัญชีบัณฑิต 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : บช.บ. 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Accountancy B.Acc. 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Acc. 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : บัญชีบัณฑิต 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : บช.บ. 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Accountancy B.Acc. 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Acc. 
 

คงเดิม 

ปรัชญาของหลักสูตร 
   มุ่งผลิตบณัฑิตให้มคีวามสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและเน้น
การผลิตบณัฑิตใหม้ีความรอบรู้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
พร้อมท้ังมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี  รวมทั้ง
เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
   มุ่งผลิตบณัฑิตให้มคีวามสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและเน้น
การผลิตบณัฑิตใหม้ีความรอบรู้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
พร้อมท้ังมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี  รวมทั้ง
เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมี
คุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น 
2.  เป็นนักวิเคราะห์และผู้บริหารที่สามารถประยุกต์หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี
ทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกจิอย่างเหมาะสม 
3.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจด าเนินธุรกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  สามารถตดิตามและปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพการณ์  การเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี  และการงานอาชีพ 
5.  มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพบัญชี 
6.  มีความรู้ ความสามารถที่จะศกึษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพบัญชี 
2.  มีจิตอาสา มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 
3.  มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมี
คุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
4.  เป็นนักวิเคราะห์และผู้บริหารที่สามารถประยุกต์หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี
ทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกจิอย่างเหมาะสม 
5.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจด าเนินธุรกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  สามารถตดิตามและปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพการณ์  การเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี  และการงานอาชีพ 
7.  มีความรู้ ความสามารถที่จะศกึษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
 

-ปรับเพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
-เปลี่ยนข้อ 5. เป็นข้อ 1. 
โดยเน้นมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมฯ 
-เพิม่ข้อ 2. มีจิตอาสา 
มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 

หลักสูตร 
   หลักสูตรบัญชีบณัฑิต มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า    
136 หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  45 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาชีพบังคับ  33 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   หลักสูตรบัญชีบณัฑิต มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า    
133 หน่วยกติ 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  42 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาชีพบังคับ  36 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

-หมวดศึกษาท่ัวไป
ปรับเปลีย่นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
-ลดจ านวนหน่วยกติรวม
เป็น 133 หน่วยกิต 
-ลดหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพเป็น 42      
หน่วยกิต 
-เพิ่มหน่วยกิตวิชาชีพ
บังคับเป็น 36 หน่วยกิต 
-ลดหน่วยกิตวิชาชีพ
เลือกเป็นไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

 



 
 

-91- 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                      3(3-0-6) 
    Business   English  1 
             ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ  โดยเน้นทักษะการสื่อสารระหวา่งองค์กร  
ศัพท์และส านวนทางธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์กรที่แตกต่างกัน  ศัพท์
เฉพาะองค์กร  การใช้ภาษาในสถานการณต์่าง ๆ  รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ 
 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1            3(3–0–6) 
Business English 1 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร ส านักงาน ภายในและ
ภายนอกส านักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และค าศัพท์ทาง
ธุรกิจเฉพาะ 

Business English practice for daily contact, making 
on the phone, communicating between organizations hotels, inside 
and outside, ordering goods and products, organize structuring as 
well as business specification words. 

 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 

1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                      3(3-0-6) 
             Business   English  2 
            การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น  โดยเน้นการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
เช่น  การน าเข้าและการส่งออก   การขนส่งสินค้า  การเงิน  การธนาคาร 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3–0–6)  
 Business English 2 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน:1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงิน
ธนาคาร การน าเสนอ ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระ
การประชุม บันทึกและรายงานการประชุม 

Business English practice on globalization, financing 
and banking, company presentation, business reporting, marketing, 
negotiating, agenda, memorandum as well as reporting on a meeting. 
 
 
 
 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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2562308 กฎหมายธรุกิจและการพาณิชย์                          3(3-0-6) 
    Business  Laws 
             หลักกฎหมายทั่วไป    องค์กรธุรกิจ  กฎหมายทีเ่กี่ยวกับการควบคุม
ธุรกิจ  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย  นิติกรรม  สญัญา หน้ี และ
เอกเทศสัญญากฎหมายว่าด้วยหลกัประกันสินเชื่อกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การลงทุน  การคุ้มครองผู้บรโิภคและป้องกันการค้าทีไ่ม่เป็นธรรม  กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 

 -ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหาอยู่ในรายวิชา
กฎหมายธรุกิจ พาณิชย์
และการบัญชี  

3503117  จริยธรรมทางธุรกิจ                                       3(3-0-6) 
              Business Ethics 
              ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตผุลที่
ธุรกิจต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการสร้างจริยธรรมในองค์การ ธุรกิจ
เน้นจริยธรรมของผู้บริหารจริยธรรมของพนักงานและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียให้ใช้กรณี
ตัวอย่างประกอบ 

 -ตัดรายวิชา เนื้อหา
รายวิชาจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการบัญช ี

3521101  การบัญชี 1                                         3(2-2-5) 
    Accounting 1 
              ลักษณะ  ความหมาย  วัตถุประสงค์ของการบญัชี  แม่บทการบัญชี  
ความส าคญัและการใช้   ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  หลักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป    สมุดรายวันเฉพาะ  บญัชีแยกประเภท  การ
ปรับปรุงรายการบญัชี  การปิดบญัชี การจัดท ากระดาษท าการ งบทดลอง งบก าไร
ขาดทุน งบดุล  ของกิจการให้บริการ  กิจการขายสินค้า  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3521101  การบัญชี 1                    3(2-2-5)  
  Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 

แนวคิด ทฤษฎีและววิัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย และ
วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับ
การรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไป
ยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดท างบทดลอง 
กระดาษท าการ การจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการให้บริการ และซื้อขาย
สินค้า ค าศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี 

Concept, theory, evolution and objectives of 
accounting. The benefit of accounting information, conceptual 
framework for financial reporting, principle and accounting method 
of double entry accounting. Make a note into the journal and special 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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journal and posts to the general ledger. To improve and close the 
account at the end of period, preparation of trial balance and work 
sheet. The preparation of financial reports of both service and 
merchandising Accounting terminology. 

3521102  การบัญชี 2                                                 3(2-2-5) 
   Accounting 2   
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521101  การบัญชี 1 
              การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย   การท างบพิสูจนย์อดเงินฝากธนาคาร  
การบัญชีตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู  การค านวณค่าเสื่อม
ราคาแบบต่าง ๆ  การค านวณราคาทุนของสินค้าในระบบการบันทึกบัญชีสินค้า
คงเหลือปลายงวดและระบบการบนัทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง   ระบบ
ใบส าคัญจ่ายการบญัชีอุตสาหกรรมเบื้องต้น   การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหา
ก าไร 
 

3521102  การบัญชี 2         3(2-2-5) 
  Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน :3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี 

การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบส าคัญและระบบเงินสดย่อย การท า
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ การค านวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต่างๆ     การค านวณราคาทุน
ของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับ
หน่วยงานภาครัฐและกิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลก าไร 

This course is relevant to voucher system and petty 
cash, bank reconciliation, note receivable, depreciation, mathematic 
of Inventory, value added tax (VAT), Industry Accounting, The 
accounting of government agencies and nonprofit. 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

3522401 หลักเบื้องต้นเกีย่วกับระบบสารสนเทศ                     3(2-2-5) 
             Principles of Information System 
  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับระบบสารสนเทศ  บทบาทและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศในองค์กร  รปูแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศย่อยทางธุรกิจ  การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  การสื่อสารข้อมลูในระบบสารสนเทศ และระบบ
เครือข่าย 

3521401  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Principles of Information System 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน :   ไม่มี 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงและการควบคุมระบบ5
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

Principles of Information System, role and elements 
of information system in organizations. The format and structure of 
information system, sub information system of business, accessing 

-เปลี่ยนรหัสวิชาโดย
จัดล าดับความยากง่าย
ของรายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน 
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and controlling the information system. The application of 
information system for administration and communicating 
information of information system and networking. 

 3522305           จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี          3(3-0-6) 
                      Accounting  Professional Ethics 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน  : ไม่มี 

          สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การก ากับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลักธรรม
มาภิบาล และบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพประเด็นจริยธรรม
ทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินใจทางจริยธรรม 
Ethical environments ; ethical theories ; corporate governance and 
ethical management; corporate social responsibility; the application 
of good governance and corporate governance in management; 
accounting code of conduct; ethical issues facing business and the 
accounting profession; and ethical decision making. 

-เพิ่มรายวิชา โดยเนื้อหา
รายวิชาปรับให้
ครอบคลมุจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และเน้นจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการบัญชี  

 

3522501  การภาษีอากร 1                                             3(3-0-6) 
              Taxation  1 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
              หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก 
ณ ท่ีจ่าย ภาษีศลุกากร  ภาษสีรรพสามิต  อากรแสตมป์  และอื่นๆ   
 

3522501  การภาษีอากร 1    3(3-0-6) 
  Taxation 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 
  หลักเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ 
ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก 
ณ ท่ีจ่าย ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป์  และอื่นๆ 

Criteria, evaluation method and tax collection 
under the Revenue Code and other concerned tax consist of; 
Personal Income Tax, Corporate Income Tax, Value Added tax, 
Special Business Tax, Withholding Tax, Tariff, Excise Tax, Revenue 
Stamp and so on. 

-คงเดิม 
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3531101 การเงินธุรกิจ                                               3(3-0-6) 
    Business  Finance 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน :  3521101 การบัญชี 1 หรอื 3521103 หลกัการบัญชี 
             หลักการ  เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน   โดยเน้นเทคนิคและ
วิธีการที่ใช้ในการค านวณ การวิเคราะห์ผลการค านวณ การวางแผนทางการเงิน  
การค านวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา  การจัดการเงินทุนหมุนเวียน  การ
จัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและ
ระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน  ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและ
การเลิกกิจการ 

 -ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหารวมอยู่ในรายวิชา
การจัดการทางการเงิน
ส าหรับนักบญัชี  
        

 3522601       กฎหมายธรุกิจ พาณิชย์และการบญัชี      3(3–0–6) 
Commercial Business Law and Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 
ความรู้และสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมาย

หลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม 
สัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่
ส าคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงินรวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 เป็นต้น 
และศึกษาข้อแตกต่างทางกฎหมายของต่างประเทศที่นักบัญชีควรรู้ 

Knowledge and the environmental of Business Law, 
law of property, civil law about personal, juristic act, contract, asset 
and debt. Study the commercial law about the important specific 
contract such as; purchase, exchange, sale, rent, guarantee, 
mortgage, pledge, agent, bill of exchange as well as Intellectual 
Property Law. Professional ethics: Accounting Act B.E. 2543 (2000) 
and Accounting Professions Act, B.E. 2547 (2004). Differentiation in 
international law for accountants. 

-เพิม่รายวิชา โดยเนื้อหา
รายวิชาปรับให้
ครอบคลมุกฎหมาย
ธุรกิจ และเน้น 
พระราชบัญญัติการบัญชี 
2543 และ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี 2547 
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 3522701            การจัดการทางการเงินส าหรับนักบัญชี           3(2-2-5) 

                        Financial Management for Accountant 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
                        การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การ
วิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณแ์ละการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน มลูค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินลงทุน แหล่งเงินทุน การ
ก าหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน ผลตอบแทนทางการเงินและ
การลงทุน ต้นทุนของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ความรู้ด้านตลาดเงินและ
ตลาดทุนท้ังในและต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน 
โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน 
                       Roles and importance of marketing to social and 
economy, development of marketing concept, operations and 
functions, business environment, international and cultural, 
characteristics and purchasing behaviors of each markets, factors to 
determinate of marketing mix, strategies for marketing mix, applying 
for modern technology marketing operations. 

      

-เพิ่มรายวิชา โดยเนื้อหา
รายวิชาครอบคลุมทั้ง
การเงินและการบัญชี  

3541101  หลักการตลาด                                            3(3-0-6) 
   Principles  of  Marketing 
             ศึ กษ าค วาม ห มาย  แน วคิ ด และความส าคัญ ของการตล าด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและ
การเลือกตลาดเป้ าหมายพฤติกรรมผู้บริ โภค ส่วนประสมการตลาด ซึ่ ง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ายและการสง่เสรมิการตลาด ตลอดจน
การปรับไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 

3541101  หลักการตลาด    3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
  บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และ
เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทาง
การตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดส่วนประสมทางการตลาด  กลยุทธ์ส าหรับส่วนประสมการตลาด การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด 

Roles and importance of marketing to social and 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวชิาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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economy, development of marketing concept, operations and 
functions, business environment, international and cultural, 
characteristics and purchasing behaviors of each markets, factors to 
determinate of marketing mix, strategies for marketing mix, applying 
for modern technology to marketing operations. 

3561101 องค์การและการจัดการ                                   3(3-0-6) 
            Organization  and  Management 
             ลักษณะโครงสรา้งขององค์การธุรกิจทั่วไป  การวางแผน  การจัดสาย
งาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธรุกิจ  ลักษณะประเภทของ
การประกอบธุรกิจ  หลักการบริหารและหน้าท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน  
ในแง่การวางแผน  การจัดคนเข้าท างาน  การสั่งการ  การจูงใจคนท างาน  การ
ควบคุมปฏิบตัิงานต่าง ๆ ให้บรรลเุป้าหมาย  และนโยบายที่ตั้งไว ้
 

3561101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Organization and Management 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
              ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ 
หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัด
โครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน าและการควบคุม  พร้อมทั้ง
น าทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยกุต์ใช้ให้เข้ากับการท างานในองค์การเพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 
              Types of organizations, management concepts and 
theories, management functions from strategic planning and 
management, organization structuring, to human resource 
management, directing and control,  management theory application 
to achieve goal of organization and modern management 
techniques. 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                     3(3-0-6) 
    Strategic Management 
    ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยทุธ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การน ากลยุทธ์ไปปฏบิัติและการ
ประเมินผลกลยุทธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างนโยบายและแผนกกลยุทธ์
ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร 

3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
  Strategic Management 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 

แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่าง
ของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวาง
นโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ งการแข่ งขัน การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและ

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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การติดตาม 

Concept of strategic planning and management, 
difference between general management and strategic management, 
components of strategic management from business goal-setting, 
process of strategic management, industry structure analysis to 
competitive environment analysis, internal and external environment 
analysis, other techniques to set business wholistic strategies, 
evaluation and monitoring. 

 3591101  หลักเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 
  Principles of economics 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน 
ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การก าหนดราคาในตลาด 
รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

Economic concept, consist of demand, supply, 
elasticity, consumer behavior, production theory, market pricing 
national income, monetary policy and fiscal policy, international 
trade and development economy. 

-เพิ่มรายวิชาครอบคลุม
เนื้อหาท้ังเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและ
เศรษฐศาสตรม์หภาค 

3592105  การค้าระหว่างประเทศ                                   3(3-0-6) 
             International Trade 
  ขอบเขต  ความหมาย  ความส าคญัของการค้าระหว่างประเทศ  การ
รวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ  บทบาทขององค์การค้าระหว่างประเทศ  กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  การเงินระหว่างประเทศ  เอกสารที่ใช้ประกอบ
การค้าระหว่างประเทศ  การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  และสินเชื่อ
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ 
 

 -ตัดรายวิชาเพราะใน
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 
พ.ศ.2555 ไม่ได้มีการ
เปิดสอนรายวิชานี้  
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3593205  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ                                        3(3-0-6) 
              Business Economics 
     วิธีการประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ  
ได้แก่  การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธรุกิจ  เช่น  อุปสงค์และอุปทาน
ส าหรับตลาดต่างๆ  การส ารวจตลาด  การวางแผนการผลิต  การวิเคราะหต์้นทุน  
การก าหนดราคา  การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเช่ือและการตัดสนิใจในการ
ลงทุน  การศึกษากรณตี่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

-ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหารวมอยู่ในรายวิชา
หลักเศรษฐศาสตร ์
  

3593301 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ                                   3(3-0-6) 
            Quantitative  Analysis 
 กระบวนการตัดสินใจ   และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์เชิงปริมาณ  เพื่อช่วยในการตัดสินใจ  ได้แก่  ความน่าจะเป็นแผนภูมิ
เพื่อการตัดสินใจ  ตัวแบบเชิงสินคา้คงคลัง  โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ  ตัวแบบของมาร์คอฟ   ทฤษฎเีกม  แถว
รอคอย  และการจ าลองเหตุการณ ์
 

3593301  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   3(3-0-6) 
  Quantitative  Analysis 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 

กระบวนการตัดสินใจ  และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิ
เพื่อการตัดสินใจ  ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรงเทคนิคการ
ประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ  ตัวแบบของมาค์คอฟ ทฤษฎีเกม  แถว
รอคอย และการจ าลองเหตุการณ์   

The process of making decision and benefits of using 
quantitative mathematical techniques to help making such as 
probability, decision trees, inventory model, linear programming, 
PERT/ CPM, markov model, game theory, queuing and simulation. 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

วิชาชีพบังคับ 
3522102  การบัญชีต้นทุน 1                                          3(2-2-5) 
   Cost  Accounting  1 
วิชาทีต่้องสอบผ่าน : 3521102  การบัญชี 2 
             ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมาย
ของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม 
วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลติ ระบบบญัชีต้นทุนงานสั่งท า ระบบบัญชีต้นทุน
ช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑร์่วมและผลิตภัณฑ์

3522102  การบัญชีต้นทุน 1    3(2-2-5)  
  Cost  Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
  ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหาร
ในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการ
บัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงาน
สั่งท า ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และมาตรฐานการศึกษา
วิชาการบัญชีและการ
พัฒนาคุณภาพของนัก
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานท่ีบกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม 

 
ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานท่ีบกพร่อง เศษซาก และ
ต้นทุนฐานกิจกรรม 

The importance and role of cost accounting and 
managerial accounting in the business enterprise. The defination of 
cost, the accounting system that used for recording cost, accounting 
method and the control of raw materials, labor and costs of 
production. The accounting system of cost of order, cost of 
production and standard cost. The accounting system of Co-
products and by-products, waste, defect and activity-based costing. 
 

บัญชี (International 
Education Standards 
: IES2) 

 

3522103  การบัญชีช้ันกลาง 1                                        3(2-2-5)  
              Intermediate  Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102  การบัญชี 2 
             หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภท
สินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วน
สินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบดุล และการเปิดเผยข้อมูล 
 

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

 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนก
ประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วน
สินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับ
ลู กห นี้  เ งิน ล งทุ น  ตั๋ ว เงิน  สิ นค้ าค งเห ลื อ  ที่ ดิ น  อ าค าร  และอุ ป กรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุน
การกู้ยืม 

 Principles and methods of accounting about assets. 
Classification of Assets, the recognition and measurement of assets, 
appraisal, assets classified as cost and cost as principles of 
accounting. Impairment of assets, the presentation of the assets in 
the financial statements and accounting disclosure, this course is 
relevant receivable investment note receivable inventory fixed asset 
natural intangible asset investment in fixed asset borrowing costs. 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และมาตรฐานการศึกษา
วิชาการบัญชีและการ
พัฒนาคุณภาพของนัก
บัญชี (International 
Education Standards 
: IES2) 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
3522104  การบัญชีช้ันกลาง  2                                       3(2-2-5) 
   Intermediate  Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102  การบัญชี 2 
   หลักการและวิธีการบัญ ชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้ สิน 
ประกอบด้วยการจ าแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตี
ราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบดุลและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับ
การจัดตั้งกิจการ การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของ การเลิกกิจการ และการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และ
บริษัทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบดุล การ
เปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด 
 

3522104  การบัญชีช้ันกลาง 2   3(2-2-5)  
  Intermediate Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน 
ประกอบด้วยการจ าแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตี
ราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชี
เกี่ยวกับการจัดตั้ งกิจการ การด าเนินงาน การแบ่ งผลก าไรขาดทุน การ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ ก าไรต่อหุ้น การจัดสรร
ก าไรสะสม การเลิกกิจการและการช าระบัญชี การจ่ายคืนทุน ของห้างหุ้นส่วน 
บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของ
ในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด  

Principles and methods of accounting about the 
part of owners and liabilities consist of Classification of liabilities, the 
recognition and measurement of liabilities, appraisal, the 
presentation of liabilities in the financial statements and  accounting 
disclosure. The accounting about establishment, operations and 
sharing income. Changes in equity, surplus, earning per share, 
appropriation of retained earnings, close down and liquidate of 
partnership, limited partnership and public, repayment of capital 
limited company as well as the presentation of equity in the 
financial statements accounting disclosure and cash flows. 
 
 
 
 
 
 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และมาตรฐานการศึกษา
วิชาการบัญชีและการ
พัฒนาคุณภาพของนัก
บัญชี (International 
Education Standards 
: IES2) 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
3522105   การบัญชีต้นทุน 2                                        3(2-2-5) 
     Cost  Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522102  การบัญชีตน้ทุน 1  
               การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคมุการด าเนินงาน
กิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสมัพันธ์ระหว่างต้นทุน 
ปริมาณและก าไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การ
วิเคราะหต์้นทุน การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

3522105  การบัญชีต้นทุน 2    3(2-2-5) 
  Cost Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522102  การบัญชีต้นทุน 1 
  การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร 
งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
  Using the cost data for determining, planning and 
operational controlling the Company under certain circumstances 
and uncertainty. The relatioship among cost quantity and profit. 
Total cost system, variable costs system, budget, determining cost, 
product pricing, tranfer pricing and the evaluation of both monetary 
and non-monetary. 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อให้เนื้อหา
เหมาะสมตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาการบัญชี
และการพัฒนาคณุภาพ
ของนักบัญชี 
(International 
Education Standards 
: IES2) 

 

3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                            3(2-2-5) 
Accounting  Information  System 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2  
 และ 3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
               ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี  
หลักการจดัท าเอกสารของธุรกิจ  หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  วงจรทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน  ระบบย่อยของทางการเงิน  
ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละวงจร  การควบคุมภายใน  
ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

3523401   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี         3(2-2-5) 
  Accounting Information System 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522401  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ 
3521102 การบัญชี 2 

ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการ
บัญชี หลักการจัดท าเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจร
การบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

Feature, composition and method of Accounting 
Information System. The documentation of business, analysis and 

-เปลี่ยนรหัสวิชาโดย
จัดล าดับความยากง่าย
ของรายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อให้เนื้อหา
เหมาะสมตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาการบัญชี
และการพัฒนาคณุภาพ
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
design of Accounting Information System, basic business cycle, sub 
system of Accounting Information System about revenue cycle, cost 
cycle, production cycle, integrated financial management and 
financial reports. Types of documents and information that related 
to each cycle. Internal control and other concerned  Accounting 
Information System. 

ของนักบัญชี 
(International 
Education Standards 
: IES2) 

 

3523306  การรายงานงบการเงินและการวเิคราะห์                  3(3-0-6) 
           Financial  Reports  and Analysis 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 3522103  การบัญชีช้ันกลาง 1 และ   
                        3522104  การบัญชีช้ันกลาง  2 
    รายงานการเงินและการเปดิเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมลูทางการบัญชีอื่นๆ ที่ส าคัญเพื่อการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวเิคราะห์งบการเงินรวมโดยเน้นการ
ใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

3523702          การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน     3(2-2-5) 
           Financial Report And Analysis 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
                        3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูล
ทางการบัญชีอื่นที่ส าคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบ
ต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยเน้นการใช้
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

Financial report and accounting disclosure, Financial 
reporting Standards Methods and tools for analyzing financial 
statements and accounting information for determining. Industry 
analysis, impact on financial statements when using the different 
accounting method by focusing on case studies or real events. 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตาม
ลักษณะเนื้อหาของ
รายวิชาเพื่อให้เหมาะสม
กับการเรยีนการสอน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อให้เนื้อหา
เหมาะสมตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาการบัญชี
และการพัฒนาคณุภาพ
ของนักบัญชี 
(International 
Education Standards 
: IES2) 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
3523502  การภาษีอากร 2                                           3 (2-2-5) 

  Taxation 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3532201 การภาษีอากร 1 และ 
3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  3522104  การบัญชีช้ันกลาง 2 
              แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ตามหลักการบญัชีและการภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการเพื่อค านวณภาษี
เงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบญัชีการเงินเป็นก าไร
สุทธิทางภาษีอากร ผลกระทบของภาษีอากรต่อการตัดสินใจทางการเงินและการ
บริหาร รวมทั้งการจัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 
 
 
 
 
 
 

3523502  การภาษีอากร 2    3(2-2-5) 
  Taxation 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน :  3522501 การภาษีอากร 1 และ  
3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  และ 3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 

แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการเพื่อ
ค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชี
การเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร ผลกระทบของภาษีอากรต่อการตัดสินใจทาง
การเงินและการบริหาร รวมทั้งการจัดท ารายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับภาษี
สรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

Concept and the difference between recognition 
criteria of income and expense under principles of accounting and 
taxation. Creating work sheet for calculating income tax under the 
Revenue Code. Update net profit of financial accounting to be net 
profit of taxation. The effect of taxation to financial decisions and 
administration as well as prepare the report that related to taxes 
and submission a tax. 

 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

3524101  การบัญชีช้ันสูง 1                                           3(3-0-6) 
    Advanced  Accounting  1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103  การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  3522104  การบัญชี
ช้ันกลาง  2       
    นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบ
การเงินระหว่างกาล การบญัชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงค่า
งบการเงิน การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาท้ังในและต่างประเทศ สัญญา
ก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจใหเ้ช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ 

3524101  การบัญชีช้ันสูง 1    3(2-2-5) 
  Advanced Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103  การบัญชีช้ันกลาง  1  และ  3522104  การ
บัญชีช้ันกลาง 2 
  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และ
การแปลงค่างบการเงิน การบัญชีส านักงานใหญ่ และสาขาทั้งในและต่างประเทศ 
สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย สัญญาเช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชี
ส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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   Accounting policies, changed in accounting and 

mistake. Interim Financial Statements, accounting for foreign 
currency transactions and conversion of financial statements. 
Accounting for headquarters and both domestic and abroad, 
construction contracts, sell on consignment business, Lease contact, 
real estate business and accounting for debt restructuring. 

3524102  การบัญชีช้ันสูง  2                                          3(3-0-6) 
   Advanced  Accounting  2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103  การบัญชีช้ันกลาง 1 และ 3522104  การบัญชี
ช้ันกลาง  2 
    การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม การบัญชีส าหรับกิจการค้าร่วม การจัดท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสด
รวม การจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่
หวังผลก าไร 
 

3524102  การบัญชีช้ันสูง 2    3(2-2-5) 
  Advanced Accounting  2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
                        3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 

การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม การบัญชีส าหรับกิจการร่วมค้า การจัดท างบการเงินรวม งบกระแสเงิน
สดรวม การจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ การค้าเป็นธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน 
  Accounting for merger, investment in subsidiaries 
and associated companies. Accounting for joint venture, the 
preparation of the consolidated financial statements and cash flows. 
Preparation of financial statements of incomplete entries, Trade is a 
specialized business investment, Deferred income taxes and 
employee benefits. 
 
 
 
 
 
 
 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อให้เนื้อหา
เหมาะสมตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาการบัญชี
และการพัฒนาคณุภาพ
ของนักบัญชี 
(International 
Education Standards 
: IES2) 
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3524302  การสอบบัญช ี                                          3(2-2-5) 
    Auditing 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  3522104 การบัญชีช้ัน
กลาง 2 
               แนวคิดทั่วไป และแมบ่ทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัตเิกี่ยวกับการสอบบญัชี จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบของผู้สอบ
บัญชี การทุจริต และข้อผดิพลาด        การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสีย่งใน
การสอบบัญชีและความส าคญั การประเมินความเสีย่ง หลักฐานการสอบบัญชี 
วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี 
การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ 
กระดาษท าการของผู้สอบบญัชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 
รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการ
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญช ี
 
 
 

3524302  การสอบบัญช ี   3(2-2-5) 
  Auditing 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
                       3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 
  แนวคิดทั่ วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญ ชี 
วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการ
อื่นในการให้ความเช่ือมั่นทางวิชาชีพ กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
สอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และ
ข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี
สาระส าคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบ
แบบแจ้งข้อความของคณะกรรมการ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษท า
การของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น และการตรวจสอบ 
และรายงานบริการเกี่ยวเนื่อง 
  The general idea and framework of auditing 
standards. The development of Accounting profession. The 
characteristics of the audit and another service that provides a 
confidence of Accounting Profession. Law and Accounting 
Professions Act, ethics and accountability of auditors. Corruption, 
errors, audit plan, risk of auditor and  essence. Risk assessment, audit 
evidence, collecting evidence and investigate. Choosing the sample 
of auditing, testing by inform the message of board, or partner, or 
manager. The work sheet of the auditor. Monitoring of assets, 
liabilities of shareholder. Income and expenses, report of Certified 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อให้เนื้อหา
เหมาะสมตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาการบัญชี
และการพฒันาคณุภาพ
ของนักบัญชี 
(International 
Education Standards 
: IES2) 
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Public Accountant, report of inspection and certified tax accounting.  
Guidelines for auditing by computer and controlling the quality of  
auditing. Seviced and report from other persons and audit report by 
related service. 

3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน             3(3-0-6) 
             Internal  Audit and Internal Control 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102  การบัญชี 2 
             การก ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร ( Enterprise Risk Management : ERM ) ตามแนวคิดของ COSO การ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการ
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นต้นของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้
ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 
 

3524303            การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน    3(3-0-6) 
             Internal Audit and Internal Control 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ   
                        3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 

 การก ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร ( Enterprise Risk Management : ERM ) ตามแนวคิดของ COSO 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและ
การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 

Directed, governance, objective and component of 
internal control. Internal control under the concept of COSO.  
Enterprise Risk Management : ERM  under the concept of COSO. 
Evaluate the effectiveness of internal control, concept of internal 
audit and establishment of an internal audit. Ethics and standard of 
internal audit, types and process of auditing. Auditing the important 
activity of an organization as well as duties and responsibilities of 
auditor to the corporate corruption. 

 
 
 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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3524901  สัมมนาการบัญช ี                                              3(2-2-5) 
   Seminar  in  Accounting 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคเรยีนสุดท้ายของหลักสูตร 
             แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับการบัญชี  โดยศึกษาจากกรณีศึกษา  
ตัวอย่าง  บทความและงานวิจัยทางการบัญชี 

3524901  สัมมนาการบัญชี    3(2-2-5) 
  Seminar  in  Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ   
                        3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน ากรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีของ
ประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นพิเศษทางการบัญชีที่น่าสนใจ 

  Discussing and analysing by using conceptual 
framework for financial reporting, standard of financial reporting and 
the auditing standards between Thailand and international. Using 
case study, article and other concerned information both domestic 
and abroad. Special interesting issues of accounting as well as 
problems in financial accounting and professional ethics. 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อให้เนื้อหา
เหมาะสมตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาการบัญชี
และการพัฒนาคณุภาพ
ของนักบัญชี 
(International 
Education Standards 
: IES2) 

 

วิชาชีพเลือก 
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ                                      3(3-0-6)       
        Accounting for Specific Enterprises 
             ลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  การบัญชีและการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับ  สินทรัพย์  หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้  ค่าใช้จ่าย รายงานผลการ
ด าเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆเช่น ธนาคาร สถาบัน
การเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดก
และทรสัตี การประกันภัย  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 

3523202  การบัญชีเฉพาะกิจการ   3(3-0-6)  
  Accounting for Specific Enterprises 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน  :  3521102  การบัญชี 2 
  ลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  การบัญชีและการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับ  สินทรัพย์  หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้  ค่าใช้จ่าย 
รายงานผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆเช่น 
ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยว 
สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 
  Operating characteristics of enterprise, accounting 
and internal controlling about assets, liabilities, owner, income and 
expense. Reporting the performance and financial position of each 
business for example; bank, hospital, hotel, financial institutions, 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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agriculture, tourism, SMEs and so on. 

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

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน  :  3521102  การบัญชี 2   
ลักษณะของระบบบัญชี และการควบคุมภายในเอกสาร

ทางการบัญชี สมุดบัญชี การออกแบบผังบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงิน 
โครงสร้างของข้อมูล และการออกแบบระบบบัญชี ส าหรับธุรกิจในระบบต่างๆ 
รวมถึงธุรกิจที่ใช้คอมพิวเตอร์ 

Characteristics of accounting system and internal 
control; accounting documents; accounting book; design of charts of 
account and financial reporting preparation; data structures; 
designing accounting systems for various business including 
computerized business. 

-เพิ่มรายวิชาตาม
ค าแนะน าของผู้ใช้
บัณฑิตจากการวิพากษ์
หลักสตูร 

 3523311   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                     3(3-0-6) 
Public Sector  Accounting 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน  :  3521102  การบัญชี 2   
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  ความหมาย วัตถุประสงค์ 

แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ  หลักการและนโยบาย
การบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ระบบและวิธี
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ   การจัดท ารายงานการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 

 
Government fiscal management. Definition, 

objective, concept and development of public sector accounting. 
Accounting policy and principles for public sector.  Accounting 
standards of public sector. Accounting system and practice of public 
sector. Preparation of financial report of public sector. 

-เพิ่มรายวิชาตาม
ค าแนะน าของผู้ใช้
บัณฑิตจากการวิพากษ์
หลักสตูร 
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 3523402            โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานบัญชี            3(2-2-5) 

                        Programing for Accounting  
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 และ  
                         35222401 หลักเบื้องต้นเกีย่วกับระบบสารสนเทศ  
                        ศึกษาการใช้โปรแกรมส าหรับงานด้านบัญชี หลกัปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบันทึกรายการบญัชี สรุปงบทดลอง ออกแบบรายงานทางการเงินของ
ธุรกิจให้บริการ ธรุกิจซื้อมาขายไปและโปรแกรมกระดานค านวณอิเลก็ทรอนิกส์ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งานบัญชี 
                        Learn how to use program for accounting. The 
guidelines of the accounting records, trial summary, design the 
financing report of service business, trade business and electronic 
spreadsheet software for application in the Accounting.  
 

-เพิ่มรายวิชาเพื่อความ
เหมาะสมในการเรียน
การสอนและเพื่อให้
เหมาะสมตามเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ                                 3(3-0-6) 
             International Accounting 
             ปัญหาการเงิน  การจัดการทางบัญชี  การตรวจสอบทางบัญชีของ
บริษัทข้ามชาติภายใต้ศักยภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  และ
กฎหมายที่แตกต่างกันการวิเคราะห์ถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก  
ศึกษาถึงการแปลความข้อมลูทางบัญชี 
 
 

3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ                                 3(3-0-6) 
             International Accounting 
             วิชาที่สอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
             การจัดการทางการบญัชี การตรวจสอบทางบญัชีของบริษัทข้ามชาติ 
ภายใต้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่แตกต่างกัน การ
วิเคราะห์ถึงความเบี่ยงเบนทางบญัชีและสาเหตุหลัก การแปลความข้อมูลทาง
บัญช ี
             Accounting management, accounting audit of transnational 
cooperation under  different economy, society, culture, politic and 
law condition, accounting deviation analysis and its main causes, 
accounting data translation. 
 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาและเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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3524308 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                       3(3-0-6) 
             Environmental Management Accounting 
             กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  การรวบรวม  จัดท าและวเิคราะห์ข้อมลูต้นทุนสิง่แวดล้อม  
และประโยชน์ทางธุรกิจทีไ่ด้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่เป็นตัวเลขทาง
การเงิน  และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน  การจัดท ารายงานข้อมูลการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Management Reporting) เสนอตอ่ผู้บริหาร  
รวมทั้งการจัดการท ารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability 
Reporting) เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบตัิของ ISO หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

3524308  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)  
  Environmental Management Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522105 การบัญชีต้นทุน 2 
  ก รอ บ แ น วคิ ด ก ารพั ฒ น าอ ย่ า งยั่ ง ยื น  (Sustainable 
Development  ) ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม  การรวบรวม  จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนสิ่งแวดล้อม  และประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม  ทั้ง
ที่เป็นตัวเลขทางการเงิน  และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน  การจัดท ารายงานข้อมูล
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Report)  เสนอต่อผู้  
ผู้บริหาร  การท ารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่ งยืนผู้บริหาร รวมทั้งการ 

(Sustainability Reporting) เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 The concept of  Sustainable Development, negative 
impact of business on the environment and society, the 
Environmental Management, gathering, preparing and data analysis 
of environmental costs. Business benefit which received from the 
environmental management both financial figure and non-financial 
figure, Environmental management reporting presented to manger. 
Include sustainability development  reporting  presented to external 
users according to guidelines  of ISO or other department. 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

3524310 การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                    3(2-2-5) 
             Booking by Software 
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี  ได้แก่  
โปรแกรมการบญัชี  บทบาทและความส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรปู  ประเภท
และการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรปูทางการบัญชีในปัจจุบัน  การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ  เนน้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางการบญัชีท่ีทันสมัย  เน้นการฝึกปฏิบัติของระบบ  Financial  

3524410           การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป           3(2-2-5) 
  Accounting records by Software Application 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 และ  
                        3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
  ความรู้ เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่น ามา
ประยุกต์กับการใช้งานทางธุรกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาวิธีการและแนวทาง
ในการเลือกซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช้ในธุรกิจปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตาม
ลักษณะเนื้อหาของ
รายวิชาเพื่อให้เหมาะสม
กับการเรยีนการสอน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
Systems  General  Accounting  System  Distribution/Logistics  System  
Manufacturing  Systems  and  Payroll  System 
 
 

  Accounting software knowledge and how to apply 
its into business and purchase methods for accounting softwares in 
business. 
 

กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 3524503              การวางแผนภาษ ี   3(2-2-5) 
              Tax Planning 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522502 การภาษีอากร 2 

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่าง
ประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม 

Planning of Personal Income Tax, Corporate Income 
Tax, Value Added tax, Withholding Tax and so on to make a tax 
saving under the legal framework and social Responsibility. 

 

-เพิ่มรายวิชาตาม
ค าแนะน าของ
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสตูร 

3524401 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ                3(2-2-5) 
             Information System Audit Control 
             แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการน าระบบคอมพิวเตอรม์าใช้ในการ
ประมวลผลทางด้านการบญัชี การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
การทจุริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน การวเิคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมลู เทคนิค
และการตรวจสอบระบบบัญชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปใน
การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 -ยกเลิกรายวิชาเพราะใน
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 
พ.ศ.2555 ไม่ได้ท าการ
เปิดสอนรายวิชานี้  
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
3524404  วิจัยทางการบัญชี                                                3(2-2-5) 
              Accounting Research 
             หลักการ  และระเบยีบวิธีวิจัย  การท าวิจัยในรูปแบบตา่งๆ  และการ
สื่อสารความรูเ้กี่ยวกับการวจิัย  การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้าน
การบัญชี 

3524902  วิจัยทางการบัญชี    3(2-2-5) 
  Accounting Research 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 
  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เพื่อการวิจัย การเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลการวิจัย 
  Principles and methods in accounting research; 
research problem, research conceptual framework; research 
objectives and hypothesis; data collection and analysis; statistic for 
research; report writing and research presentation.  

-เปลี่ยนรหัสวิชาตาม
ลักษณะเนื้อหาของ
รายวิชาเพื่อให้เหมาะสม
กับการเรยีนการสอน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 3524903  ปัญหาพิเศษทางการบัญชี                 3(2-2-5) 
Special Problem in Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
                         3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 

การศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาพิเศษหัวข้อต่างๆ 
Research and study of an interesting issue about 

accounting. 

-เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
ทันสมัยและปรับปรุง
ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสตูร 

3533404 การวางแผนก าไรและการควบคุม                              3(3-0-6) 
             Profit Planning and Control 
             การวางแผนกลยุทธ์  บทบาทของการวางแผนก าไรและการควบคุม  
รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกล
ยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  การก าหนดดัชนีช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร 

3533404  การวางแผนก าไรและการควบคุม     3(3-0-6) 
Profit Planning and control 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีช้ัน
กลาง2 

การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนก าไรและการ
ควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการ
วางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผน และควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร  

Strategy planning, role of benefit planning and 
control as wall as evaluating the performance of various types of 
organizations by focusing on strategy planning and use budget as a 
tool for planning and controlling. Defining key performance 
indicators and reporting for controlling and administration. 
 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญช ี                 1 (45) 
             Preparation for Professional Experience in Accounting 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี
            การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรบัรูล้ักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคณุลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทางด้านคอมพิวเตอร ์

3524801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี 
                 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยการกระท าในสถานการณห์รือรปูแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับทางด้านบัญช ี
  To prepare the students prior professional 
experiences in the field of knowledge. The quality and opportunity 
of occupation, to development students’ knowledge, skills, 
attitudes, motivations and characteristic appropriate to the 
professional market. By acts or situations which involve various forms 
of accounting. 
 
 
 
 
 

-ปรับเปลีย่น         
หน่วยกิตและระยะเวลา
ในการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
เนื้อหาวิชา 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
3524802 การฝึกประสบการณวิชาชีพการบัญชี                         6 (540) 
             Professional Experience in Accounting 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี 
            จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่
ฝึกข้ึนอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์  และจัดให้มีการปัจฉิมนิ เทศเพื่ออภิปรายปัญหาของการฝึก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

3524802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี   5(450) 
Professional Experience in Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
                       จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบัญชีในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่
ฝึกข้ึนอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์  และจัดให้มีการปัจฉิมนิ เทศเพื่ออภิปรายปัญหาของการฝึก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี                      

Internship accounting in official government, State 
Enterprises and Private business, under control the advisor, apply 
theoretical selection and practical select in real situation. The job 
training is appropriate. An orientation about the details of coaching 
experience. And held the post training to discuss the issue of training 
on and propose ways to resolve them with good success. 

 

-ปรับเปลีย่น         
หน่วยกิตและระยะเวลา
ในการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
เนื้อหาวิชา 

3503801  การเตรยีมสหกิจศึกษา                                   1 (45) 
             Cooperative Education Preparation 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
            หลักการแนวคิดและปรชัญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ ศึกษาเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การ
เสรมิทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพและสาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการ
จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและ
น าเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
 

3503801  การเตรียมสหกิจศึกษา    1(45) 
Cooperative Education Preparation 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน  : ไม่มี 
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ สหกิจ ศึกษาเทคนิคการสมัครงานและสอบ
สัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพและสาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชา 
แนวทางการจัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงงานและน าเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

The concept, philosophy, procedure and 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
regulations relating to cooperative education. Training about career 
technical, interview and the basic knowledge in practice in order to 
develop themselves. Guidelines for the prepare of project reporting 
performance, report writing and presentation the project at least 30 
hours. 
 

3503802 สหกิจศึกษา                                   6 (540) 
             Cooperative Education 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : การเตรียมสหกิจศึกษา 
            การฝึกปฏิบัติงานจริงเตม็เวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏบิัติงานจริง
ตามที่ก าหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมี
ระบบ เรยีนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมคีุณภาพตรงตามที่หน่วยงาน
จริง องค์กรรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานเอกชนต้องการมากท่ีสุด โดยจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศก่อนการปฏบิัติงานจริง ก าหนดคุณสมบตัิของนักศึกษา มีการนิเทศโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอยีดของการปฏิบตัิงานและมี
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่นักศึกษา 

3503802  สหกิจศึกษา     6(540) 
Cooperative Education 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน  : 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลา

ปฏิบัติงานจริงตามที่ก าหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมี
คุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนต้องการ
มากท่ีสุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง ก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียด
ของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่
นักศึกษา 

Practice in full time, which requires the full duration 
of the actual operation, as determined by the government. 
Organizations, enterprises or private. Learn from the experience, 
quality and standards, the agency determined. Provide an 
orientation before the actual work. Supervision by a supervisor. And 
the Post-Training on the details of the operation. And compensation 
or welfare are served to students as needed. 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษา วิชาการบัญชีและพัฒนาคุณภาพของนักบัญชี  
International Education Standads (IES2) กับความรู้ทางการบัญชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา  
 (Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

1 (ก) การบัญชีการเงินและ
การรายงานทางการเงิน 
(Financial  accounting 
and  reporting) 

(1) ประวัติของวิชาชีพบัญชีและแนวความคิดทางบัญชี  
(History of accountancy profession and accounting  thought): 
Refer to   IES 2, 24(a) 

3521101 การบัญชี 1 แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี  ความหมาย  และ
วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและ
สมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท      
การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดท างบทดลอง กระดาษท า
การ การจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขาย
สินค้า ค าศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี 

(2) เนื้อหาแนวคิด โครงสร้างและวิธีการจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อการใช้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงสารสนเทศท่ีต้องการในการตดัสินใจทาง
การเงิน และต่อการวัดผลทีส่ าคัญของบทบาทของสารสนเทศ
ทางการบัญชีในการสนองความตอ้งการเหล่านั้น (Content, 
concepts, structure  and meaning of reporting for 
organizational perations, both for  internal and  

3521101 การบัญชี 1 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย  และ
วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและ
สมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท      
การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดท า งบทดลอง กระดาษ  
ท าการ การจัดท ารายงานทางการ 

  external use, including the information needs of  
financial decision makers and a critical  assessment 

 เงินของกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า ค าศัพท์เฉพาะทางด้าน   
การบัญชี 
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา  
 (Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

of the role of accounting information in satisfying 
those needs): Refer to IES 2, 24(b) 

3521102 การบัญชี 2 การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบส าคัญและระบบเงินสดย่อย การท างบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การค านวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต่างๆ การ
ค านวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ ม  การบัญ ชี
อุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและกิจการที่ไม่ได้
แสวงหาผลก าไร 
 

3523702 การรายงานทาง
การเงินและการวิเคราะห์
งบการเงิน 

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี มาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูล
ทางการบัญชีอื่นที่ส าคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่าง
กัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

  (3) มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชีของ
ประเทศไทยและระหว่างประเทศ (National and  
international accounting and auditing standards): 
Refer to IES 2, 24(c) 

3524901 สัมมนาการบญัชี 
 

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบญัชี
ของประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ 
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นพิเศษ
ทางการบัญชีที่น่าสนใจ 
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา  
 (Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

3522103 การบัญชี 
ช้ันกลาง 1 
 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภท
สินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมลูคา่สินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่ง
ส่วนสินทรัพยเ์ป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบญัชี การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ การแสดงรายการสนิทรัพย์ในงบการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกีย่วกับลกูหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้า
คงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไ์ม่มี
ตัวตน อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม 

   3522104 การบัญชี 
ช้ันกลาง 2 
 

หลักการและวิธกีารบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนีส้ิน 
ประกอบด้วยการจ าแนกประเภทหนี้สิน การรบัรู้และการวดัมลูค่า
หนี้สิน การตรีาคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกีย่วกับการจัดตั้งกิจการ การด าเนินงาน การ
แบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน
ประเภทต่างๆ ก าไรต่อหุ้น การจัดสรรก าไรสะสม การเลิกกจิการและ
การช าระบญัชี การจ่ายคืนทุน ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และ
บริษัทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบ
การเงิน การเปดิเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด 
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา  
 (Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

  (4) กฎเกณฑ์ข้อบังคับทางการบัญชี (The regulation  of  
accounting): Refer to IES 2, 24(d) 

3524901 สัมมนาการบญัชี อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี
ของประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ 
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นพิเศษ
ทางการบัญชีที่น่าสนใจ 

3523702 การรายงานทาง
การเงินและการวิเคราะห์
งบการเงิน 

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี มาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่ส าคัญเพื่อการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือ
เหตุการณ์จริง 

  (12) ประเด็นทางการบัญชีส าหรับหน่วยงานรัฐ และองค์กร
ไม่แสวงหาผลก าไร (Government and not-for-profit  
accounting  issues): Refer to IES 2,24(l) 

3521102 การบัญชี 2 
การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบส าคัญและระบบเงินสดย่อย การท างบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การค านวณค่าเสื่อมราคาตาม
วิธีต่างๆ การค านวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การ
บัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและกิจการที่
ไม่ได้แสวงหาผลก าไร 

 (ข) การบัญชีบริหารและ
การควบคุมทางการบริหาร  
(Management  

(5) การบัญชีบริหาร ซึ่งรวมถึงการวางแผนการงบประมาณ  
การจัดการต้นทุน การควบคมุคณุภาพ การวัดผลการ
ด าเนินงาน และการวัดผลตามเกณฑ์มาตรฐาน  

3522105 การบัญชี 
ตน้ทุน 2 

การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน
กิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผัน
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา  
 (Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

accounting  and  
control) 

(Management accounting, including planning and  
budgeting, cost management, quality control, 
performance measurement, and benchmarking): 
Refer to IES 2, 24(e) 

แปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินค้า ราคา
โอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน 

  (6) แนวคิด วิธี และกระบวนการของการควบคุมที่ท าให้เกิด
ความถูกต้องและแม่นย าของข้อมูลทางการเงิน และการเก็บ
รักษาสินทรัพย์ของธุรกิจ (The concepts, methods and 
processes of control that provide  for the accuracy 
and  integrity of financial data  and safeguarding of 
business assets): Refer to IES 2, 24(f) 

3524303 การตรวจสอบ
ภายในและการควบคมุ
ภายใน 

การก ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management : ERM ) ตามแนวคิดของ COSO การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 

(13) การใช้วิธีวัดผลการด าเนินงานท่ีไม่เป็นตัวเงินในภาค
ธุรกิจ (The use of  non-financial performance  
measures  in  business): Refer  to  IES 2ม 24(m) 

3522105 การบัญชี 
ต้นทนุ 2 

การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานกิจการ
ภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน 
ปริมาณและก าไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การ
วิเคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินค้าราคาโอน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา  
 (Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

 (ค) ภาษีอากร (Taxation) (7) ภาษีอากรและผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินและ
การบริหาร (Taxation and in impact on financial and 
managerial decision): Refer to IES 2, 24(g) 

3522501 การภาษีอากร 1 
 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล
รัษฎากรและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ       
ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์  และอื่น  ๆ

3523502 การภาษีอากร 2 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการเพื่อ
ค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธิ
ทางการบัญชีการเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร ผลกระทบของภาษี
อากรต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมทั้งการจัดท า
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีสรรพากร 

 (ง) กฎหมายธุรกิจและ
กฎหมายพาณิชย์ 
(Business and  
commercial law) 

(8) ความรู้ทางสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจรวมทั้ง
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท ที่สมกับ
บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศหน่ึงๆ  
(A Knowledge of the business legal environment, 
including securities and companies law, appropriate 
for the role of the profession in  particular  
country): Refer to IES 2, 24(h) 

3522601 กฎหมายธุรกิจ 
พาณิชย์ และการบัญชี 

ความรู้และสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ 
กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม 
สัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศ
สัญญาที่ส าคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงินรวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 และ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 เป็นต้น และศึกษาข้อแตกต่างทาง
กฎหมายของต่างประเทศที่นักบัญชีควรรู้ 
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา  
 (Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

 (จ) การตรวจสอบบัญชีและ
การให้ความเชื่อมั่นทาง
วิชาชีพบัญชี (Audit and  
assurance) 

(9) ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการอื่นในการให้ความ
เชื่อมั่นทางวิชาชีพ ที่รวมถึงความเสี่ยง การวัดผลความเสี่ยง
และการสืบการฉ้อโกง และฐานความรู้และวิธีการปฏิบัติงาน
ดั งก ล่ า ว  (The nature of auditing and other  assurance 
services, including risk, assessment and fraud  detection, 
and the intellectual and procedural bases  for  performing 
them): Refer to IES 2, 24(i) 

3524302 การสอบบัญช ี แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับ
วิชาชีพการสอบบัญชี ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการอื่นในการให้
ความเช่ือมั่นทางวิชาชีพ กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และ
ข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความ
มีสาระส าคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การ
ทดสอบแบบแจ้งข้อความของคณะกรรมการ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ 
กระดาษท าการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้
ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การใช้บริการหรือ
ผลงานของบุคคลอื่น และการตรวจสอบ และรายงานบริการเกี่ยวเนื่อง 
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา  
 (Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

 (ฉ) การเงินและการจัดการ
การเงิน (Finance  and  
financial  management) 

(10) ความรูด้้านการเงินและการจดัการการเงิน ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะหร์ายงานทางการเงิน ความรูด้้านเครื่องมือทางการเงินและ
ตลาดทุน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการจัดการ
ทรัพยากรการเงิน  (A knowledge of finance and 
financial management, including financial 
statement analysis, financial instruments, capital 
markets-both domestic and international – and 
managing resources): Refer to IES 2, 24(j) 

3522701 การจัดการทาง
การเงินส าหรับนักบัญช ี

การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบ
การเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน มูลค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินลงทุน แหล่งเงินทุน การ
ก าหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน ผลตอบแทนทางการเงิน
และการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ความรู้ด้านตลาดเงิน
และตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและ
การลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน 

3523702 การรายงานทาง
การเงินและการวิเคราะห์
งบการเงิน 

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี มาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูล
ทางการบัญชีอื่นที่ส าคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่าง
กัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

 (ช) ค่านิยมทางวิชาชีพและ
จริยธรรมทางวิชาชีพ 
(Professional  values 
and ethics) 
 

(11) จรรยาบรรณและความรับผดิชอบทางวิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีสัมพันธ์กับทั้งสภาพแวดล้อมทาง
วิชาชีพและภาคสาธารณชน (ดูมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ ฉบับท่ี 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง
วิชาชีพ) 
(Ethical and professional responsibilities of a  
professional accountant in relation to both the  

3524302 การสอบบัญช ี แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับ
วิชาชีพการสอบบัญชี ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการอื่นในการให้
ความเช่ือมั่นทางวิชาชีพ กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  การทุจริต และ
ข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความ
มีสาระส าคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การ



 

มคอ. 2 

 

-125- 

หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา  
 (Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

professional and wider public environment (see  all 
IES 4, Professional Values, Ethics and  Attitudes): 
Refer to IES 2, 24(k) 

ทดสอบแบบแจ้งข้อความของคณะกรรมการ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ 
กระดาษท าการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้
ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การใช้บริการหรือ
ผลงานของบุคคลอื่น และการตรวจสอบ และรายงานบริการเกี่ยวเนื่อง 

   3522305 จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี 

สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้
หลักธรรมมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินใจ
ทางจริยธรรม 
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หมวดความรูท้างองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา   
(Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

2 (ก) ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์  
(Economics) 

(1) ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์
จุ ล ภ า ค  (A  knowledge  of  macro-and  micro-
economics): Refer to IES 2, 27(a) 

3591101  
หลักเศรษฐศาสตร ์

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน ความ
ยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การก าหนดราคาในตลาด 
รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 (ข) ความรู้ด้าน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
(Business environment) 

(5) การเข้าใจถึงองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีองค์กร
ด าเนินงานอยู่ รวมถึงปัจจัยหลักดา้นเศรษฐกิจ กฎหมาย  
การเมือง สังคม วิชาการ แรงผลักดันทางสังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ  และอิทธิพลและค่านิยมของ
ปัจจัยเหล่านี้  (An understanding of organizations  
and of the environments in which they  operate, 
including the major economic, legal,  political, 
social, technical, international and  cultural forces 
and their influences and values): Refer to IES 2, 
27(e) 

3561101 องค์การและการ
จัดการ 

ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของ
การจัดการตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัด
โครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน าและการ
ควบคุม พร้อมทั้งน าทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
การท างานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิค
การจัดการสมัยใหม่ 
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา   
(Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

 

 

 3522601 กฎหมายธุรกิจ
พาณิชย์ และการบัญชี 

ความรู้และสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ 
กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม 
สัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศ
สัญญาที่ส าคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงินรวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 และ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 เป็นต้น และศึกษาข้อแตกต่างทาง
กฎหมายของต่างประเทศที่นักบัญชีควรรู้ 

(6) การเข้าใจถึงประเด็นทางสภาพแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (An understanding of  environmental 
issues  and sustainable  development): Refer to 
IES 2, 27(f) 

3564201 การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนากล
ยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ การด าเนินกล
ยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ หัวข้อส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับสากล 

   3522305 จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี 

สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้
หลักธรรมมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินใจ
ทางจริยธรรม 

(10) การเข้าใจถึงความเสี่ยงขององค์กรและการด าเนินงาน 
(An understanding of organization and  operational 
risk): Refer to Refer to IES 2, 27(j) 

3524303  
การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน 

การก ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายในตามแนวคดิของ COSO การจัดการความเสีย่งขององค์กร ( 
Enterprise Risk Management : ERM ) ตามแนวคิ ดของ COSO การ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและ
การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏบิัติงาน
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา   
(Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

วิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 

 (ค) ความรู้ด้านบรรษัทภิ
บาล (Corporate  
governance) 

(4) การเขา้ใจถึงบรรษัทภิบาล (An understanding of  
the role of the professional accountant in  
corporate governance): Refer to IES 2, 27(d) 

3522305 จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี 

สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสั งคม การใช้
หลักธรรมมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินใจ
ทางจริยธรรม 
 

 (ง) ความรู้ดา้นจรรยาบรรณ
การประกอบธุรกิจ
(Business ethics) 

(4) การเข้าใจถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
(An understanding of the role of the professional 
accountant in business ethics): Refer to IES 2, 27(d) 
 

3522305 จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี 

สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้
หลักธรรมมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินใจ
ทางจริยธรรม 

 (จ) ความรู้ด้านตลาดการเงิน 
(Financial markets) 

(2) ความรู้ด้านธุรกิจและตลาดการเงิน และการท างานของตลาด
การเงิ น  (A Knowledge of business and financial markets  
and how they operate): Refer to IES 2, 27(b) 

3522701 การจัดการทาง
การเงินส าหรับนักบัญช ี

การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์
งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน  การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน มูลค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินลงทุน แหล่ง
เงินทุน การก าหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน 
ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนและนโยบาย
เงินปันผล ความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ 
การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทาง
การเงิน 
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา   
(Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

 (ฉ) ความรู้ด้านวิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative  
method) 

(3) การน าวิธีการเชิงปริมาณและสถิติไปใช้แก้ปัญหาธุรกิจ 
(An application of quantitative method and  
statistics to business problems): Refer to IES 2, 
27(c) 

3593301 การวิเคราะห ์
เชิงปริมาณ 

กระบวนการตัดสิน ใจ  และประโยชน์ของการใช้ เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น 
แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิง
เส้นตรงเทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบ
ของมาค์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอย และการจ าลองเหตุการณ์   

 
 

(ช) ความรู้ด้านพฤติกรรม
องค์กร  (organizational   
behavior) 

(7) การเข้าถึงพลวัตของปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
ในองค์กร ซึ่งรวมถึงวิธีสร้างและจดัการความเปลีย่นแปลงใน
องค์กร (An understanding of  interposal and group 
dynamics in organization,  including the methods 
for creating and  managing change in 
organizations): Refer to IES 2, 27(g) 

3561101 องค์การและ 
การจัดการ 

ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของ
การจัดการตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัด
โครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การน าและการ
ควบคุม พร้อมทั้งน าทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
การท างานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิค
การจัดการสมัยใหม่ 

 

 

(8) การเข้าใจถึงประเด็นเรื่องบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการคน และการจดัการโครงการ 
 (An  understanding of personnel and human  
resource  issues, managing people, and project  
management): Refer to IES 2, 27(h) 

3564201 องค์การและ 
การจัดการ 

ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของ
การจัดการตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัด
โครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน าและการ
ควบคุม พร้อมทั้งน าทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
การท างานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิค
การจัดการสมัยใหม่ 

 (ซ) ความรู้ด้านการจัดการ
และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  
(Management and  
strategic decision  
making) 

(9) การเข้าใจถึงเรื่องการสนับสนนุการตัดสินใจและกลยุทธ์ 
ซึ่งรวมถึงการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
และการจัดการทั่วไป (An understanding of decision 
support and strategy. Including  business advice, 
strategic management  and  general management): 
Refer to IES 2, 27(i) 

3564201 การจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนากล
ยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ การด าเนินกล
ยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ หัวข้อส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับสากล 
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา   
(Subject areas) 

ส่วนประกอบ (Component)* 
รายวิชาท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องศึกษา 

เนื้อหา** 

  (12) ความสามารถในการผสานสว่นประกอบต่างๆ ท้ังหมด
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (An ability   to 
integrate the above components in  accomplishing 
strategic objectives): Refer IES     2, 27(l)      

3564201 การจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนากล
ยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ การด าเนินกล
ยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ หัวข้อส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับสากล 

 (ฌ) ความรู้ด้านการตลาด 
(Marketing) 

(8) ความรู้ด้านการตลาด  (Marketing): Refer to IES 2, 
27(h) 

3541101 หลักการตลาด บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ 
พัฒนาการของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทาง
การตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด  กลยุทธ์
ส าหรับส่วนประสมการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ในกิจกรรมการตลาด 

 (ญ) ความรู้ด้านธรุกิจ
ระหว่างประเทศและโลกาภิ
วัตน์   (International 
business and  
globalization) 

(11) ความรู้พื้นฐานด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
และวิธีด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศและกระบวนการกระแส
โลกาภิวตัน์ (A basic knowledge of international 
trade and finance and the way in which 
international business is conducted, as well as the 
processes of globalization): Refer to IES 2, 27(k) 
 

3522701 การจัดการทาง
การเงินส าหรับ 
นักบัญช ี

การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบ
การเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน มูลค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินลงทุน แหล่งเงินทุน การ
ก าหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน ผลตอบแทนทางการเงิน
และการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ความรู้ด้านตลาดเงิน
และตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและการ
ลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน 
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หมวดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา (Subject areas and competences) * รายวิชาท่ีนักศึกษาทุกคนต้องศึกษา เนื้อหา** 
3 (ก) ความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (General knowledge  of IT) 3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

ระบบสารสนเทศ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงและการควบคุม
ระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

 (ข) ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (IT control knowledge) 

3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
ระบบสารสนเทศ 
 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงและการควบคุม
ระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

 (ค) สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT control competences) 

3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
ระบบสารสนเทศ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงและการควบคุม
ระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

 (ง) สมรรถนะของผู้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT user competences) 

3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
ระบบสารสนเทศ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบ
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หมวด 
IES2 

รายชื่อวิชาของสถาบันเทียบ IES2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื้อหา (Subject areas and competences) * รายวิชาท่ีนักศึกษาทุกคนต้องศึกษา เนื้อหา** 
 
 
 

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงและการควบคุม
ระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

  3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการบัญชี 
หลักการจัดท าเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อย
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย 
วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภท
ของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุม
ภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 (จ) สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผู้จัดการหรือผู้ประเมินหรอื
ผู้ออกแบบสารสนเทศ บทบาทในบทบาทหน่ึงหรือหลายบทบาทรวมกัน (one 
of, or a mixture  of, the competences of, the  roles of manager, 
evaluate or designer of information  systems) 

3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
ระบบสารสนเทศ 
 
 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงและการควบคุม
ระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

  3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการบัญชี 
หลักการจัดท าเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อย
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย 
วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภท
ของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุม
ภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางเปรียบเทียบขอบเขตเนื้อหารายวิชาที่ต้องศึกษาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ 
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(เอกสารส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ไม่มีประกาศให้ทราบ) 
รายวิชา        การบัญชีขั้นต้น/ขั้นต้น และการบัญชีชั้นกลาง/ขั้นกลาง 
จ านวนรายวิชาที่ต้องศึกษา     3  รายวิชา 
ขอบเขตและเนื้อหารายวิชา 
 

ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท า
เคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การบัญชีช้ันต้น / ข้ันต้น     
- ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
- ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
- แม่บทการบัญช ี  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
- หลักการ และวิธีการบันทึกบัญชตีามหลักการบญัชีคู่  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
- การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมดุรายวันเฉพาะ   3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
- การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
- การปรับปรุงและปิดบญัชีเมื่อสิ้นงวด  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
- การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ และงบการเงินส าหรับกิจการ 
 ซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  

- หลักการและวิธีการของระบบใบส าคัญ  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
- ระบบเงินสดย่อย  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
- กิจการที่ไม่แสวงหาก าไร  3521101 และ3521102 การบัญชี 1 และการบัญชี 2  
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ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท า
เคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การบัญชีช้ันกลาง / ข้ันกลาง      
1) หลักการและวิธีการบัญช ีเกี่ยวกับสินทรัพย ์ว่าด้วย  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- การจ าแนกประเภทของสินทรัพย์  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- การรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรพัย์  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- การตีราคา  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบญัชี  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- การด้อยค่าของสินทรัพย ์  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- การเปิดเผยข้อมลู  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
2) การบัญชีเกีย่วกับ  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- ลูกหนี ้  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- เงินลงทุน  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- ตั๋วเงิน  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- สินค้าคงเหลือ  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- ทรัพยากรธรรมชาต ิ  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- ต้นทุนการกู้ยืม  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  
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ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท า
เคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การบัญชีช้ันกลาง / ข้ันกลาง (ต่อ)     
- การรับรู้และวัดมูลค่าของหนีส้ิน  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การตีราคา  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การแสดงรายการหนีส้ินในงบการเงิน  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การเปิดเผยข้อมลู  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
4) การบัญชีเกีย่วกับ  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- เจ้าหนี ้  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานค้างจ่าย  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- หนี้สินหมุนเวียน  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
5) ประมาณการหนีส้ิน หนี้สินที่อาจจะเกดิขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 

 

6) การบัญชีเกีย่วกับห้างหุ้นส่วน ว่าด้วย  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจัดตั้ง  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การด าเนินงาน  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจัดท างบการเงิน  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การเลิกกิจการและการช าระบัญชี  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจ่ายคืนทุน  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
7) การบัญชีเกีย่วกับบริษัท จ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ว่าด้วย  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- วิธีการจัดตั้งบริษัท  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจ าหน่ายหุ้น  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจัดท างบการเงิน  3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
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ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท า
เคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การบัญชีช้ันกลาง / ข้ันกลาง (ต่อ)     
- การเพิ่มทุนและลดทุน  3521104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- ส่วนเกินทุนประเภทต่าง ๆ  3521104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- ก าไรต่อหุ้น  3521104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจัดสรรก าไรสะสม  3521104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การเลิกบริษัท และการช าระบญัชี  3521104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
8) การจัดท างบกระแสเงินสด  3521104 การบัญชีช้ันกลาง 2  
9) งบการเงินระหว่างกาล  3524101 การบัญชีช้ันสูง  1  
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รายวิชา        การบัญชีชั้นสูง / ขั้นสูง 
จ านวนรายวิชาที่ต้องศึกษา     2  รายวิชา 
ขอบเขตและเนื้อหารายวิชา 
 

ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท า
เคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การบัญชีช้ันสูง / ข้ันสูง     
- การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา  3524101 การบัญชีช้ันสูง  1  
- การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบรษิัทร่วม  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
- การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบรษิัทย่อย  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
- การรวมธุรกิจ  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
- การจัดท างบการเงินรวม  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
- งบกระแสเงินสดรวม  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
- การด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
- การบัญชีส าหรับการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  3524101 การบัญชีช้ันสูง  1  
- นโยบายการบญัช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางการบัญชี  3524101 การบัญชีช้ันสูง  1 

 

- การบัญชีส าหรับ     

- การปรับโครงสร้างหนี ้  3524101 การบัญชีช้ันสูง  1  
- กิจการร่วมค้า  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
- ธุรกิจฝากขาย  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
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ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท า
เคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การบัญชีช้ันสูง / ข้ันสูง (ต่อ)     
- สัญญาเช่า  3524101 การบัญชีช้ันสูง  1  
- สัญญาก่อสร้าง  3524101 การบัญชีช้ันสูง  1  
- กิจการที่ไม่แสวงหาก าไร  3521102 การบัญชี 2  
- ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
- ผลประโยชน์พนักงาน  3524102 การบัญชีช้ันสูง  2  
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รายวิชา       การบัญชีต้นทุน 
จ านวนรายวิชาที่ต้องศึกษา    1  รายวิชา 
ขอบเขตและเนื้อหารายวิชา 
 

ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท า
เคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การบัญชีต้นทุน     
- บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- ศัพท์และความหมายของต้นทุนต่างๆ  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- ระบบต้นทุนงานสั่งท า   3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- ระบบต้นทุนช่วงการผลิต  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- ระบบต้นทุนมาตรฐาน  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลติภณัฑ์พลอยได้  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- วิธีการบัญชีและการคิดต้นทุนของเสีย การสิ้นเปลือง งานท่ีบกพร่อง  
เศษซาก  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2 

 

- ต้นทุนกิจกรรม  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- ระบบต้นทุนเตม็และระบบต้นทนุผันแปร  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปรมิาณ และก าไร  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- การงบประมาณ  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- การวิเคราะห์ผลต่าง  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
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ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท า
เคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การบัญชีต้นทุน (ต่อ)     
- การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการวางแผนและควบคุม  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- การก าหนดราคาสินค้า  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
- ราคาโอน  3522102 และ3522105 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีตน้ทุน 2  
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รายวิชา        การสอบบัญชี 
จ านวนรายวิชาที่ต้องศึกษา     1  รายวิชา 
ขอบเขตและเนื้อหารายวิชา 
 

ขอบเขตและเนื้อหา 
วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท าเคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การสอบบัญช ี     
- แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญช ี  3524302 การสอบบัญช ี  
- วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี  3524302 การสอบบัญช ี  
- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี  3524302 การสอบบัญช ี  
- กฎหมายและพระราชบัญญัติเกีย่วกับการสอบบญัชี  3524302 การสอบบัญช ี  
- จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี  3524302 การสอบบัญช ี  
- ข้อตกลงในการรับงานสอบบญัชี  3524302 การสอบบัญช ี  
- การทุจริตและข้อผดิพลาด  3524302 การสอบบัญช ี  
- การวางแผนงานสอบบัญชี  3524302 การสอบบัญช ี  
- ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระส าคญั  3524302 การสอบบัญช ี  
- การประเมินความเสี่ยง  3524302 การสอบบัญช ี  
- หลักฐานการสอบบญัช ีวิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ  3524302 การสอบบัญช ี  
- กระดาษท าการของผูส้อบบัญช ี  3524302 การสอบบัญช ี  
- การเลือกตัวอย่างในงานสอบบญัชี  3524302 การสอบบัญช ี  
- การตรวจสอบสินทรัพย ์หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได ้และค่าใช้จ่าย  3524302 การสอบบัญช ี  
- รายงานการสอบบญัชี  3524302 การสอบบัญช ี  
- แนวทางการตรวจสอบบญัชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์  3524302 การสอบบัญช ี  
- การควบคุมคณุภาพงานสอบบญัชี  3524302 การสอบบัญช ี  
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ขอบเขตและเนื้อหา 
วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท าเคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การสอบบัญชี (ต่อ)     
- การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น       3524302 การสอบบัญช ี  
- การตรวจสอบรายงานและบริการเกี่ยวเนื่อง       3524302 การสอบบัญช ี  
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รายวิชา       การภาษีอากร 
จ านวนรายวิชาที่ต้องศึกษา    1  รายวิชา 
ขอบเขตและเนื้อหารายวิชา 
 

ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 

หมายเหตุ การท า
เคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การภาษีอากร     
- หลักเกณฑ ์วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตาม        3522501 การภาษีอากร 1  
ประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่         3522501 การภาษีอากร 1  
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา        3522501 การภาษีอากร 1  
- ภาษีเงินได้นิติบคุคล        3522501 การภาษีอากร 1  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม        3522501 การภาษีอากร 1  
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ        3522501 การภาษีอากร 1  
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย        3522501 การภาษีอากร 1  
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ        3522501 การภาษีอากร 1  
     - ภาษีศุลกากร        3522501 การภาษีอากร 1  
     - ภาษีสรรพสามติ        3522501 การภาษีอากร 1  
     - อากรแสตมป ์        3522501 การภาษีอากร 1  
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต          ลงชื่อ............................................................ผู้กรอกข้อมูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                       (................................................................) 
โทรศัพท์ 055-706511 ต่อ 3761                  วันที่................./........................./........................ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค   

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษา
ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          ข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบงัคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่ เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และต้อง
มีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาค
เรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
และได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
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(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 ก าร ให้  “I” แ ก่ นั ก ศึ ก ษ าค น ใด  อ าจ ารย์ ผู้ ส อน จะต้ อ งส่ งบั น ทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บท้ังหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”
ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล 
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอน
ไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอน
การลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณ ี
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) 
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่ เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียน
ครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่      มหาวิทยาลัย
ก าหนด  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
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  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้น
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 
13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่ เป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 
วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้
บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า         5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียน หลักสูตร       3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 
4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20      ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  
9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60       เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และท่ี  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร     2  ปี  
สิ้นภาคเรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3.60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3.60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3.60  แต่ไม่น้อยกว่า  3.25  
ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
“F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  ปี  
ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17       ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
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  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
โดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับ
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ผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
กิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ

เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
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  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้อง
น าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูต รในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่ วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๑๙๓/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการบัญชี 
-------------------------------- 

เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  เป็นไปตามมาตรฐานประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่ ๕/๒๕๕๔  และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตร 
 

  อาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๑ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗             
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

       ๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  ประธาน 
       ๑.๒ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ กรรมการ 
       ๑.๓ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร กรรมการ 
       ๑.๔ ดร.ฉัตรชนก  จรัสวิญญู       กรรมการ 
       ๑.๕ ผูช้่วยศำสตรำจำรย์อนุ  ธัชยะพงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       มีหน้าที ่

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกในการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
๒. ดูแล และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

 ๒. คณะกรรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
        ๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ   ธัชยะพงษ์ ประธานกรรมการ 
        ๒.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว รองประธานกรรมการ 

          ๒.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรภรณ์   โพธิ์เงิน  กรรมการ 
          ๒.๔  อาจารย์วรางค์  รามบุตร  กรรมการ 
                             ๒.๕  อาจารย์ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์ กรรมการ 
                             ๒.๖  อาจารย์นงลักษณ์  จิ๋วจู  กรรมการ 
                             ๒.๗  อาจารย์พรรษพร  เครือวงศ์ กรรมการ 
                             ๒.๘  อาจารย์เอกวินิต  พรหมรักษา กรรมการ 
                             ๒.๙  อาจารย์ฐิติกาญจน์  พลับพลาสี กรรมการ 
                             ๒.๑๐ นางชนิกา   พิพัฒนานิมิตร กรรมการ 
                             ๒.๑๑ นางสาวศราวดี  สืบศรี  กรรมการ 

        ๒.๑๒ อาจารย์วรรณวณัช  ด่อนคร้าม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        2.13 อำจำรย์พิมพ์ผกำ  วงศ์กองแก้ว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                           มีหน้าที ่
๑. รับผิดชอบบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
๒. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาการบัญชี 

/3. ก ำหนดอำจำรย์... 
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๓. ก าหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น วิธีการสอน                 
การประมวลผล เป็นต้น  ในแต่ละภาคการศึกษา 

๔. จัดท าประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี   
๕. จัดท าสารสนเทศโปรแกรมวิชาการบัญชี 
๖. งานอ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

   สั่ง  ณ  วันที่  5  กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๕9 
 
 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย ์ วงษ์บุญมาก) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๑๙๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 
------------------- 

 

  เพ่ือให้การก าหนดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ              
ทางบัญชี และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตร 
 

  อาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๑ (๑ ) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิตยา ชนินทยุทธวงศ์    คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์

๒. อาจารย์เพชรอ าไพ  สุขารมณ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

๓. นายธารินทร์  กิตติสายะวัฒนา ผู้จัดการส านักงานธารินทร์การบัญชีและภาษี
อากร (ผู้ใช้บัณฑิต) 

๔. นางชนิกา  พิพัฒนานิมิตร ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซจีังหวัดตาก 
(ผู้ใช้บัณฑิต) 

๕. นางสาวศราวดี  สืบศร ี นักวิชาการคลังช านาญการส านักงานคลัง
จังหวัดก าแพงเพชร (ศิษย์เก่า) 

มีหน้าที่  
๑. ก าหนดหลักสตูรบัญชีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. ก าหนดหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. ก าหนดหลักสตูรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔. ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผล 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ทราบเพื่อจักได้ด าเนินการต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๕  กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
 

ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร , มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด) 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาววรรณวณัช  ด่อนคร้าม  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา  

ปี    ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2551  บช.ม.    มหาวิทยาลัยพายัพ 
 2546  บธ.บ. (การบัญชี)   มหาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
  3521102  การบัญชี 2    3 หน่วยกิต 
  3522103   การบัญชีชั้นกลาง 1   3 หน่วยกิต 
  3522104   การบัญชีชั้นกลาง 2   3 หน่วยกิต 
  3523306  การรายงานทางการเงิน                        3 หนว่ยกิต 
                                                    และการวิเคราะห์การเงิน   
  3524102  การบัญชีชั้นสูง 2    3 หน่วยกิต 
  3524308  การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม   3 หน่วยกิต 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 

  3521102  การบัญชี 2    3 หน่วยกิต 
  3522103   การบัญชีชั้นกลาง 1   3 หน่วยกิต 
  3522104   การบัญชีชั้นกลาง 2   3 หน่วยกิต 
  3523306  การรายงานทางการเงิน                        3 หนว่ยกิต 
                                                    และการวิเคราะห์การเงิน   
  3524102  การบัญชีชั้นสูง 2    3 หน่วยกิต 
  3524308  การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม   3 หน่วยกิต 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
          วรรณวณัช ด่อนคร้าม. (2549).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการการรายงานทางการเงินและการ

วิเคราะห์งบการเงิน. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
วรรณวณัช ด่อนคร้าม. (2555).  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในรายวิชา  

การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โปรแกรม
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. คณะ
วิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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นางสาววรภรณ์  โพธิ์เงิน  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

 ปี      ชื่อปริญญา     สถานบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2535  บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2524  บช.บ.     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    น(ท-ป-อ) 
  3521102    การบัญชี 2    3 หน่วยกิต 
  3524302   การสอบบัญชี   3 หน่วยกิต 
  3524303   การตรวจสอบภายใน  3 หน่วยกิต 
  3524301   การบัญชีเพื่อการจัดการ  3 หน่วยกิต 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา    น(ท-ป-อ) 
  3521102    การบัญชี 2    3 หน่วยกิต 
      การสอบบัญชี   3 หน่วยกิต 
  3524303   การตรวจสอบภายใน  3 หน่วยกิต 
  3524301   การบัญชีเพื่อการจัดการ  3 หน่วยกิต 
 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน  
วรภรณ์ โพธิ์เงิน. (2552). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2. คณะ

วิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วรภรณ์ โพธิ์เงิน. (2552). การสอบบัญชี . คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
วรภรณ์ โพธิ์เงิน. (2552). ความคาดหวังและสภาพที่ปฏิบัติจริงจากการสอบบัญชีของ

ธุรกิจในจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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นางอมรา  ครองแก้ว  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

 ปี       ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2537  บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2523  บธ.บ. (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ภาระงานสอน  

 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
       รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                                         น(ท-ป-อ) 
  3524301   การบัญชีเพื่อการจัดการ   3 หน่วยกิต 
  3522103  การบัญชีชั้นกลาง 1    3 หน่วยกิต 
  3522104  การบัญชีชั้นกลาง 2   3 หน่วยกิต 
  3524101  การบัญชีชั้นสูง 1    3 หน่วยกิต 
  3524102  การบัญชีชั้นสูง 2    3 หน่วยกิต 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
       รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                          น(ท-ป-อ) 
  3524301  การบัญชีเพื่อการจัดการ   3 หน่วยกิต 
  3522103  การบัญชีชั้นกลาง 1    3 หน่วยกิต 
  3522104  การบัญชีชั้นกลาง 2   3 หน่วยกิต 
  3524101  การบัญชีชั้นสูง 1    3 หน่วยกิต 
  3524102  การบัญชีชั้นสูง 2    3 หน่วยกิต 

ผลงานทางวิชาการ 

 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
อมรา ครองแก้ว. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชี 2. คณะวิทยาการ

จัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
อมรา ครองแก้ว. (2549). การบัญชีเพื่อการจัดการ.คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏก าแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
อมรา ครองแก้ว. (2554). การประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏก าแพงเพชร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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นางสาวพิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา 
    ปี     ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2552  บธ.ม (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
 2549  บธ.บ (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
  3521101  การบัญชี 1   3 หน่วยกิต 
  3501102  การบัญชี 2   3 หน่วยกิต 

3522501  การภาษีอากร 1   3 หน่วยกิต 
3522502  การภาษีอากร 2   3 หน่วยกิต 
3524901  สัมมนาทางการบัญชี  3 หน่วยกิต 
3524404  วิจัยทางการบัญชี   3 หน่วยกิต 
3524304  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต 

  

ภาระงานสอนในหลักสูตร นี้ 
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
  3521101  การบัญชี 1   3 หน่วยกิต 
  3501102  การบัญชี 2   3 หน่วยกิต 

3522501  การภาษีอากร 1   3 หน่วยกิต 
3522502  การภาษีอากร 2   3 หน่วยกิต 
3524901  สัมมนาทางการบัญชี  3 หน่วยกิต 
3524404  วิจัยทางการบัญชี   3 หน่วยกิต 
3524304  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต  

ผลงานวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาการการบัญชีภาษีอากร.  
ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว. (2551). ความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของ

ผู้ประกอบการวิชาชีพการบัญชีในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. 
นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว. (2552). การพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์รายการค้ารายวิชา
หลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริ หมู่เรียน 5250201 ชั้นปีที่ 1. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

อมรา ครองแก้ว, พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว. (2554). การประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

อนุ ธัชยพงษ์, อมรา ครองแก้ว, วรภรณ์ โพธิ์เงิน, วรรณวณชั ด่อนคร้าม, พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว, 
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์, และนงลักษณ์ จิ๋วจู. (2557). การประเมินผลโครงการสห
กิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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นายอนุ  ธัชยะพงษ์ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

 ปี      ชื่อปริญญา     สถานบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2544  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2526  วท.บ. (การบัญชี)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    น(ท-ป-อ) 
  3521101    การบัญชี 1    3 หน่วยกิต 
  3521102    การบัญชี 2    3 หน่วยกิต 
  3522102   การบัญชีต้นทุน 1  3 หน่วยกิต 
  3524901   สัมมนาการบัญชี   3 หน่วยกิต 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา    น(ท-ป-อ) 
  3521101    การบัญชี 1    3 หน่วยกิต 
  3521102    การบญัชี 2    3 หน่วยกิต 
  3522102   การบัญชีต้นทุน 1  3 หน่วยกิต 
  3522105   การบัญชีต้นทุน 2  3 หน่วยกิต 
  3524901   สัมมนาการบัญชี   3 หน่วยกิต 
 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน  
อนุ ธัชยะพงษ์. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชี 1. คณะวิทยาการจัดการ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
อนุ ธัชยะพงษ์. (2549). การบัญชีต้นทุน 1. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
อนุ ธัชยะพงษ์. (2549). ความสอดคล้องด้านความรู้และทักษะที่ได้เรียนมากับการน าไปใช้

ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
โปรแกรมวิชาการบัญชี. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อนุ ธัชยะพงษ์ และคณะ. (2558). คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ 
ตามความต้องการของผู้ ใช้บัณ ฑิต  ใน เขตพื้ นที่ จั งห วั ดก าแพงเพชร.             
คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร(แม่สอด) 

นางสาว นงลักษณ์ จิ๋วจู ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา 

ปี    ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2554  บช.ม.    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 2550  บธ.บ. (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
         รหัสวิชา   ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) 
 3531101  การเงินธุรกิจ     3 หน่วยกิต 
 3524308  การบญัชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม  3 หน่วยกิต 
 3522102  การบัญชีต้นทุน 1    3 หน่วยกิต 
 3524802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบัญชี  5 หน่วยกิต 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
 3521101  การบัญชี 1     3 หน่วยกิต 
 3521102  การบัญชี 2     3 หน่วยกิต 
 3522102  การบัญชีต้นทุน 1    3 หน่วยกิต 
 3522105  การบัญชีต้นทุน 2    3 หน่วยกิต 
 3524308  การบญัชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม  3 หน่วยกิต 
 3524404  การวิจัยทางการบัญชี    3 หน่วยกิต 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
 -  
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์,นงลักษณ์ จิ๋วจู.(2559). การจัดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการ 
บัญชีและการเงินแบบมีส่วนร่วมส าหรับพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มท าไม้กวาด 
เปลยวน หมู่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

นงลักษณ์ จิ๋วจู , ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์.(2558).การถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชน
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามาพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่ที่ 5 
ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร .มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 
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นงลักษณ์ จิ๋วจู , ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ , อนุ ธัชยะพงษ์ .(2558).คุณลักษณะบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเขต
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

นงลักษณ์ จิ๋วจู.(2558). การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว
ระหว่างพันธุ์ขาวตาแห้งกับพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ของเกษตรกรต าบลท่าไม้ อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

นงลักษณ์ จิ๋วจู , ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์.(2557).การศึกษาผลกระทบและการจัดท าบัญชี
สิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา : ธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร .มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ , นงลักษณ์ จิ๋วจู. (2557).การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร . มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

นงลักษณ์ จิ๋วจู .(2557).การถอดบทเรียนเพื่อการจัดการความรู้ เรื่องการค านวณต้นทุน
การผลิตสินค้า ส าหรับระบบต้นทุนงานสั่งท า.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

นงลักษณ์ จิ๋วจู.(2556).การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอ้อยในจังหวัด
ก าแพงเพชร.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ปี    ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2552  บธ.ม. (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
 2550   บธ.บ. (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ)
 3521102  การบัญชี 2    3 หน่วยกิต 
 3524102  การบัญชีชั้นสูง 2    3 หน่วยกิต 
 3524310  การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3 หน่วยกิต 
 3524404  วิจัยทางการบัญชี    3 หน่วยกิต 
 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
 3521101  การบัญชี 1    3 หน่วยกิต 
 3521102  การบัญชี 2    3 หน่วยกิต 
 3524101  การบัญชีชั้นสูง 1    3 หน่วยกิต 
 3524102  การบัญชีชั้นสูง 2    3 หน่วยกิต 
 3524302  การสอบบัญชี    3 หน่วยกิต 
 3524310  การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3 หน่วยกิต 
 3524404  วิจัยทางการบัญชี    3 หน่วยกิต 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 

ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์. (2550). เอกสารประกอบการสอนวิชาการการวางระบบบัญชี, 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์, นงลักษณ์ จิ๋วจู, อนุ ธัชยะพงษ์. (2559). การจัดการความรู้เพื่อ 

พัฒนาศักยภาพทางการบัญชีและการเงินแบบมีส่วนร่วมส าหรับพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน กลุ่มท าไม้กวาด เปลยวน หมู่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์. (2558). ระบบบัญชีการเงินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านชุมชนปิ่นด าริห์, มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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นงลักษณ์ จิ๋วจู, ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์. (2558). การถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็น
ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามาพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ าแดง หมู่
ที่ 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร . มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏก าแพงเพชร 

นงลักษณ์ จิ๋วจู, ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์, อนุ ธัชยะพงษ์. (2558). คุณลักษณะบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเขต
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์. (2557). การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม  
            โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์, นงลักษณ์ จิ๋วจู. (2557). การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร . มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นงลักษณ์ จิ๋วจู, ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์. (2557). การศึกษาผลกระทบและการจัดท าบัญชี
สิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา : ธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร . มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์. (2556). ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลังเรียนวิชาการ
บัญชีภาษี อากรเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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นางพรรษพร  เครือวงษ์ ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา  

ปี    ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2551  บธ.ม.(การบัญชีการเงิน)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2547  บช.บ.    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 รหัสวิชา      ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
 3522501  การภาษีอากร 1     3 หน่วยกิต 
 3522105  การบัญชีต้นทุน 2    3 หน่วยกิต 
 3524901  สัมมนาการบัญชี     3 หน่วยกิต 
 3524801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  3 หน่วยกิต 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รหัสวิชา      ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
 3522102  การบัญชีต้นทุน 1    3 หน่วยกิต 
 3522501  การภาษีอากร 1     3 หน่วยกิต 
 3522105  การบัญชีต้นทุน 2    3หน่วยกิต 
 3523502  การภาษีอากร 2     3หน่วยกิต 
 3524037  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3หน่วยกิต 
 3524901  สัมมนาการบัญชี     3 หน่วยกิต 
 3524801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  3 หน่วยกิต 

ผลงานวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
           พรรษพร  เครือวงษ์. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 2.                            

คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
           พรรษพร  เครือวงษ์. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี.             

คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
พรรษพร  เครือวงษ์. (2557). การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชงานโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางบัญชีของผูประกอบการและผูปฏิบัติงานบัญชีในส านักงานรับจัดท า
บัญชีในเขต อ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏก าแพงเพชร. 
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นางสาวฐิติกาญจน์ พลับพลาสี ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา  

ปี    ชื่อปริญญา     สถานที่ส าเร็จการศึกษา 

 2557  บธ.ม.      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2544  ศศ.บ การจัดการทั่วไป (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
 3521102  การบัญชี 2     3 หน่วยกิต 
 3522401  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  3 หน่วยกิต 
 3524303  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3 หน่วยกิต 
 3524801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1 หน่วยกิต 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
 3521101  การบัญชี 1     3 หน่วยกิต 
 3521102  การบัญชี 2     3 หน่วยกิต 
 3522401  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  3 หน่วยกิต 
 3524303  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3 หน่วยกิต 
 3524801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1 หน่วยกิต 
 3524307  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3 หน่วยกิต 
ผลงานทางวิชาการ 
 - 

ผลงานวิจัย 

 - 
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นางสาววรางค์  รามบุตร ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา  
 ปี    ชื่อปริญญา    สถานที่ส าเร็จการศึกษา 
 2548  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2545  บช.บ.    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
 3522103  การบัญชีชั้นกลาง1    3 หน่วยกิจ 
 3522104  การบัญชีชั้นกลาง2    3 หน่วยกิจ 
 3521102  การบัญชี 2     3 หน่วยกิจ 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
 3522103  การบัญชีชั้นกลาง1    3 หน่วยกิจ 
 3522104  การบัญชีชั้นกลาง2    3 หน่วยกิจ 
 3521102  การบัญชี 2     3 หน่วยกิต 
 3523306   การรายงานการเงินและการวิเคราะห์   3 หน่วยกิจ 
 3524901   สัมมนาการบัญช ี     3 หน่วยกิจ 

ผลงานวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน  เอกสารประกอบค าสอน 

วรางค์ รามบุตร. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2. คณะวิทยาการจัดการ 
.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
วรางค์ รามบุตร.(2555) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าการเกษตร

ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. 
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