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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
: Bachelor of Accounting Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Accounting
ชื่อย่อ : B.Acc.
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาประเภทวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. 2559
6.2 กาหนดใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6.3 คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักบัญชีในสถานประกอบการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8.2 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
8.3 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
8.4 ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีการเงินหรือภาษีอากรธุรกิจ
8.5 อาชีพอิสระ เช่น ผู้ทาบัญชี ผู้วางระบบบัญชี ผู้ประกอบธุรกิจ ฯลฯ
8.6 ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.7 อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากร

-39. ชื่อ –นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางพรรษพร เครือวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาววรางค์ รามบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บช.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)
บช.บ.
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม.
บช.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554
2550
2551
2546
2551
2547
2552
2549
2548
2545
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10. สถานที่จัดการเรียนสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะเน้นการพัฒนาประเทศด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิด
สร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิต
และบริ การเดิ มรวมทั้งการต่อยอดการผลิ ตและบริการเดิมโดยใช้ดิ จิทัล และเทคโนโลยีอั จฉริย ะ
นอกจากนั้ น จะให้ ความสาคัญ กับ การใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่ งเสริมการเชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้
สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐาน
ด้านสิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ งพั ฒ นาระบบและกลไกตลอดจนการพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ เพื่ อ กระจายโอกาส
เศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันการพัฒ นาทางด้านสังคมและวัฒ นธรรมของประเทศไทยได้เปลี่ยนจากสังคม
เกษตรมาสู่สังคมอุตสาหกรรม และกาลังจะกลายเป็นสังคมเทคโนโลยีในอนาคต ทาให้ผู้คนส่วนมาก
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางมากกว่าในอดีต ส่งผลแรงงานและ
การดาเนิน ธุรกิจในปัจจุบั นกระจายสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีเครือข่ายที่
เชื่อมต่อการทางานจากที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสะดวก นอกจากนี้การดาเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน
ต่างตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม หน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังคมเริ่มให้ความสาคัญกับดาเนินงานอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงต้องคานึงถึงประเด็นการใช้และเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีสู่
สังคมหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลทาให้การดาเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืน
11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ในปัจจุบัน ทาให้ระบบในการติดต่อสื่อสารมีความคล่องตัวมากกว่าในอดีต ตลอดจนส่งผลให้องค์กร
ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง องค์กรต่าง ๆ จึงจาเป็นต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล
ทางด้านบัญชีและการเงินในปัจจุบันต้องอาศัยความรวดเร็ว พร้อมใช้งาน และมีการประมวลผลที่
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ถูกต้อง เพื่อการนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายต่างๆ ได้ทันเวลานักบัญชีในปัจจุบันต้องปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉมธุรกิจโดยเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดอาชีพและงานใหม่ ๆ หรือ
ทาให้บางอาชีพหายไป ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องนาความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพิจารณาและให้ความสาคัญอย่างมาก
11.4 กฎหมายและระเบียบ
ประเทศไทยได้พัฒนาองค์กรวิชาชีพทางบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปให้
สอดคล้องกับสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ ทาให้ระบบบัญชีของธุรกิจเป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมายการสอบบัญชี กฎหมายการบัญชี กฎหมายวิชาชีพการ
บั ญ ชี ประมวลรั ษ ฎากร และกฎหมายอื่ น ๆ รวมถึ งการก ากั บ ดู แ ลจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตลอดเวลา
11.5 คุณธรรมและจริยธรรม
ข้อมู ล ทางบั ญ ชีมีความส าคัญ อย่างยิ่งต่ อหน่ว ยธุรกิจทั้ งภายนอกและภายในกิจการ
ดังนั้นถ้าข้อมูลทางบัญชีมีการตกแต่งให้ผิดความเป็นจริง และตรวจสอบไม่ได้ ย่อมเกิดผลกระทบอย่าง
รุน แรงขึ้น ส่งผลให้ การจัดการเรีย นการสอนในหลักสู ตรต้องคานึ งถึงคุณ ธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นสาคัญ
11.6 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นข้อมูลอีก
ส่วนหนึ่งที่ทางหลักสูตรนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เพราะหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศ ต่างมีส่วนสาคัญที่ จะช่วยกาหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยทางหลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในทุก ๆ ปี ทาให้ทราบว่านอกจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องการบัณฑิตที่มีทักษะ
ความรู้ในทางวิช าชีพ บั ญ ชี และความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ ว ยังต้ อ งการบั ณ ฑิ ตที่มีค วาม
รับ ผิดชอบ มีมนุษยสัมพัน ธ์ สามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และรู้เท่าทันของเทคโนโลยีห รือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
11.7 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ข้ อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ถึ ง ปี
การศึ กษา 2562 เป็ น ข้อ มูล ผลสะท้อ นการดาเนิน งานของหลั กสู ต รบั ญ ชีบั ณ ฑิต ที่คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรได้ทาการเก็บ รวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และการดาเนินงานของหลักสูตร
รวมทั้งแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายวิชาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต้องคานึงถึงผลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็นสาคัญ
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การบัญชีถือเป็นหัวใจสาคัญในการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพราะข้อมูลทาง
บัญชีจะมีผลต่อการนาไปใช้และการตัดสินใจของบุคคลหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นการ
พัฒ นาหลักสู ตรบั ญชีจ ะต้องคานึ งถึงสภาพเศรษฐกิจ สั งคมวัฒ นธรรม และโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานทางด้านบัญชีและการทาธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบและ
จรรยาบรรณของนั กบัญ ชี ภายใต้การกากับดูและของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เป็นข้อมูลสาคัญที่ทางหลักสูตรนามาวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากหลักสูตร
ไปปรับใช้ในการทางานในอนาคต และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ
และผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และทักษะความรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาวิชาการให้กับผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงส่งผลให้เกิดการบูรณาการทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมท้องถิ่น โดยประยุกต์เข้ากับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในบางรายวิชา รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตร โดยคานึงถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์
กลุ่ม วิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะครุ ศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก
และ กลุ่มวิชาเอก เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ดาเนินการสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ ส่วน
ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาดาเนินการด้วยความร่วมมือกับแหล่งฝึกสหกิจศึกษา/
ประสบการณ์วิชาชีพ ดาเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- รายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อจัดทาแผนการเรียน และทาหน้าที่
ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการดาเนินงาน
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13.3.2 มอบหมายอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต ควบคุ ม การ
ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลั กสู ตรบั ญ ชีบั ณ ฑิต (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
14.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2562 (มคอ.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
14.2 การกาหนดเนื้ อหาสาระของรายวิช า กาหนดเนื้ อหาสาระให้ มี ความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยมีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลัง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่ง
ต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนกาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญดังนี้
1) ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ
2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
3) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตบริการ”
4) เป็นไปตามคุณลักษณ์บัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ “ยึดมั่นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ผลิตบัณฑิตสู่มาตรฐานทางบัญชี ใฝ่หาความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี”
14.4 การประเมินผลการเรียนรู้จะคานึงถึงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ซึ่งครอบคลุ ม อย่ างน้ อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ด้ านความรู้ ด้านทั กษะทางปั ญ ญา
ด้ านทั ก ษะความส าคั ญ ระหว่ างบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ ด้ านทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบั ณฑิตทางการบัญ ชีที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ก้าวทันเทคโนโลยี
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตทางการบัญชีให้มีทักษะและความรู้ในศาสตร์ทางด้านบัญชีและ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสื่อสารข้อมูลทางด้านบัญชีและด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบัณฑิตสามารถ
นาความรู้และทักษะที่ได้ไปประกอบวิชาชีพทางบัญชีตามความต้องการของท้องถิ่น อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบัญชี ที่ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาชีพ
บัญชี สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข วิเคราะห์ ประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล ตีความ และสามารถ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ทักษะการสื่อสาร และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเองและ
ส่วนรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เพื่ อผลิ ตให้ บั ณ ฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) บัณ ฑิ ตมีคุณ ธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อวิชาชีพต่อท้องถิ่นและสังคม
2) บั ณ ฑิ ต มี ค วามรอบรู้ในศาสตร์ท างการบั ญ ชี ตลอดจนรอบรู้ในศาสตร์อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ตลอดจนมีคุณลักษณะการเป็ นผู้ประกอบการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม
4) บั ณ ฑิ ต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี ความรับผิ ด ชอบในงานที่ท าร่ว มกับผู้ อื่ น
รวมถึงสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพทางการบัญชี
5) บัณฑิตมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 1. มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในพื้ น ฐานตามกรอบแนวคิด ส าหรับ การรายงานทางการเงิน
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ไปจนถึงจัดทารายงานทางการเงินของกิจการ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้ นฐานทางวิช าชีพ บัญ ชี จรรยาบรรณ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
ชั้นปีที่ 2 1. สามารถวิเคราะห์รูปแบบการเปิดเผยและนาเสนอข้อมูลทางการบัญชีสาหรับกิจการ
ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลทางด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถวิเคราะห์การดาเนินงานและการจัดทาบัญชีสาหรับกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วน
และบริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร
ชั้นปีที่ 3 สามารถประยุกต์ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการจัดทา วิเคราะห์หรือเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ชั้นปีที่ 4 สามารถนาทักษะความรู้ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจากการดาเนินงานในสถานประกอบการได้
รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการกับข้อมูลทางด้านการบัญชีหรือการ
สอบบัญชี เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะ
ของข้อมูล
1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
เป็ น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ตลอดจนรอบรู้ในศาสตร์อื่น ๆ มีทักษะทาง
วิช าชีพบั ญ ชี สามารถใช้ดุ ล ยพินิ จ เยี่ยงผู้ ป ระกอบวิช าชีพ มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี ความ
รับผิดชอบในงานที่ทาร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์
และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรดังนี้
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี 1.1 ประเมินหลักสูตรอย่าง
1. รายงานผลการประเมิน
มาตรฐานไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร
TQF
2. รายงานการวิพากษ์
ของกระทรวงการ
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
มุ่งให้มีมาตรฐานการศึกษาระดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
วิจัย และนวัตกรรม และ สากล
2564)
สภาวิชาชีพบัญชี
3. เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564
2. เสริมสร้างความรู้ และ 2.1 สร้างความร่วมมือทางวิชาการ 1. บันทึกความร่วมมือทาง
ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา กับองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือผู้ใช้
วิชาการ/กิจกรรม/โครงการที่มี
ติดตามภาวะการมีงานทา บัณฑิตในการพัฒนาขีด
องค์กรวิชาชีพหรือผู้ใช้บัณฑิต
ของบัณฑิต และผลความ ความสามารถทางวิชาชีพของ
ให้การสนับสนุน อย่างน้อย 1
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
นักศึกษาและบัณฑิต
ครั้งต่อปีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
2.2 ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ 2. รายงานติดตามบัณฑิตและ
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ของ
การทดสอบความรู้และทักษะ
นักศึกษาในสายงานที่ตรงกับ
ของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
วิชาชีพบัญชี และมีความ
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
หลากหลายในสายงาน
การศึกษา
3. รายงานการฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
ของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา
3. พัฒนาอาจารย์ให้
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์
1. รายละเอียดด้านการ
สามารถปฏิบัติงานอย่างมี ให้มีประสบการณ์วิชาการหรือ
ให้บริการวิชาชีพ การอบรม
คุณภาพและประสิทธิภาพ วิชาชีพ เพื่อนามาใช้ปรับปรุง
สัมมนา ประชุมวิชาการ การลา
คุณภาพการเรียนการสอน
ศึกษาต่อของอาจารย์ อย่าง
น้อยด้านละ 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้มี 2. งานวิจัยหรือผลงานทาง
ผลงานด้านการวิจัย หรือวิชาการ วิชาการที่ถูกตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ อย่างน้อย 1 ผลงาน
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

2. สิ่งสนับสนุนและ
ทรัพยากรเพื่อจัดการเรียน
การสอน

กลยุทธ์
4.1 เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้
4.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
4.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรม
ให้สะท้อนความเอื้ออาทร และ
ให้ความสาคัญต่อผู้เรียน
4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
4.5 ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปี
การศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กิจกรรมของสาขา ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51
3. โครงการและกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 1
โครงการต่อปีการศึกษา
4. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51
5.1 จัดให้มีทรัพยากรเพื่อให้การ 1. ความพึงพอใจของผู้เรียน
จัดการเรียนการสอนบรรลุผลตาม ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี อย่างเพียงพอ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
5.2 ดูแล บารุงรักษาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อมี
ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน อีก 1 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับการ
พิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) มีคุณ สมบั ติ อื่น ๆ ตามประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการรับ
สมัครนักศึกษา
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาบางส่วนมีผลการเรียนและพื้นฐานของวิชาด้านการคานวณค่อนข้างต่า ทาให้
มีปัญหาในการเรียนรายวิชาทางด้านบัญชีหรือรายวิชาที่มีการคานวณ ด้านภาษา
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
จัดให้มีการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการคานวณและคณิตศาสตร์สาหรับนักศึกษา
แรกเข้า และหากผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทางหลักสูตรจะจัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อม
เสริมทักษะทางพื้นฐานทางการคานวณและคณิตศาสตร์ต่อไป
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
80
80
ชั้นปีที่ 4
80
รวม
80
160
240
320
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
80

2568
80
80
80
80
320
80

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
อื่น ๆ ระบุ
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
1,280,000 2,560,000 3,840,000 5,120,000 5,120,000
240,000
480,00 720,000 960,000 960,000
1,520,000 3,040,000 4,560,000 6,080,000 6,080,000

2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายการ

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

งบดาเนินงาน
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2,900,400 3,016,416 3,137,072 3,262,555 3,393,057
จานวน 5 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และ
663,520 690,061 717,663 746,370 776,225
บุคลากรอื่น ๆ ในหลักสูตร
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รายการ

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ทุกรายการ ทุกกิจกรรมใน
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ)
4. เงินอุดหนุน/ส่งเสริม
80,000 160,000 240,000 320,000 320,000
พัฒนานักศึกษา
5. ค่าหนังสือ ตารา ใน
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
หลักสูตร
6. รายจ่ายปันส่วนจาก
320,000 640,000 960,000 1,280,000 1,280,000
มหาวิทยาลัย
รวม 4,278,920 4,821,477 5,369,735 5,923,925 6,084,282
จานวนนักศึกษา
80
160
240
320
320
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
53,486
30,134
22,373
18,512
19,013
หมายเหตุ :
1. ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 16,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
2. ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
2.8 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช าให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชา ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2550
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่ม 1.1 - 1.4
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

130

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
9
6
6
6
3
94
39
36
12
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง

ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา
เลข 352 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชี
เลข 900 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
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เลข 2 หมายถึง กลุ่มบัญชีเฉพาะกิจการ
เลข 3 หมายถึง กลุ่มจรรยาบรรณ ตรวจสอบ สอบบัญชี
เลข 4 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลข 5 หมายถึง กลุ่มภาษีอากร
เลข 6 หมายถึง กลุ่มกฎหมาย
เลข 7 หมายถึง กลุ่มการเงิน
เลข 8 หมายถึง กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
2) การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวนหน่วยกิต
ที่กาหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
English for Standardized Test

ไม่น้อยกว่า

9
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
วิชาบังคับ
3
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Social Engineer for the Development of Local Communities
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.3 กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
วิชาบังคับ
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)*

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

ไม่น้อยกว่า

6
3

3(3-0-6)*
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)*
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

6
3

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
3521101 การบัญชี 1
Accounting 1
3521102 การบัญชี 2
Accounting 2
3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี
Modern Information Technology in Accounting
3522501 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี
Commercial Business Law and Accounting
3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี
Financial Management for Accountant
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing

94
39

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)*
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)*
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)*
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
Business Economics
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3522102 การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting 1
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3522105 การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting 2
3523303 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
Enterprise Risk Management and Internal Control
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3523502 การภาษีอากร 2
Taxation 2
3523702 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting And Statement Analysis
3524101 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3524102 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance Services
3524901 สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
36

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)*
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)*
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3522305 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
Accounting Professional Ethics
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3523203 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Public Sector Accounting
3523403 โปรแกรมตารางคานวณสาหรับงานบัญชี
Spreadsheet software for Accounting
3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
3524205 การบัญชีสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Accounting for small and Medium-Sized Enterprises
3524308 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
3524310 โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานบัญชี
Software package for accounting
3524503 การวางแผนภาษี
Tax Planning
3524902 วิจัยทางการบัญชี
Accounting Research
3524903 ปัญหาพิเศษทางการบัญชี
Special Problem in Accounting
3532401 หลักการประกันภัยเบื้องต้น
Introduction to Insurance
3534112 การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
Business Cost Planning and Analysis
3542202 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3542503 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing

12

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้
แผนฝึกประสบการวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
Preparation for Field Experience in Professional
Accounting
3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
Experience in Professional Accounting
หรือ แผนสหกิจศึกษา
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
3503802 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

7

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2(90)
5(450)
1(45)
6(540)

หมายเหตุ *รายวิชาเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
3521101 การบัญชี 1
3541101 หลักการตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
3521102 การบัญชี 2
3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3522701
3522102
3522103
3522601

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี
การบัญชีต้นทุน 1
การบัญชีชั้นกลาง 1
กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
3522501 การภาษีอากร 1
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
3522105 การบัญชีต้นทุน 2
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
รหัสวิชา
1551402
3593301
3523502
3523702
3524101
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การภาษีอากร 2
การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีชั้นสูง 1
วิชาชีพ (เลือก )
วิชาชีพ (เลือก)
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

1551403
3523303
3523401
3524102
xxxxxxx
xxxxxxx
3524801

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีชั้นสูง 2
วิชาชีพ (เลือก)
วิชาชีพ (เลือก)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
รวม

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

3503801

1(45)
19/20
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รหัสวิชา
3564201
3524302
3524901
xxxxxxx

รหัสวิชา
3524802
3504802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
สัมมนาการบัญชี
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
12

น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6

- 25 3.2 ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บช.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)
บช.บ.
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม.
บช.บ.

1

นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางพรรษพร เครือวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาววรางค์ รามบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554
2550
2551
2546
2551
2547
2552
2549
2548
2545

- 26 3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู

2

นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม

3

นางพรรษพร เครือวงษ์

4

นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

5

นางสาววรางค์ รามบุตร

6

นางสาวทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

7

นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์

8

นางอมรา ครองแก้ว

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การบัญชี)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บช.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)
บช.บ.
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)
บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2554
2550
2551
2546
2551
2547
2552
2549
2548
2545
2552
2550
2555
2549
2535
2524

- 27 ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

9

นายเอกวินิต พรหมรักษา

อาจารย์

10

นางสาวประพัสสร บัวเผื่อน

อาจารย์

11

นางสาวนภาลัย บุญคาเมือง

อาจารย์

12

นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13

นางราตรี สิทธิพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14

นางเพชรา บุดสีทา

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ด. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ.
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม.
บช.บ.
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา)
กศ.ม. (การวิจัยและ
การพัฒนาการศึกษา)
บธ.บ.(การตลาด)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2561
2553
2550
2560
2557
2562
2558
2555

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2541
2534
2543
2527
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2526

- 28 ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

บธ.ม.
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การเงิน)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม.
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2546
2536
2552
2547
2547
2538

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2560
2550

15

นางสาวอิสรีย์ ด่อนคร้าม

รองศาสตราจารย์

16

นางสาวศิริพร โสมคาภา

อาจารย์

17

นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ

อาจารย์

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นางสาวภัทรวดี ตันเวหาศิริกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

บธ.บ. (การบัญชี)
น.บ.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาเป็นภาคบังคับ
4.1.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา และนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ในงานวิชาชีพการบัญชี โดยใช้หลักการทางการบัญชีหรือการสอบบัญชี ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ทเี่ กี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ใน
งานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี จะต้องมีเวลาฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
งานวิจัยไม่ได้เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรแต่ได้จัดรายวิชาวิจัยทางบัญชี ในกลุ่มวิชาชีพ
เลือกในหมวดวิชาเฉพาะเพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ เรียนรู้ทักษะการทาวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลั ก การและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางการบั ญ ชี ปั ญ หาการวิ จั ย กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เพื่อการวิจัยการ
เขียนรายงาน และการนาเสนอผลการวิจัย
5.2 ผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ทางบัญชีเพิ่มขึ้นจากงานวิจัย
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
4) สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม
5) สามารถนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
งานวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีความรู้และความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
5.5.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม
5.5.3 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิชาชีพทางการบัญชี
5.5.4 มี ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5.5.5 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูลและ แนวคิดต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
5.5.6 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
5.5.7 สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
5.5.8 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.9 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์การได้เป็นอย่างดี
5.5.10 มีความริเริ่ม สร้างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
5.5.11 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.5.12 สามารถสื่ อสารอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพทั้ งในการพู ดและการเขียน รู้จักเลื อกและใช้
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.5.13 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิค การสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ผู้สอน จากการ
ติดตามความคืบหน้าการทาวิจัยหรือโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนงานอย่างเป็นระบบโดย
ให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 20%
5.6.2 ประเมินคุณภาพของการทาวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารย์ผู้สอน โดยกาหนดเกณฑ์
และการประเมินที่เป็นมาตรฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีคะแนนเป็นสัดส่วน 40%
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5.6.3 ประเมิน ผลการน าเสนอรายงานผลการวิจัย หรือ ผลงานโครงการของนักศึกษาใน
ภาพรวม โดยมีกรรมการสอบ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน
40%
5.6.4 การให้เกรดจากคะแนนที่ทาได้ซึ่งมีคะแนนเต็ม คิดเป็น 100% ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรมจริยธรรม ยึด - ให้นักศึกษาสืบค้นจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับ
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มี ล่ าสุ ด และกฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ ว ย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ตนเอง และนาประเด็นมาอภิปรายร่วมกัน
ต่อวิชาชีพ ต่อท้องถิ่นและ - มีการสอดแทรกกรณีศึกษาหรือการบรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ใน
สังคม
เรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึง ผลกระทบทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อ
วิชาชีพ ตนเอง ท้องถิ่นและสังคม
- ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้าง และตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษา
2. มีความรอบรู้ในศาสตร์
- วางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต กาหนด
ทางการบัญชี ตลอดจนรอบรู้ รายวิชาที่ต้องศึกษา รวมถึงพิจารณาให้เนื้อหามีความครอบคลุม
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้าน ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน ความรู้เกี่ยวกับองค์การ
สามารถบูรณาการและ
และธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
- สอดแทรกกรณี ศึกษาหรือปัญ หาที่เกี่ยวข้องกับ ทางบัญ ชี เพื่ อ
เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดี
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และเป็นการบูรณาการความรู้
ต่อการพัฒนาตนเองอย่าง
ด้านต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาหรือตอบกรณีศึกษา
ต่อเนื่อง
- มีรายวิชาเชิงปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางบัญชี เพื่อให้นักศึกษา
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการทาบัญชีหรือการ
ตรวจสอบบัญชี
- ดาเนิน การจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญ ชี
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสาหรับจัดการ
ข้อมูลทางการบัญชี
- ดาเนินการจัดกิจกรรมการอบรมนักบัญชีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพผ่านการถ่ายทอดจากผู้มี
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คุณลักษณะพิเศษ

-

3. มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมี คุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ ท้องถิ่นและสังคม
-

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบในงาน
ที่ทาร่วมกับผู้อื่น รวมถึง
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนา
วิชาชีพทางการบัญชี
-

5. มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพบัญชีโดยตรง รวมถึงมีแนวทางการ
พั ฒ นาตนเองเพื่ อเตรีย มพร้อมส าหรับ การเปลี่ ยนแปลงในยุ ค
ดิจิทัล
ด าเนิ น การให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งได้ รับ การฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพทางด้านบัญชีหรือสหกิจ เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้
ทางด้านบั ญ ชี ห รืออื่ น ๆ มาประยุก ต์ใช้ แก้ ปั ญ หาที่ ได้พ บจาก
ปฏิบัติงานจริง และเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ให้ นักศึกษามีส่ ว นร่ว มในกิจกรรมการบริการทางวิช าการและ
วิชาชีพบัญชี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
จั ด ให้ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางบั ญ ชี แ ละทรัพ ยากรต่าง ๆ เพื่ อให้
นักศึกษาสามารถทาการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านบัญชีหรือการสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบัญชีหรือสหกิจใน
สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะทางวิชาชีพ
จากการปฏิบัติงานจริง สามารถปรับ ตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
การทางาน เพื่อเตรียมพร้อมกับชีวิตการทางานในอนาคต
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิช าการบัญ ชี
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ
ต่ า ง ๆ และได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในการท างานกั บ
ผู้ประกอบการโดยตรง
ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รู้ จั ก กระบวนการแก้ ไขปั ญ หาหรื อ หา
คาตอบอย่างเป็นระบบและเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่นจาก
รายวิชาต่าง ๆ โดยการใช้กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม และการ
ทางานกลุ่มร่วมกัน
ส่ งเสริม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชีพ ทางด้ านบั ญ ชี
หรือสหกิจในสถานประกอบการต่าง ๆ
จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางการบัญชี เพื่อให้นักศึกษารับผิดชอบ
งานได้ รับมอบหมายร่วมกัน และผลั กดันให้นั กศึกษาใช้ ความคิ ด
สร้างสรรค์ตั้งแต่กระบวนในการวางแผน การปฏิบัติงาน การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และการประเมินผลจากการสัมมนาที่จัดขึ้น
มอบหมายงานหรือหั วข้อที่มีเนื้อหาเหมาะสมเพื่อให้ นักศึกษา
สามารถเรียนรู้และสืบค้นด้วยตนเอง
จัด หาสิ่ งสนั บสนุน การเรียนการสอนหรือทรัพ ยากรต่าง ๆ ใน
ปริมาณเพียงพอและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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คุณลักษณะพิเศษ
-

-

-

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานบัญชีและ
งานสอบบัญชี รวมถึงการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ใน
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์หรือห้องปฏิบัติการทางบัญชี
มีการออกแบบการใช้สื่อในการเรียนการสอน รวมถึงรูปแบบใน
การโต้ตอบหรือรองรับการส่งงานของนักศึกษาที่หลากหลาย เช่น
การใช้ Google Classroom, Google Form, E-Mail, Social
Media ต่าง ๆ เป็นต้น
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการนาเสนอข้อมูลทางด้าน
บัญชีในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมสาหรับการนาเสนอ โดยประยุกต์เข้ากับการเรียนการ
สอนในบางรายวิชา
ดาเนิ น การจั ดกิ จกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารเชิ ง
สร้างสรรค์ส าหรับนั กบัญชียุคดิจิทัล เพื่อสร้างทักษะทางด้าน
การสื่อสารให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในงานบั ญ ชี อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น
กิจกรรมอบรมโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญ ชี กิจกรรมการ
อบรมนักบัญชีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาผลการเรียนในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ 1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
เวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็นไทย ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง
การมีเมตตา กรุณา และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสาร
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
พลเมืองและพลโลก
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
และสุขภาพ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ของตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
นามาใช้ประโยชน์ได้
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะหรือ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ี่ได้รับ
มอบหมาย
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

กลยุทธ์การสอน
2. ด้านความรู้
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการศึกษาดูงาน

การประเมินผลการเรียนรู้
2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู
งาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการแก้ปญ
ั หา
3.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตาม
หน้าที่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึก
คณิตศาสตร์
ให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูล
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุม่ คน
เชิงตัวเลข
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้
ภาษาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
ได้อย่างเหมาะสม
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้น
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้

- 36 ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108
9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ

1.2

1.3

1.4

2.1























2.2






2.5

3.1

4.1

5.1










3.2

3.3











4.3

4.4

5.2

5.3



















4.2




















2.4






2.3

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี











2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001302 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1.2

1.3

1.4

2.ความรู้
2.1






2.2

2.3






















2.5

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

3.1

4.1

5.1

3.2







2.4

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ










3.3

4.2








4.3

4.4



















5.3









5.2
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและประสบการณ์ภาคสนาม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพ
บัญชี
1.2 สามารถประยุกต์หลัก
จริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพใน
การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม
1.3 แสดงออกถึงความเป็นคน
ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม
ระมัดระวังรอบครอบในการ
ทางานและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์ทางการ
บัญชีเพียงพอที่จะประยุกต์ในการ
จัดทาและนาเสนอสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพียง
พอที่จะประยุกต์ในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี
2.3 มีความสามารถในการ
ประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการประกอบวิชาชีพบัญชี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

1.1 มีการบรรยายและ
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านบัญชี
1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึง
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีดว้ ย
ตนเอง
1.3 มีการยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางวิชาชีพ
บัญชี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีการ
คิดวิเคราะห์ และมีการอภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่ม

1.1 วัดและประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในชั้นเรียน โดยการประเมินจาก
ผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน
1.2 วัดและประเมินผลจาก
การมีส่วนร่วมในการทางาน
หรือพิจารณาจากความ
รับผิดชอบงานที่ได้รบั
มอบหมาย
1.3 วัดและประเมินผลจาก
การแสดงความคิดเห็นและ
ทัศนคติในประเด็นเรื่องของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
จริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพ
บัญชี

2.1 ส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ทางด้านบัญชีด้วยตนเอง
เพื่อหาคาตอบหรือแก้ไขปัญหาใน
ประเด็นที่ผสู้ อนกาหนดขึน้
2.2 ใช้กระบวนการสอนที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในศาสตร์ทางด้านบัญชี
และศาสตร์อื่น ๆ
2.3 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการ
ทางบัญชีในห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการ

2.1 วัดและประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในชั้นเรียน โดยการประเมินจาก
ผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน
2.2 วัดและประเมินผลจาก
การสอบข้อเขียน การสอบปาก
เปล่า หรือการสอบ
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
2.3 วัดและประเมินผลจาก
ผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมายทั้ง
รายบุคคลหรือที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาร่วมกันเป็นกลุม่
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ปัญหา
3.2 มีความสามารถในการ
เรียนรู้และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการ
บัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก
3.3 มี ความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการ
ป ฏิ บั ติ ท า งบั ญ ชี ใน เรื่ อ ง ที่ มี
ค วาม ส าคั ญ ต่ อ อ งค์ ก ร แ ล ะ
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
ประกอบวิชาชีพ
2.4 จัดให้มีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
หรือสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

3.1 ใช้กระบวนการสอนที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ และใช้ทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม
3.2 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านบัญชีหรือศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ
วิเคราะห์แยกแยะความถูกต้อง
ของข้อมูลด้วยตนเองได้
3.3 มอบหมายงานหรือ
กรณีศึกษาที่เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบัญชี เพื่อฝึกฝนให้
นักศึกษาใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพหรือประมวล
ความรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้
3.4 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการ
ทางบัญชีในห้องปฏิบัติการ
รวมถึงให้นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
หรือสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้

3.1 วัดและประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในชั้นเรียน หรือการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3.2 วัดและประเมินผลจาก
การสอบข้อเขียน การสอบปาก
เปล่า หรือการสอบ
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
3.3 วัดและประเมินผลจาก
ผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมายทั้ง
รายบุคคลหรือที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาร่วมกันเป็นกลุม่
3.4 วัดและประเมินผลจาก
การประเมินโดยผู้ประกอบการ
หรือจากหน่วยงานทีน่ ักศึกษามี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บัญชีหรือสหกิจศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
ในการทางานของตนเองร่วมกับ
ผู้อื่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กร
4.2 มีหลักคิดและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีความ
รับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่
กาหนด
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิคในการ
วางแผนงาน การควบคุม การ
ประเมินผล และการรายงานผล
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย
คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ
5.2 มีความสามารถในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูดและการเขียน โดยเลือกใช้
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
5.3 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
พัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ ที่
จาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

4.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ โดยผ่านการให้
กรณีศึกษาหรือมอบหมาย
โครงงานให้ทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม และมีการนาเสนอ
4.2 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบัญชีหรือสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้
เรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบ
การปฏิบัติงานจริง

4.1 วัดและประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในชั้นเรียน โดยการประเมินจาก
ผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4.2 วัดและประเมินผลจาก
ผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย และ
การนาเสนอ
4.3 วัดและประเมินผลจาก
การประเมินโดยผู้ประกอบการ
หรือจากหน่วยงานทีน่ ักศึกษามี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บัญชีหรือสหกิจศึกษา

5.1 ใช้กระบวนการสอนที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม
5.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาสืบค้น
และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชี
หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ด้วยตนเองได้
5.3 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษา
ได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

5.1 วัดและประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในชั้นเรียน หรือการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
5.2 วัดและประเมินผลจาก
การสอบข้อเขียน การสอบปาก
เปล่า การนาเสนอหรือการสอบ
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
5.3 วัดและประเมินผลจาก
ผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมายทั้ง
รายบุคคลหรือที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาร่วมกันเป็นกลุม่
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ดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เพื่อพัฒนา
กระบวนการทางานด้านวิชาชีพ
บัญชีให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
ที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.4 การนาเสนองานที่ได้รบั
มอบหมายทั้งรายบุคคลหรือราย
กลุ่ม โดยให้นักศึกษาสามารถ
เลือกใช้วิธีการและสื่อที่
หลากหลาย เพื่อให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

- 42 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1

1551402
1551403
3521101
3521102
3521401
3522501
3522601
3522701
3541101
3561101
3564201
3591101
3593301
3522102
3522103
3522104

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การบัญชี 1
การบัญชี 2
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี
การภาษีอากร 1
กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี
การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี
หลักการตลาด
องค์การและการจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
หลักเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
การบัญชีต้นทุน 1
การบัญชีชั้นกลาง 1
การบัญชีชั้นกลาง 2

1.2

1.3

●
●
●
●

●

2.1

2.3

●

●

●
●
●
●
●
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3.2

3.3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.2

5.1
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3.1
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2.2

●
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับ
ผิดชอบ
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รหัสวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1

3522105
3523303
3523401
3523502
3523702
3524101
3524102
3524302
3524901
3522305
3523202
3523203
3523403
3524202
3524205
3524308
3524310
3524503
3524902
3524903

การบัญชีต้นทุน 2
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร 2
การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีชั้นสูง 1
การบัญชีชั้นสูง 2
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
สัมมนาการบัญชี
กลุ่มวิชาชีพเลือก
จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี
การบัญชีเฉพาะกิจการ
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
โปรแกรมตารางคานวณสาหรับงานบัญชี
การบัญชีระหว่างประเทศ
การบัญชีสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานบัญชี
การวางแผนภาษี
วิจัยทางการบัญชี
ปัญหาพิเศษทางบัญชี
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5.3
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4.2
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5.2
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5.1

●
●

●


4.1

●
●

●
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

●
●
●

●
●
●

3.3

●


●
●
●
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●

3.1

●

●



●

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับ
ผิดชอบ



●
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รหัสวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1

3532401
3534112
3542202
3542503
3524801
3524802
3503801
3503802

หลักการประกันภัยเบื้องต้น
การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดดิจิทัล
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
การเตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
รวม

1.2

1.3

2.1

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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2.2
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2.3

3.1

●

●
●

3.2

3.3

●
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

●
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●

●
●
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●
●
●
●

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับ
ผิดชอบ
4.2

5.2
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5.3
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●

- 45 3. ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcomes (PLO) เชื่อมโยงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualification Framework for Higher Education ; TQF) 5 ด้าน  คือ ความรับผิดชอบหลัก
4. ทักษะ
ความ
5. ทักษะการ
สัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ระหว่าง การสื่อสารและการ
รายวิชา
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคลและ
ใช้เทคโนโลยี
ความรับผิด
สารสนเทศ
ชอบ
1.1

1.2

1.3

1. บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อท้องถิ่นและสังคม
2. บัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ตลอดจนรอบรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. บัณฑิตมีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ตลอดจนมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในงานที่ทา
ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนา
วิชาชีพทางการบัญชี
5. บัณฑิตมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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●

●
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●
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●
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย
การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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 โดยการวัดผลและการสาเร็จ
การศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัด การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2562 (ภาคผนวก ข)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรบัญชีบั ณฑิตมีระบบและกลไกการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรครบถ้วนทั้ง 5 ด้านและไม่ต่ากว่ามาตรฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี โดยมีการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา
หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต มี ก ารด าเนิ น การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ โดยกาหนดระบบและกลไกในการดาเนินการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาตามที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนี้
1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรม
วิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2) ให้คณะกรรมการใน ข้อ 1) ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
3) ให้คณะกรรมการในข้อ 1) ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้

- 47 3.1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
3.2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
3.3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
3.4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่
ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่
ระบุ
3.5 วิ ธี อื่ น ๆ ที่ จ ะตรวจสอบได้ ว่ า มาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
2.1.2 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
1) มีการสารวจความพึงพอใจของหลักสูตรสาหรับนักศึกษาปีสุ ดท้ายของหลักสูตรบัญ ชี
บัณฑิต
2) มีการประเมินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบัน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการดาเนินการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้านตามที่
กาหนดในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าผู้สาเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร
2.2.2 การสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1 มีความประพฤติดี
3.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
3.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.4 สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
3.5 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562

- 48 -

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้รับทราบ
ถึงนโยบาย ปรัชญา พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรและรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษา ระเบี ย บปฏิ บั ติ แนวทางการพั ฒ นาศักยภาพทางด้านวิช าการและวิชาชีพบัญ ชี รวมทั้งการเข้า
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หลักสูตรบั ญ ชีบั ณ ฑิต มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรมีแนวทางการพั ฒ นาความรู้และทักษะให้ แก่
คณาจารย์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนและการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน
2) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนมีการ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2) จัดให้มีการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
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หมวดที่ 7
ประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อกากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1.1 มีจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพีย ง 1 หลั กสู ตร ประจาหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษาตามหลั กสู ต ร โดยความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและได้เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ
1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยปรับปรุงให้แล้ วเสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถใช้หลักสูตรได้ในปีที่ 6
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในการประเมินคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thailand Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ซึ่งได้กาหนดคุณ ลักษณะบัณ ฑิ ตที่พึ่ ง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประเมินคุณภาพบัณฑิต ได้แก่
ผู้ใช้บัณฑิต โดยจานวนบัณฑิตที่รับการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
ใช้แบบสอบถามกับผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้งานทาหรือ
มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา โดยจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา ใช้ระบบการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังต่อไปนี้
3.1.1 การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การโดยส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการรับนักศึกษาโควตาพิเศษ
3.1.2 การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ มีการดาเนินการโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และหลักสูตรในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย มีการกาหนดวิธีการและรูปแบบการ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสม ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
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- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
3.1.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ บัญชี และคอมพิวเตอร์
- การเรียนปรับพื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ บัญชี และคอมพิวเตอร์
- การสอนเสริมความรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ บัญชี และคอมพิวเตอร์
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
โดยการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2.1 การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี เช่น
1) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยกาหนด
อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากสัดส่วนของค่า FTES ของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจา 20:1
2) อาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับเป็นแนวทางในการให้คาปรึกษาและมี
ฐานข้อมูล ของนั กศึกษาแต่ล ะคน ตลอดทั้งมี ตารางกาหนดเวลาส าหรับเข้าพบอาจารย์แต่ล ะท่ านและการให้
คาปรึกษา และมีช่องทางการให้คาปรึกษาที่หลากหลายเพื่อความสะดวกของนักศึกษา
3) มหาวิท ยาลั ย ก าหนดตารางชั่ว โมง Homeroom ของอาจารย์ที่ ป รึกษาและนั กศึก ษา
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษานอกเวลาที่กาหนดตามแต่เวลาและ
โอกาสทีเ่ หมาะสม
4) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อนาผลไปใช้ปรับปรุงทุกรอบปีการศึกษา
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เช่น
1) กิจกรรมอบรมเสริมสร้างและตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพบัญชี
2) กิจกรรมอบรมนักบัญชีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
3) กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบัญชีหรือสหกิจศึกษา
4) กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี
5) กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางการบัญชี
6) กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สาหรับนักบัญชียุคดิจิทัล
7) กิจกรรมอบรมโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษา เช่น การคงอยู่ของนักศึก ษา การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
3.3.1 มีการสารวจจานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่ศึกษาต่อ
หรือออกจากการศึกษา
3.3.2 มีการดาเนินการสารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละปี
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เหมาะสม
3.3.4 มีการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันกาหนด
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชี โดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอนในสาขาการบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี โดยมีวิธีการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อพิจารณาแผนอัตรากาลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากอัตราอาจารย์ที่มีอยู่ จานวนผู้จะเกษียณราชการในแต่ละปี และวิเคราะห์ร่ วมกับแผน
ดาเนินงานของหลักสูตร
2) มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ ก พร้ อ มออกข้ อ สอบ ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยและมีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจน
3) ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่ง ตั้งอาจารย์อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา หน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ และแต่งตั้งอาจารย์
พี่เลี้ยงให้คาแนะนาในการทางานและการปรับตัว
ระบบการบริหารอาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวทางดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รประชุ ม พิ จารณาแผนอั ต ราก าลั งอย่ างสม่ าเสมอ ที่ แ สดงถึ ง
อัตรากาลังและคุณวุฒิที่มีอยู่ อัตรากาลังที่ลาศึกษา จานวนผู้เกษียณและปีที่เกษียณ อัตรากาลังที่ต้องการทดแทน
อัตราที่เกษียณ
2) รายงานแผนบริหารอาจารย์ให้คณะทราบอย่างสม่าเสมอ
ระบบการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รมี แ นวทางด าเนิ น งาน
ดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องแก่อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสร้างองค์
ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ โดย
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในแหล่งศึกษาดูงานต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุม
และนาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยโดยการนาเสนอหัวข้อวิจัยที่น่ าสนใจเพื่อรับทุนสนับสนุนจากคณะ
หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลั กสู ตรบัญ ชีบั ณ ฑิต (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้พัฒ นาปรับปรุงมาจากหลักสูตรบัญ ชี
บั ณ ฑิ ต (หลั กสู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) โดยผ่ านการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และ
เทคโนโลยีภายในประเทศ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บั ญ ชี พ.ศ. 2562 และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกากับระบบการจัดผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ
ในรายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอน จะใช้การเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะ
รายวิชา
5.2.2 การกากับกระบวนการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ในทุกรายวิชาที่ปรากฏตามแผนการเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนควรพิจารณานาผลการ
ประเมินการสอนของนักศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.5 และ มคอ.6 มาร่วมกับผลการประเมินผลการเรียนรู้ และผลการ
ทวนสอบ มาใช้ปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ด้วย
ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งต้องมี
การดาเนินการวัดประเมินผลตามที่กาหนดให้ครบถ้วนและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไปที่เปิดทาการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามแผนที่กาหนดไว้
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร พร้อมทั้งชี้แจงข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนทั้งเกณฑ์ประเมิน และผลการ
ประเมิน ประกอบการรายงานใน มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนที่ได้ผ ล
ตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านโดยครบถ้วน ผลการเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขได้จัดทา
รายงานสรุปใน มคอ.7 พร้อมหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีการจั ดท าผลการดาเนิ น งานของหลั กสู ตร จากร้ อยละของผลการดาเนิน งานตามตัว บ่งชี้การ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรดาเนินการได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินการประจาปีในแบบ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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6.1 การบริหารงบประมาณ
1) มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจาปี ให้กับคณะทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อย่างเพียง เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
2) คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การดาเนินการต่างๆ ของคณะเป็นไป
ตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากที่สุด
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
คณะวิทยาการจัดการมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีห้องค้นคว้าวิจัย
ของคณะ และ/หรือสานักวิทยบริการที่เป็ นผู้ รับผิดชอบการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน ได้แก่ หนังสือ ตารา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียน อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะกับสานักวิทยบริการ ซึ่งจาแนกเป็นหนังสือวารสารและฐานข้อมูล
ของสาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย
หนังสือ
ภาษาไทย
จานวน
583 ชื่อเรื่อง 1,819 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
จานวน
68 ชื่อเรื่อง 119 เล่ม
วารสาร
ภาษาไทย
จานวน
10 ชื่อเรื่อง
22 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
จานวน
4 ชื่อเรื่อง
6 เล่ม
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 6 ฐาน ได้แก่
- Thai Digital Collection (ฐานข้อมูลบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ
ของสถาบันอุดุมศึกษาในประเทศไทย)
- ProQuest ABI/INFORM Complete (ฐานข้อมูลด้านธุรกิจ)
- Emerald Management ( ฐานข้อมูลด้านการจัดการ)
- H.W.Wilson (ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป)
- Academic Search Premier (ASP) (ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา)
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ส าคั ญ ของสาขาวิ ช าการบั ญ ชี คื อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต ส่วนใหญ่ในการทางานจริงในวงการ
คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึ งมี ความจาเป็ นที่ นัก ศึกษาต้อ งมีป ระสบการณ์ การใช้งานเครื่องมื อ
อุปกรณ์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้ งานที่ถูกต้องและมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต และสื่อการสอนสาเร็จรูป ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
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2.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
2.3.3 เครื่องอัดสาเนาระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
2.3.4 เครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
2.3.5 เอกสาร ตารา วารสาร โดยสานักวิทยาบริการหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวก
ในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตารา วารสาร ในสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในจานวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษา โดยประสานงานกับสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าและใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งในการจัดซื้อหนังสืออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาควรมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรี ย มความพ ร้ อ มสนั บ สนุ น การเรี ย น การสอน ตามห ลั ก สู ต รให้ เป็ นไป ตามป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ว่าด้ว ยมาตรฐานด้านพั นธกิจของการบริห าร
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีการประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้น โดยการ
- จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
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การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาหนดดัชนีบงชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนิน การของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินของหลักสูตรตามเจตนารมณ์
ของการทา มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทบทวนผลสั ม ฤทธิ์ข องนั กศึ ก ษาตามมาตรฐานผล
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คนได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินผลยุทธ์การสอน
คณะร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คือ มุ่ง
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงได้กาหนดกลยุทธ์การสอนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นั ก ศึกษา (Learning Outcomes) ตามผลการเรียนรู้ ในแต่ ล ะด้าน โดยมีการประเมิ น กลยุ ทธ์ก ารสอนจากสิ่ ง
ต่อไปนี้
1) ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ใหม่ภายหลังเข้ารับการอบรม
2) ความคิดเห็นของคณาจารย์ภายหลังการนากลยุทธ์การสอนไปใช้
3) การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษา
โดยนาผลการประเมินกลยุทธ์การสอนข้างต้นในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษา เก็บรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การ
สอนอย่างต่อเนื่อง
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
คณะร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รใช้น โยบายของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชรที่
เกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดังนี้
1) ให้นักศึกษามีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในระบบอินเทอร์เน็ต
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
2) การสุ่มสัมภาษณ์หรือการให้ข้อเสนอแนะจากผู้เรียนในแต่ละรายวิชา
3) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าสาขาวิชา
โดยน าผลการประเมิน ทักษะของอาจารย์ข้างต้นในแต่ล ะภาคเรียนหรือแต่ล ะปีการศึกษา เก็บ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกล
ยุทธ์การสอนอย่างต่อเนื่อง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมสามารถดาเนินการประเมินได้เมื่อนักศึกษามีการศึกษารายวิชาครบ
ตามเกณฑ์หลักสูตรแล้ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร คือ
2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2.2 คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ประเมินภายนอก
2.4 ผู้ใช้บัณฑิต

- 57 โดยนาผลการประเมินในแต่ละครั้งมาพิจารณาเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของหลักสูตร รายวิชาการจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล ตลอดจนความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต มาเก็บรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
หลั กสู ตรบั ญ ชีบั ณ ฑิต จัดให้ มีการประเมินคุณ ภาพการศึกษาประจาปีตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดให้มีคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อการพิจารณาทบทวนผลการประเมินซึ่งได้
ดาเนินการมาทั้งการประเมินรายวิชา การจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การบรรลุผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ที่กาหนดของนักศึกษา คณะกรรมการดาเนินการทบทวนผลการประเมินจะทาการศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินผลร่วมกันกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาปรับปรุง
4.1 รายวิชา ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา
4.2 หลักสูตร ทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและสังคม
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้
คาศัพท์
Fundamental English grammar focusing on the word structure , phrase, and
sentence, principles of English pronunciation and vocabulary proficiency.
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ สั ง คม แบบแผนการใช้ ภ าษา ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
English grammar, sociolinguistics, pragmatics, with an emphasis on practice of
communicative skills in various everyday situations and contexts.
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิ ด การสื่ อ สารทางวิ ช าการ หลั ก การ และวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารทางวิ ช าการ
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การให้เหตุผล
Overview of academic communication, principles and using Thai for academic
communication focusing on listening, speaking, reading and writing academic work, identifying
key points, analyzing, synthesizing and reasoning.
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
การทบทวนความรู้ ไวยากรณ์ ค าศั พ ท์ ภ าษาอังกฤษที่ จาเป็ น ต่อ การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ การฝึกเทคนิคการทาข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับ
การสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Reviewing English grammar, vocabulary for standardized test, standardized test
formats, practicing exam techniques, time management for listening, reading and writing tests
in various situations.
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น(ท-ป-อ)
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาพม่า เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจาวัน
Burmese vocabularies and idioms, practicing listening, speaking, reading and writing,
and using daily Burmese conversations.
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะการ
พูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
Principles of basic Chinese pronunciation, listening and speaking, grammatical
principles , and practicing daily Chinese conversations.
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
Japanese vocabularies and idioms for basic communication, practicing listening,
speaking, reading and writing , and using daily Japanese conversations.
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
Korean vocabularies and idioms for basic communication, practicing listening,
speaking, reading and writing , and using daily Korean conversations .
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมี
จิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และกาแพงเพชรในสภาวะ
สังคมพลวัต

- 62 Social changes in both national and global levels, the initiative and creative
citizenship, impact of changes on urban and rural life, viewpoints, belief, and goals of global
mindset and global citizenship , lesson learned from the marginalized and Kamphaeng Phet
people in the dynamic society.
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ดาเนิ น ชี วิ ต การมี ส ติ การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั งคมอย่างสั น ติ สุ ข จิ ต อาสา การเคารพศั ก ดิ์ ศรี ของตนเองและผู้ อื่ น
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
The meaning of life; living according to the Sufficiency Economy Philosophy, the
application of religious principles to one’s life, mindfulness, peaceful co-existence in society;
volunteering spirit; respecting own and others’ dignity, aesthetics and life; suppression and
prevention of corruption.
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของ
ท้องถิ่นภิวัตน์
Relationship between human beings, community and environment, community way,
localization in relation to globalization, participation in integrated local management, peaceful
co-existence in society , human rights, laws and politics in relation to social mobility of
localization.
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น(ท-ป-อ)
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปั ญ ญาไทย สู่ ภู มิ ปั ญ ญาสากล การอนุ รั กษ์ ม รดกไทยและมรดกโลก โดยเน้ น กรณี ศึก ษาพื้ น ที่ ภ าคเหนื อและ
กาแพงเพชร
Thai identity and the value of Thai wisdom, Thai history, beliefs, religions, traditions
and rituals, language and literature, music, arts, architecture, and folk philosophers; the
inheritance of local Thai wisdoms to global wisdom, the conservation of Thai and world
heritages, with an emphasis on northern Thailand and Kamphaeng Phet.
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒ นาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
The research based community study, roles and skills of social engineers in the
development of local community, the application of the King’s philosophy and the local
wisdoms, the integrated use of knowledge, information, and evidences, leadership and
teamwork, cooperation of individuals and organizations in the design and development of
innovation for problem solving and sustainable local community development.
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
Integrated management overview and principles, management in the digital age;
financial management; negotiation, conflict management, personality, leadership, teamwork,
entrepreneurship, the management based on social and environmental responsibility, good
governance, and risk management.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ
ที่ห ลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสื บค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่ งสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง
การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
Digital literacy , information literacy and media literacy integrated concepts, the
use of digital technology and various tools in seeking, accessing , retrieving information and
evaluation of information sources and information, the use of digital technology, information
and media in learning and workingม digital citizenship, fake news management, creating,
communicating, presenting and sharing information ethically and legally.
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัล และโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัย
และหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
Digital environment and virtual world, learning in the digital age, learning skills, selfdirected learning, online learning, digital technology, data science, the use of digital technology,
modern and various tools for learning and working in online environment, the design and
development of digital works to promote learning.
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น(ท-ป-อ)
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เทคโนโลยี ดิจิทั ล เทคโนโลยี โลกเสมื อน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีว ภาพ
เทคโนโลยี จี โนม และวิท ยาการที่ เกี่ ย วข้ อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีส มัย ใหม่ต่ อการด ารงชี วิต
การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก
Modern technologies, digital technology, virtual technology, nanotechnology,
biotechnology, genome technology and other related science, the roles and impacts of modern
technology on life, education, communication, medical and public health, economics and
business, agriculture, environment, and society, and technological and innovative development
trends that affect world social order and economy.
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
แนวคิด ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การคิดแบบวิทยาศาสตร์
ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต
การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Overview of science concepts, importance and scope and its related principles,
scientific thinking, scientific literacy, scientific minds, science and society, the application of
science to living, agriculture, food and health, and energy and environment.
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิ ด และหลั ก การการดู แ ลตนเองให้ เป็ น ผู้ มี สุ ข ภาวะ การสร้ างเสริม สุ ข ภาวะแบบบู ร ณาการ
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การ
จัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
Concepts and principles of self-care for wellness, the integrated cultivation of
wellness, self-understanding, the holistic approach to wellness of physical, emotional, social,
and mental development, emotional quotient, stress management, love, sex education,
recreation activities, exercises , nutrition for health , and happy life.
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น(ท-ป-อ)
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ
และหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับ
การใช้เหตุผล การพัฒ นาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
Introduction to human thinking and decision making, mathematical thinking
importance, components, process, principles and methods, mathematic thinking and statistical
thinking, mathematical thinking and reasoning, mathematical thinking development, the
integrated and interrelated mathematical thinking to decision making.
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
แนวคิ ด ความส าคั ญ และประเภทของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สถานการณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Concepts, importance and types of natural resources and environment, the situation of
Thai and world natural resources and environment , environment awareness building,
environmentally friendly, natural resources and environment problems and impact, disaster
management , pollution, and sustainable management of natural resources and environment.
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คาอธิบายรายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1551402
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3–0–6)
Business English 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
ฝึ กทั กษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษธุรกิจ เพื่ อการติ ดต่ อ สื่ อ สารในชี วิตประจ าวัน การสื่ อ สารทาง
โทรศัพท์ ระหว่างองค์กร สานักงาน ภายในและภายนอกสานักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และ
คาศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ
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 การนาเสนอ 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.
3521101

การบัญชี 1
3(2-2-5)
Accounting 1
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ วัฒ นาการทางการบั ญ ชี ความหมาย และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการบั ญ ชี
ประโยชน์ ข องข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี จรรยาบรรณวิช าชีพ บั ญ ชี กรอบแนวคิ ด ส าหรับ การรายงานทางการเงิน
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ
และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทางบทดลอง กระดาษ
ทาการ การจัดทารายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า คาศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี
Concept, theory, evolution and objectives of accounting. The benefit of
accounting information accounting professional ethics , 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
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reports of both service and merchandising Accounting terminology.
3521102

การบัญชี 2
3(2-2-5)
Accounting 2
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
การบั ญชีเกี่ยวกับระบบใบสาคัญและระบบเงินสดย่อย การทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคานวณค่าเสื่อมราคา การคานวณราคาทุน
ของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีอุตสาหกรรม กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร และงบกระแสเงินสด
This course is relevant to voucher system and petty cash, bank reconciliation,
note receivable, depreciation, mathematic of Inventory, value added tax ( VAT) , Industry
Accounting nonprofit entity and cash flows.
3521401

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Modern Information Technology in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี บทบาทและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงาน การ
ปรับ เปลี่ยนสู่ยุคธุรกิจดิจิทัล รูปแบบใหม่ของเทคโนโลยี ข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชี ในธุรกิจ และการ
ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
Introduction to modern accounting information systems, roles and compositions
of accounting information system in the organizations, application of accounting information
system for management and digital business transformation, new accounting technology, data
and information platforms of business and awareness of information system security.
3522501

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
หลั กเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจั ดเก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร และภาษี ที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีเพื่อการลงทุน ภาษีการค้าระหว่างประเทศ
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, Investment Tax, Taxes
on international trade
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3522601

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี
3(3–0–6)
Commercial Business Law and Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
ความรู้และสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท หลัก
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศ
สัญญาที่สาคัญ พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 เป็นต้น และข้อแตกต่าง
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ
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.
3522701

การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี
3(2-2-5)
Financial Management for Accountant
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์
และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุ นหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน
การกาหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน ต้นทุนของเงินทุน
และนโยบายเงินปันผล ความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
และการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
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, cost of capital and dividend policy, knowledge of capital
markets both domestic and abroad, financial risk management and investment by using financial
instruments
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3541101

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด
ทางการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่ วนประสมทาง
การตลาด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิ ทัล การเตรียมความพร้อมในการนาการตลาดดิจิทัล
มาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และการติดต่อสื่อสารทางการตลาด
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.
3561101

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
ลั ก ษณะโครงสร้ า งขององค์ ก รธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน หลั ก เกณฑ์ และ
แนวความคิดในการจัดการตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่
สาคัญของฝ่ายบริหารทุกด้าน ในแง่การวางแผน การจัดการคนเข้าทางาน การสั่งการ การจูงใจคนทางาน การ
ควบคุมปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้
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
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหาร
ทั่วไป องค์ป ระกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจกระบวนการ และเทคนิคการ
วางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก กลยุทธ์รวมธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม
The principles of strategic management; planning and directions of the
organization; business environment analysis; industrial and competitor analysis; corporate level
strategy; business level strategy; functional level strategy; application of business strategies in
practice; control and evaluation assessment of the strategies by using case studies.
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3591101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of economics
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ว ย อุป สงค์ อุป ทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้ บ ริโภค
ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
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.
3593301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยใน
การตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่ าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง
เทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาค์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอย และการจาลอง
เหตุการณ์
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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
3522102
การบัญชีต้นทุน 1
3(2-2-5)
Cost Accounting 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารในองค์ กรธุรกิจ ความหมายของ
ต้นทุน ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชี
ต้นทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้ นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม
The importance and role of cost accounting and managerial accounting in the
business enterprise. The definition 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.
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3522103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัด
มูลค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม
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, financial instruments, 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
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน ประกอบด้วยการจาแนกประเภท
หนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
การบั ญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุน กาไรต่อหุ้น การจัดสรรกาไรสะสม การเลิกกิจการและการชาระบัญชี การจ่ายคืนทุน ของห้างหุ้นส่วน
บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
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.
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3522105

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การบัญชีต้นทุน 2
3(2-2-5)
Cost Accounting 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522102 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดาเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่
แน่น อนและไม่แน่ นอน ความสัมพัน ธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร
งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกาหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน
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.
3523303

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Enterprise Risk Management and Internal Control
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
การกากับดูแลกิจการ แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการ
ตรวจสอบภายในและการจั ด ตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิ บั ติงานวิช าชี พ
ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นต้นของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร
รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร
Corporate Governance, Conceptual Framework, Objectives and Classification of
enterprise risk management and internal control. evaluation of the effectiveness of internal
control, concepts of internal audit and establishment of internal audit, ethics and standards of
internal audit, types and process of auditing, auditing and reviewing important activities in an
organization as well as duties and responsibilities of internal auditors with regards to corporate
corruption
3523401

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information System
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ 3521102 การบัญชี 2
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการบัญชี หลักการจัดทาเอกสารของ
ธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจ ระบบย่อยของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการลงทุนและการจัดหาเงิน การ
ควบคุมภายใน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสาร รายงานทางการเงิน
และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
Features, compositions and methods of accounting information system.
Principles to documentation of business, analysis and design of accounting information system.
Business cycle, subsystem of accounting information about revenue cycle, production cycle,
cost cycle, integrated financial management Internal control, types of documents and
information related to each cycle, document flow, financial reports and related accounting
information systems as well as modern technology affecting accounting information systems
3523502

การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
Taxation 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522501 การภาษีอากร 1 และ 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1
และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการ
ภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุทธิทางการ
บัญชีการเงินเป็นกาไรสุทธิทางภาษีอากร ผลกระทบของภาษีอากรต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริ หาร
รวมทั้งการจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการวางแผนภาษีเบื้องต้น และการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร
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 tax and tax planning. And Submission a Tax.
3523702

การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(2-2-5)
Financial Report and Analysis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานงาน
ที่ให้ ความเชื่อมั่น วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ งบการเงินและข้อมูลทางการบัญ ชีอื่นที่ส าคัญ เพื่อการ
ตัดสิ น ใจ การวิเคราะห์ งบกระแสเงิน สด การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลื อกใช้
นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
Financial report and accounting disclosure, Financial reporting Standards Methods
and tools for analyzing financial statements and accounting information for determining.
analysis of cash flow statements, Industry analysis, impact on financial statements when using
the different accounting method by focusing on case studies or real events.
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3524101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การบัญชีชั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การ
บัญชีสาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสานักงานใหญ่ และสาขาทั้ง
ในและต่างประเทศ ธุรกิจฝากขาย รายได้จากสั ญญาที่ทากับ ลู กค้า สัญ ญาเช่า และการบัญชีสาหรับการปรับ
โครงสร้างหนี้
Accounting policies, changes in accounting and mistakes. Interim financial
statements, accounting for foreign currency transactions and conversion of financial statements,
accounting for headquarters in both domestic and international, consignment business, revenue
from contracts with customers, rental agreement and accounting for debt restructuring
3524102

การบัญชีชั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีสาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีสาหรับกิจการ
ร่วมค้า การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
การค้าเป็นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 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.
3524302

การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
3(2-2-5)
Auditing and Assurance Services
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการอื่นใน
การให้ ความเชื่อมั่น ทางวิช าชีพ กฎหมายและพระราชบัญ ญั ติเกี่ยวกับการสอบบัญ ชี จรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีแ ละ
ความมีสาระสาคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของคณะกรรมการ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ
กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
General ideas and frameworks of auditing standards, characteristics of auditing
and other services providing trust in the accounting profession, law and accounting professions
act, ethics and accountability of auditors, corruption, errors, audit plans, risks of auditors and
essence, risk assessment, audit evidence, evidence collection and investigation, audit sampling,
testing of inform letters to boards of directors, partners, or managers, auditing worksheets,
monitoring of assets, liabilities of shareholders, incomes and expenses, reports of certified
auditors, reports of inspection and certifying tax accounting, guidelines for auditing by using
computer and controlling the quality of auditing
3524901

สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
สัมมนาและวิเคราะห์แนวทางการนากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีสาหรับองค์กร โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นพิเศษทางการบัญชีที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ และมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
Seminar and analysis of guidelines on applying conceptual frameworks for
financial reporting and standards of financial reporting into organizations’ accounting operations
by using case studies, articles and other concerned information in both domestic and
international. Special interesting issues of accounting as well as problems in accounting and
professional ethics, participation in academic services and public mind for the community and
locality
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
3522305
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Professional Ethics
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การกากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลักธรรมมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพประเด็น
จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินใจทางจริยธรรม
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
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.
3523202

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ลั กษณะการด าเนิ น งานเฉพาะกิจการ การบั ญ ชีแ ละการควบคุม ภายในเกี่ย วกับ สิ น ทรัพ ย์
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ
ประเภทธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี
การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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.
3523203

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒ นาการด้านการ
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐ หลักการและนโยบายการบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทารายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบ
การเงินของแผ่นดิน
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.
3523403

โปรแกรมตารางคานวณสาหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Programing for Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2 และ 3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การใช้โปรแกรมตารางคานวณสาหรับงานด้านบัญชี หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชี
จัดทารายงานทางการเงินของกิจการและประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบบัญชี
The use of Spreadsheet software for accounting. Practices relating to accounting
records, preparing business financial reporting and application of auditing
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3524202

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
การจัดการทางการบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีของบริษัทข้ามชาติภายใต้สภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก การแปล
ความข้อมูลทางบัญชี
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.
3524205

การบัญชีสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(2-2-5)
Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
แนวคิดและมาตรฐานการบัญชีสาหรับการบันทึกรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม การจั ด ท าและน าเสนองบการเงิน ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม เพื่ อให้ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย
สามารถนาข้อมูลจากรายการทางการเงินของกิจการไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน การบริหารงานการ
พัฒนาให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคต
Concepts and accounting standards of recording business transactions for small
and medium-sized enterprises; preparation of financial reporting and statements for small and
medium-sized enterprises of stakeholders who need to utilize information of financial reporting
on investment decision-making, administration, and business developments for growth and
sustainability in the future.
3524308

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522105 การบัญชีต้นทุน 2
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ผลกระทบเชิงลบของการ
ประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์
ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงิน
และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management
Report)..เสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งการจัดการทารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Reporting)
เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
reporting presented to manger. Include sustainability development reporting presented to
external users according to guidelines of ISO or other department.
3524310

โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Records by Software Application
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์
ทางการบัญชีโดยฝึกปฏิบัติ การออกแบบผังรหัสบัญชี การบันทึกรายการค้า การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด
การจัดพิมพ์สมุดบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี การจัดเตรียมเอกสาร
รวมทั้งรายงานเพื่อผู้บริหารโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี และประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีให้
เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
Introduction to software package for accounting, application of computer in
practicing, designing charts of accounts, recording transection, improving and fixing mistakes,
publishing account books and preparing financial reports by using an accounting software,
Document preparation as well as reports for administrators by using an accounting software and
application of the suitable accounting software for each type of business
3524503

การวางแผนภาษี
3(2-2-5)
Tax Planning
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522502 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย 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.
3524902

วิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Research
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงค์
และสมมติฐาน การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติเพื่อการวิจัย การเขียนรายงาน และการ
นาเสนอผลการวิจัย
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.
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3524903

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ปัญหาพิเศษทางการบัญชี
3(2-2-5)
Special Problem in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง2
การศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาพิเศษทางด้านวิชาชีพการบัญชี
Research and study of an interesting issue about accounting.
3532401

หลักการประกันภัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Insurance
ความเสี่ยงภัยและวิธีการจัดการความเสี่ยงภัย หลักการประกันภัยเบื้องต้น ความหมาย ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการประกันภัย ประโยชน์และสาระสาคัญของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย หลักการของ
สัญญาประกันภัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย
Risk, Risk Management, Introduction to Insurance, Meaning and Insurance theory,
Benefit and Main Point 0f Insurance, Classification of Insurance, Insurance Contract and Principle
of Indemnity, Insurance Documents
3534112

การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Cost Planning and Analysis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง2
ประมาณการในการลงทุ น สมมติฐ านทางการเงิน นโยบายทางการเงิน การวิเคราะห์ ต้นทุ น
รายได้ กาไร การวางแผนทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน โมเดล
ธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ
Calculate an Investment, The hypothesis of financial, Financial Policy, Cost,
Revenue and Profit Analysis, Financial Planing, Accounting Data to Financial Analysis and
Decision, Business Model, Business Plan
354202

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communications
หลักการ และแนวทางในการสื่อสารทางการตลาดที่ประสมประสานเครื่องมือ และกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบทั้ งการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย การจัด
กิจกรรมและเสริมสร้างประสบการณ์ การตลาดทางตรง การตลาดแบบมีปฏิกริยาโต้ตอบ และการตลาดแบบบอก
ต่อ ข้อ มูล ข่าวสารที่ผ ่านสื่อ ทุก ประเภท ทั้งสื่อ ดั้งเดิม และดิจิท ัล กลยุท ธ์ก ารออกแบบ การบริห ารจุดสัม ผั ส
แบรนด์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การประเมินผลการสื่อสารการตลาด การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
Principle and guideline of marketing communication tools, marketing promotion
activities as advertisement, sale promotion, PR, sale salespeople activity and others, direct
marketing, re-action marketing, viral marketing, others of media information both original and
digital, design strategy, brand touching both on line and offline, marketing communication
evaluation, practicum in using the marketing communication tools as integrated both
community products and service business
3542503

การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
หลักการที่เกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิทัล ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาด
การออกแบบกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการทาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลในช่องทางออนไลน์
Principle of digital marketing and through internet network, commerce electronic
design, digital tools that apply to use with marketing mix and marketing activities, marketing
strategy design through digital media, practicum through online digital marketing
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
3524801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
2(90)
Preparation for Professional Experience in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพั ฒ นาตัว ผู้ เรียนให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู งใจ และคุณ ลั กษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยการกระทาในสถานการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับทางด้านบัญชี
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.
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3524802

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
5(450)
Professional Experience in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ วิช าชีพด้านบัญ ชีในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนภายใต้ การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่
กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ
เพื่ออภิปรายปัญหาของการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Internship business 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 กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาเทคนิ คการสมัครงานและสอบสั มภาษณ์ ความรู้พื้น ฐานในการปฏิบั ติงาน เพื่อน าไปพัฒ นาตนเองตาม
มาตรฐานวิช าชีพ การเสริม ทักษะและจริย ธรรมในวิช าชีพ และสาขาวิช าเฉพาะสาขาวิช า แนวทางการจัดท า
โครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและนาเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30
ชั่วโมง
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 โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กาหนดในหน่วยงาน
ราชการ องค์กรรัฐวิส าหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์ จากการปฏิ บัติงานและมี
คุณ ภาพตรงตามที่ ห น่ ว ยงานจริ ง องค์กรรัฐ วิส าหกิ จหรือหน่ว ยงานเอกชนต้อ งการมากที่ สุ ด โดยจัดให้ มี การ
ปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ ปรึกษา และมีการ
ปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามความจาเป็นแก่นักศึกษา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
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.
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ

- 85 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรบัญชีบัญฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กับ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม สาระสาคัญใน
การปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Acc.
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและเน้นการ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบั ติ และสามารถนาความรู้ไปประยุก ต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมพร้อมทั้ งมี
ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
2. มีจิตอาสา มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องตามความต้องการของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
4. เป็นนักวิเคราะห์และผู้บริหารที่สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางด้าน
การบัญชีและบริหารธุรกิจอย่างเหมาะสม

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)

สาระที่ปรับปรุง
- แก้ไขหลักสูตร และปริญญา
ภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ค าว่ า
Accounting

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accounting Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Accounting
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Acc.
ปรัชญาของหลักสูตร
- ปรัชญาหลักสูตรควรมีความ
ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าว กระชับ หลักสูตรปรับปรุงให้
ทันเทคโนโลยี
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ม าต รฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี
สาขาวิ ช าการบั ญ ชี พ.ศ.
2562
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
วิชาชีพต่อท้องถิ่นและสังคม
2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบั ญชี ตลอดจนรอบรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

-ปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการ
บัญชี พ.ศ. 2562
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5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ การเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า
ในเทคโนโลยี และการงานอาชีพ
7. มีความรู้ ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
สาระที่ปรับปรุง
3. มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมี
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในงานที่ทาร่วมกับผู้อื่น รวมถึง
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพทางการบัญชี
5. มี ค วามสามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักสูตร
-ปรับลดหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
หลักสูตรบัญ ชีบั ณ ฑิ ต มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูต รไม่น้ อยกว่า 133 หลักสูตรบัญ ชีบั ณ ฑิต มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้ อยกว่า 130 วิ ช า ชี พ ใ น ร า ย วิ ช า
หน่วยกิต
หน่วยกิต
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
42 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
39 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพบังคับ
36 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพบังคับ
36 หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3–0–6)
Business English 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร สานักงาน ภายในและภายนอกสานักงาน การสั่ง
สินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3–0–6)
Business English 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน:1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร การนาเสนอ
ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม บัน ทึกและ
รายงานการประชุม
3521101 การบัญชี 1
3(2-2-5)
Accounting 1
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย และวัตถุประสงค์ของ
การบั ญ ชี ประโยชน์ข องข้อ มูลทางการบัญ ชี กรอบแนวคิด สาหรับการรายงานทาง
การเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุด
รายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การ
ปรับ ปรุงและปิ ด บั ญ ชี เมื่อ สิ้น งวด การจัด ท างบทดลอง กระดาษท าการ การจัด ท า
รายงานทางการเงินของกิจการให้บริการ และซื้อขายสินค้า คาศัพท์เฉพาะทางด้านการ
บัญชี
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สาระที่ปรับปรุง

1551402

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3–0–6)
- คงเดิม
Business English 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
การสื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร สานักงาน ภายในและภายนอกสานักงาน การ
สั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ
1551403

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3–0–6)
Business English 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ฝึกการใช้ภ าษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้น ในโลกธุรกิ จ การเงินธนาคาร การ
น าเสนอ ข้ อ มู ลทางธุรกิ จ รายงานบริษั ท การตลาด การต่ อ รอง วาระการประชุ ม
บันทึกและรายงานการประชุม
3521101
การบัญชี 1
3(2-2-5)
Accounting 1
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย และวัตถุประสงค์
ของการบั ญ ชี ประโยชน์ ของข้อ มู ลทางการบั ญ ชี จรรยาบรรณวิชาชี พ บั ญ ชี กรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญ ชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่าน
รายการไปยังบัญ ชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญ ชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทางบ
ทดลอง กระดาษทาการ การจัดทารายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขาย
สินค้า คาศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี

- คงเดิม

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562 และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

- 88 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3521102 การบัญชี 2
3(2-2-5)
Accounting 2
วิชาที่ต้องสอบผ่าน :3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี
การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสาคัญและระบบเงินสดย่อย การทางบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การ
ค านวณ ค่ า เสื่ อ มราคาตามวิ ธี ต่ า งๆ การค านวณ ราคาทุ น ของสิ น ค้ า คงเหลื อ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและกิจการที่
ไม่ได้แสวงหาผลกาไร
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3521102
การบัญชี 2
3(2-2-5)
Accounting 2
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสาคัญและระบบเงินสดย่อย การทางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การคานวณค่าเสื่อมราคา การคานวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การ
บัญชีอุตสาหกรรม กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร และงบกระแสเงินสด

3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Principles of Information System
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อย
ทางธุ ร กิ จ การเข้ า ถึ งและการควบคุ ม ระบบ5สารสนเทศ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริห ารงาน การสื่ อ สารข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศ และระบบ
เครือข่าย

3521401

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี 3(2-2-5)
Modern Information Technology in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสมัยใหม่ สาหรับงานบัญชี บทบาท
และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงาน การปรับเปลี่ยนสู่ยุคธุรกิจดิจิทัล รูปแบบ
ใหม่ของเทคโนโลยี ข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีในธุรกิจ และการตระหนักถึง
ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

3522501 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation 1
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ น และการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรต่ า ง ๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร
ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ

3522501

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย ภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ ภาษี เงิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ าย ภาษี ศุ ลกากร ภาษี
สรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีเพื่อการลงทุน ภาษีการค้าระหว่างประเทศ

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562 และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับ
คาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 และเปลี่ยน
เงื่อนไขจากรายวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน เป็นรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562 และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก

- 89 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี
3(3–0–6)
Commercial Business Law and Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี
ความรู้และสภาพแวดล้ อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลั กทรัพย์ กฎหมาย
เกี่ยวกับบริษัท หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติ กรรม สัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และ
ศึกษาหลักกฎหมายพาณิ ชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สาคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงินรวมทั้งกฎหมาย
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา จรรยาบรรณวิ ช าชี พ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี 2543 และ
พระราชบั ญ ญั ติ วิชาชีพบั ญชี 2547 เป็ นต้น และศึ กษาข้อแตกต่างทางกฎหมายของ
ต่างประเทศที่นักบัญชีควรรู้

3522601

กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี
3(3–0–6)
Commercial Business Law and Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
ความรู้และสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมาย
เกี่ยวกับบริษัท หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และ
ศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สาคัญ พระราชบัญญัติการบัญชี
2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 เป็นต้น และข้อแตกต่างทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี
3(2-2-5)
Financial Management for Accountant
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2
การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มูลค่าของเงิน
ตามเวลา งบประมาณเงินลงทุน แหล่งเงินทุน การกาหนดโครงสร้างทางการเงินและ
โครงสร้ างเงิน ทุ น ผลตอบแทนทางการเงิน และการลงทุ น ต้ น ทุ น ของเงิ น ทุ น และ
นโยบายเงิน ปั น ผล ความรู้ด้ านตลาดเงิน และตลาดทุ น ทั้ งในและต่ างประเทศ การ
จัดการความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน

3522701

การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี
3(2-2-5)
Financial Management for Accountant
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
การจัดการทางการเงิน ของธุรกิ จ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ งบ
การเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ค่า
ของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน การกาหนดโครงสร้างทางการเงิน
และโครงสร้างเงินทุน ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน ต้น ทุนของเงินทุนและ
นโยบายเงิน ปั น ผล ความรู้ด้ านตลาดเงิน และตลาดทุ น ทั้ งในและต่ างประเทศ การ
จัดการความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน

สาระที่ปรับปรุง
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562 และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- 90 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ พัฒนาการ
ของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรม
การซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์
สาหรับส่วนประสมการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรม
การตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของการจัดการ
ตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การนาและการควบคุม พร้อมทั้งนาทฤษฎีทางด้านการจัดการมา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทางานในองค์การเพื่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ การ
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3541101
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
ของแนวความคิดทางการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรม
การซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วนประสมทางการตลาด การ
ประยุกต์ ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการนา
การตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และการติดต่อสื่อสารทางการตลาด
3561101
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
ลั ก ษณะโครงสร้า งขององค์ ก าธุ ร กิ จ ทั่ วไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดการตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการ
ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญ ของฝ่ายบริห ารทุก ด้าน ในแง่การ
วางแผน การจั ด การคนเข้ า ท างาน การสั่ งการ การจู งใจคนท างาน การควบคุ ม
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562

3564201

3564201

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนา
กลยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน กล
ยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ การดาเนินกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์
หัวข้อสาคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับสากล

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด การวางแผนและการบริ ห ารเชิ งกลยุ ท ธ์ ความแตกต่ า งของการ
วางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาหนด
เป้ า หมายของธุ รกิ จ กระบวนการ และเทคนิ ค การวางแผน การวางนโยบายธุ รกิ จ
โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก กลยุทธ์รวมธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562

- 91 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of economics
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ ว ย อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความยื ด หยุ่ น
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต การก าหนดราคาในตลาด รายได้ ป ระชาชาติ
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
สาระที่ปรับปรุง
3591101
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
คงเดิม
Principles of economics
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ ว ย อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความยื ด หยุ่ น
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต การก าหนดราคาในตลาด รายได้ ป ระชาชาติ
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
กระบวนการตัด สิน ใจ และประโยชน์ ของการใช้เทคนิ คทางคณิ ต ศาสตร์เชิ ง
ปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัว
แบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรงเทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบ
โครงการ ตัวแบบของมาค์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอย และการจาลองเหตุการณ์

3593301

หมวดวิชาชีพบังคับ
3522102 การบัญชีต้นทุน 1
3(2-2-5)
Cost Accounting 1
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2
ความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ
ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม
วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุนช่วงการ
ผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของ
เสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
คงเดิม
Quantitative Analysis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิง
ปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัว
แบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรงเทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบ
โครงการ ตัวแบบของมาค์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอย และการจาลองเหตุการณ์
3522102

การบัญชีต้นทุน 1
3(2-2-5)
Cost Accounting 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ
ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม
วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุนช่วงการ
ผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของ
เสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

-เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชาที่
ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- 92 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การ
รับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบ
การเงิน และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล การบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ ลู ก หนี้ เงิน ลงทุ น ตั๋ ว เงิน สิ น ค้ า
คงเหลื อ ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3522103
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพ ย์
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เครื่องมือทาง
การเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนการกู้ยืม

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562 และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 2
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน ประกอบด้วยการ
จาแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการ
หนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การ
ดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน
ประเภทต่างๆ กาไรต่อหุ้น การจัดสรรกาไรสะสม การเลิกกิจการและการชาระบัญชี
การจ่ายคืนทุน ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการ
แสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด

3522104

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562 และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน ประกอบด้วย
การจาแนกประเภทหนี้สิน การรับ รู้และการวัด มูลค่าหนี้ สิน การตีราคา การแสดง
รายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ
การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน
กาไรต่อหุ้น การจัดสรรกาไรสะสม การเลิกกิจการและการชาระบัญชี การจ่ายคืนทุน
ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วน
ของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล

- 93 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3522105 การบัญชีต้นทุน 2
3(2-2-5)
Cost Accounting 2
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522102 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดาเนินงานกิจการภายใต้
สภาวการณ์ ที่ แน่ นอนและไม่ แน่ นอน ความสั มพั นธ์ระหว่างต้ นทุ น ปริมาณและกาไร
ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกาหนดราคา
สินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information System
วิ ช าที่ ต้ อ งสอบผ่ า น : 3522401 หลั ก เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ และ
3521102 การบัญชี 2
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการบัญชี หลักการ
จัดทาเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับ
วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการ
เงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน
ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3522105
การบัญชีต้นทุน 2
3(2-2-5)
Cost Accounting 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522102 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดาเนินงานกิจการ
ภายใต้สภาวการณ์ ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและ
กาไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกาหนด
ราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานทัง้ ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
3523401
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information System
วิ ชาที่ ต้ อ งศึ กษามาก่ อน : 3522401 หลั กเบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บ ระบบสารสนเทศ และ
3521102 การบัญชี 2
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการบัญชี หลักการ
จัดทาเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี วงจรทางธุรกิจ ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้
วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการลงทุนและการจัดหาเงิน การควบคุมภายใน
ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสาร รายงาน
ทางการเงินและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ
3523702 การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(2-2-5)
3523702
การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(2-2-5)
Financial Report and Analysis
Financial Report and Analysis
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชน้ั กลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชน้ั กลาง 2 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน :3522103 การบัญชีชั้นกลาง1 และ
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน
3522104 การบัญชีชน้ั กลาง2
วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อ
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี มาตรฐานรายงานทาง
การตั ดสิ น ใจ การวิเคราะห์ อุต สาหกรรม ผลกระทบต่อ งบการเงิน จากการเลือ กใช้ การเงิน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่
นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
สาคั ญ เพื่ อการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ อุต สาหกรรม
ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยเน้นการใช้
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง

สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562 และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก
รายวิชาทีต่ ้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- 94 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3523502 การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
Taxation 2
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522501 การภาษีอากร 1 และ 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1
และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญชีและการภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษ ฎากร การปรับ ปรุงก าไรสุ ท ธิท างการบั ญ ชี ก ารเงิน เป็ น กาไรสุท ธิท างภาษี อ ากร
ผลกระทบของภาษีอากรต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมทั้งการจัดทา
รายงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษี ส รรพากร และการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร
3524101 การบัญชีชั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting 1
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชน้ั กลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชน้ั กลาง 2
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงทางบัญ ชี และข้อ ผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาล การบัญชีสาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบ
การเงิน การบั ญ ชี สานั กงานใหญ่ และสาขาทั้ งในและต่ างประเทศ สัญ ญาก่อสร้าง
ธุ ร กิ จ ฝากขาย สั ญ ญาเช่ า ธุ ร กิ จ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และการบั ญ ชี ส าหรั บ การปรั บ
โครงสร้างหนี้
3524102 การบัญชีชั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting 2
วิชาที่ต้องสอบผ่าน :3522103 การบั ญ ชีชั้นกลาง1 และ3522104 การบัญ ชีชั้ น
กลาง2
การบัญ ชีสาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม การ
บัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทางบ
การเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ การค้าเป็นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3523502
การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
Taxation 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522501 การภาษีอากร1 และ
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตาม
ประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกาไรสุทธิทางภาษี
อากร ผลกระทบของภาษีอากรต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมทั้งการ
จัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการวางแผนภาษีเบื้องต้น และการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีสรรพากร
3524101 การบัญชีชั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาล การบัญชีสาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่ างประเทศ และการแปลงค่างบ
การเงิน การบั ญ ชี ส านั ก งานใหญ่ และสาขาทั้ งในและต่ างประเทศ ธุรกิ จ ฝากขาย
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า สัญญาเช่า และการบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562 และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

3524102

- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

การบัญชีชั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน :3522103 การบัญชี ชั้นกลาง1 และ 3522104การบัญชีชั้ น
กลาง2
การบัญชีสาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การ
บัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทางบ
การเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ การค้าเป็นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน

- 95 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3524302 การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
วิชาที่ต้องสอบผ่าน :3522103 การบัญชีชน้ั กลาง1 และ3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิ ด ทั่ ว ไป และแม่ บ ทของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี วิ วัฒ นาการเกี่ ย วกั บ
วิชาชีพการสอบบัญชี ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการอื่นในการให้ความเชื่อมั่น
ทางวิชาชีพ กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสาคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐาน
การสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการ
สอบบัญ ชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของคณะกรรมการ หรือเป็นหุ้ นส่วน หรือ
ผู้จัดการ กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือ
หุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบ
และรับ รองบัญ ชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญ ชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพการสอบบั ญ ชี การใช้ บ ริ ก ารหรื อ ผลงานของบุ ค คลอื่ น และการ
ตรวจสอบ และรายงานบริการเกี่ยวเนื่อง
3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Audit and Internal Control
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชน้ั กลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชน้ั กลาง 2
การกากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise
Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอน
ของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร รวมทั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3524302
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
3(2-2-5)
Auditing and Assurance Services
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน :3522103 การบัญชีชั้นกลาง1 และ3522104 การบัญชีชั้นกลาง2
แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี ลักษณะของการสอบ
บัญชีและบริการอื่นในการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ กฎหมายและพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต
และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี
สาระสาคัญ การประเมินความเสี่ย ง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน
และวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความ
ของคณะกรรมการ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี การ
ตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบ
บั ญ ชี รับ อนุ ญ าต รายงานการตรวจสอบและรับ รองบั ญ ชี ภ าษี อ ากร แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี

สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับ
คาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 และเปลี่ยน
เงื่อนไขจากรายวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน เป็นรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

3523303

- เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับ
คาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 และเปลี่ยน
เงื่อนไขจากรายวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน เป็นรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
Enterprise Risk Management and Internal Control
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน :3522103 การบัญชีชั้นกลาง1 และ
3522104 การบัญชีชั้นกลาง2
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ แนวคิ ด วัต ถุ ป ระสงค์ และองค์ ป ระกอบของการ
บริห ารความเสี่ยงและ การควบคุ มภายใน การจัด การความเสี่ย งขององค์ กร การ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิ บัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ประเภทและขั้นต้นของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่
สาคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการ
ทุจริตในองค์กร

- 96 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3524901 สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชน้ั กลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชน้ั กลาง 2
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทยและระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ กรณี ศึ กษา บทความ เอกสารต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ประเด็นพิเศษทางการบัญชีที่น่าสนใจ

หมวดวิชาชีพเลือก
3522305 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การกากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลักธรรมมาภิบาล และบรรษัทภิ
บาล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ
และการตัดสินใจทางจริยธรรม
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ลักษณะการดาเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและ
การแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆเช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล
โรงแรม การเกษตร ธุรกิจการท่อ งเที่ ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกัน ภั ย
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3524901
สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชี
ชั้นกลาง 2
สัมมนาและวิเคราะห์แนวทางการนากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทาง
การเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีสาหรับ
องค์กร โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นพิเศษทางการบัญชีที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ และมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2562 และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

3522305

-เปลี่ยนหมวดพื้นฐานวิชาชีพ
มาอยู่ในหมวดวิชาชีพเลือก
และเปลี่ยนเงื่อนไขจาก
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน เป็น
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Professional Ethics
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การกากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลักธรรมมาภิบาล และบรรษัทภิ
บาล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ
และการตัดสินใจทางจริยธรรม
3523202
การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ลัก ษณะการด าเนิ น งานเฉพาะกิ จ การ การบั ญ ชี แ ละการควบคุ ม ภายใน
เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น ส่ ว นของเจ้ าของ รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย รายงานผลการ
ด าเนิ น งานและการแสดงฐานะทางการเงิน ของกิ จ การนั้ น ๆเช่ น ธนาคาร สถาบั น
การเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี
การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

- 97 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3523301 การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting System Design
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ลักษณะของระบบบัญ ชี และการควบคุมภายในเอกสารทางการบัญ ชี สมุด
บัญ ชี การออกแบบผังบัญ ชีและการจัดทารายงานทางการเงิน โครงสร้างของข้อมูล
และการออกแบบระบบบัญชี สาหรับธุรกิจในระบบต่างๆ รวมถึงธุรกิจที่ใช้คอมพิวเตอร์
3523311 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
การบริ ห ารการเงิ น การคลั งภาครัฐ ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แนวคิ ด และ
พัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ หลักการและนโยบายการบัญชีสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี
หน่วยงานภาครัฐ การจัดทารายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของ
แผ่นดิน
3523402 โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Programing for Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 และ
35222401 หลักเบือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
ศึกษาการใช้โปรแกรมสาหรับงานด้านบัญชี หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการ
บัญชี สรุปงบทดลอง ออกแบบรายงานทางการเงินของธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป
และโปรแกรมกระดานคานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานบัญชี

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)

3523203

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและ
พัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ หลักการและนโยบายการบัญชีสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี
หน่วยงานภาครัฐ การจัดทารายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของ
แผ่นดิน

สาระที่ปรับปรุง
- ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหา
อยู่ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี

- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหา
อยู่ในรายวิชาโปรงแกรม
ตารางคานวณสาหรับงาน
บัญชี

3523403

โปรแกรมตารางคานวณสาหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Programing for Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2 และ 3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
การใช้โปรแกรมตารางคานวณสาหรับงานด้านบัญชี หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บั น ทึ กรายการบั ญ ชี จั ดท ารายงานทางการเงิน ของกิ จการและประยุก ต์ ใช้ ในการ
ตรวจสอบบัญชี

-เพิ่มรายวิชาเพื่อความ
เหมาะสมในการเรียนการ
สอนและเพื่อให้เหมาะสม
ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน

- 98 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
วิชาที่สอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2
การจัดการทางการบัญ ชี การตรวจสอบทางบัญ ชีของบริษัทข้ามชาติ ภายใต้
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์
ถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก การแปลความข้อมูลทางบัญชี

3524308 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522105 การบัญชีต้นทุน 2
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)ผลกระทบ
เชิ ง ลบของการประกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและสั งคมกระบวนการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์
ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงิน และไม่เป็น
ตัวเลขทางการเงิน การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental
Management Report) เสนอต่อผู้ ผู้ บริห าร การท ารายงานการพัฒ นาเพื่อ ความ
ยั่งยืนผู้บริหาร รวมทั้งการ (Sustainability Reporting) เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนว
ปฏิบัติของ ISO หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3524202
การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
การจัดการทางการบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีของบริษัทข้ามชาติภายใต้
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์
ถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก การแปลความข้อมูลทางบัญชี
3524205 การบัญชีสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(2-2-5)
Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
แนวคิดและมาตรฐานการบัญชีสาหรับการบันทึกรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้น
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดทาและนาเสนองบการเงินของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถนาข้อมูลจากรายการทางการเงิน
ของกิจการไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน การบริหารงานการพัฒนาให้ธุรกิจ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคต
3524308
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522105 การบัญชีต้นทุน 2
กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development
)ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกระบวนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงิน
และไม่ เป็ น ตั ว เลขทางการเงิ น การจั ด ท ารายงานข้ อ มู ล การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental management Report)..เสนอต่อผู้บ ริห าร รวมทั้ งการจัดการท า
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Reporting) เสนอต่อผู้ใช้ภายนอก
ตามแนวปฏิบัติขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
-เพิ่มรายวิชาเพื่อความ
เหมาะสมในการเรียนการ
สอนและเพื่อให้เหมาะสม
ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน

- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- 99 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3524410
การจัดทาบัญชีด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3(2-2-5)
Accounting records by Software Application
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 และ
3522401 หลักเบือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีที่นามาประยุกต์กับ
การใช้งานทางธุรกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาวิธีการและแนวทางในการเลือกซื้อ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช้ในธุรกิจปัจจุบัน

3524503 การวางแผนภาษี
3(2-2-5)
Tax Planning
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522502 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม
3524404 วิจยั ทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Research
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการ
วิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
เพื่อการวิจัย การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลการวิจัย

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3524310
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Records by Software Application
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ งานทางการบั ญ ชี การน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ทางการบัญชีโดยฝึกปฏิบัติ การออกแบบผังรหัสบัญชี การ
บันทึกรายการค้า การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดพิมพ์สมุดบัญชีและการ
จัดทารายงานทางการเงิน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี การจัดเตรียมเอกสาร
รวมทั้ งรายงานเพื่ อ ผู้ บ ริ ห ารโดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางบั ญ ชี และประยุ ก ต์ ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับ
คาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 และเปลี่ยน
เงื่อนไขจากรายวิชาที่ต้อง
สอบผ่าน เป็นรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อน เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
3524503
การวางแผนภาษี
3(2-2-5)
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
Tax Planning
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522502 การภาษีอากร 2
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เหมาะสมกับสถานการณ์
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของ ปัจจุบัน
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม
3524902
วิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
Accounting Research
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้น ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
กลาง 2
เหมาะสมกับสถานการณ์
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดใน ปัจจุบัน
การวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลการวิจัย

- 100 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3524903 ปัญหาพิเศษทางการบัญชี
Special Problem in Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
การศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาพิเศษหัวข้อต่างๆ

3(2-2-5)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3524903
ปัญหาพิเศษทางการบัญชี
3(2-2-5)
Special Problem in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชั้นกลาง2
การศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาพิเศษทางด้านวิชาชีพการบัญชี

สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

3532401

-เพิ่มรายวิชาเพื่อความ
เหมาะสมในการเรียนการ
สอนและเพื่อให้เหมาะสม
ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน

หลักการประกันภัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Insurance
ความเสี่ยงภัยและวิธีการจัดการความเสี่ยงภัย หลักการประกันภัยเบื้องต้น
ความหมาย ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ การประกั น ภั ย ประโยชน์ แ ละสาระส าคั ญ ของการ
ประกั น ภั ย ประเภทของการประกั น ภั ย หลั กการของสั ญ ญาประกั น ภั ย เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย

- ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหา
อยู่ในรายวิชาการวางแผน
และวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ

3533404 การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and control
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชั้นกลาง2
การวางแผนกลยุ ท ธ์ บทบาทของการวางแผนก าไรและการควบคุ ม รวมไปถึงการ
ประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณ
เป็ น เครื่องมื อในการวางแผน และควบคุ ม การด าเนิ นงานให้ เป็ น ไปตามแผนที่ วางไว้ การ
กาหนดดัชนีวัดผลการดาเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร

3534112

การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Cost Planning and Analysis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้น
กลาง2
ประมาณการในการลงทุน สมมติฐานทางการเงิน นโยบายทางการเงิน การ
วิเคราะห์ต้นทุน รายได้ กาไร การวางแผนทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน โมเดลธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ

-เพิ่มรายวิชาเพื่อความ
เหมาะสมในการเรียนการ
สอนและเพื่อให้เหมาะสม
ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน

- 101 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
2(90)
Preparation for Professional Experience in Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยการ
กระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชี

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
354202
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communications
หลั ก การ และแนวทางในการสื่ อ สารทางการตลาดที่ ป ระสมประสาน
เครื่องมือ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบทั้งการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสั ม พั น ธ์ การใช้ พ นั ก งานขาย การจั ด กิ จ กรรมและเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ การตลาดทางตรง การตลาดแบบมีปฏิกริยาโต้ตอบ และการตลาดแบบ
บอกต่อ ข้อ มูล ข่าวสารที่ผ่านสื่อ ทุก ประเภท ทั้งสื่อ ดั้งเดิม และดิจิทัล กลยุท ธ์ก าร
ออกแบบ การบริหารจุดสัมผัสแบรนด์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การประเมินผลการ
สื่อสารการตลาด การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการ
3542503
การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
หลักการที่เกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิทัล ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาด การออกแบบกลยุทธ์การตลาดผ่าน
สื่อดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการทาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลในช่องทางออนไลน์

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชาเพื่อความ
เหมาะสมในการเรียนการ
สอนและเพื่อให้เหมาะสม
ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน

3524801

- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
2(90)
Preparation for Professional Experience in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์
โดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบทีเ่ กี่ยวข้องกับทางด้านบัญชี

-เพิ่มรายวิชาเพื่อความ
เหมาะสมในการเรียนการ
สอนและเพื่อให้เหมาะสม
ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน

- 102 หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 (เดิม)
3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
5(450)
Professional Experience in Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3524802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี
จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนภายใต้ การควบคุ มของอาจารย์ที่ ป รึก ษา โดยน าความรู้ทั้ งภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เข้ าใจถึง
การประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัด
ให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาของการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 (ใหม่)
3524802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
5(450)
Professional Experience in Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบัญชีในหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนภายใต้ การควบคุ มของอาจารย์ที่ ป รึก ษา โดยน าความรู้ทั้ งภาคทฤษฏีแ ละ
ภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจถึง
การประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัด
ให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาของการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี
หลั กการแนวคิ ดและปรั ชญาสหกิ จศึ กษา กระบวนการและระเบี ยบข้ อบั งคั บที่
เกี่ยวข้องกับ สหกิจ ศึกษาเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนาไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชี พและสาขาวิ ชาเฉพาะสาขาวิ ชา แนวทางการจั ดท าโครงการ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและนาเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
3503802 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึ กปฏิ บั ติงานจริงเต็ ม เวลา โดยจะต้ องมี ระยะเวลาปฏิ บั ติ งานจริงตามที่
กาหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ
เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กร
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการ
ปฏิบัติงานจริง กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
การปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
ต่างๆ ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา

3503801

- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับ สหกิจ ศึกษาเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนาไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชี พและสาขาวิ ชาเฉพาะสาขาวิ ชา แนวทางการจั ดท าโครงการ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและนาเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
3503802
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่
กาหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ
เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กร
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการ
ปฏิบัติงานจริง กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
การปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา

- เปลี่ยนเงื่อนไขจากรายวิชา
ที่ต้องสอบผ่าน เป็นรายวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- 103 ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรและสาระตาม มคอ.1
รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
สาระสาคัญของสาขาวิชาตามมคอ.1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชา
1. ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 การบั ญ ชี ก ารเงิ น และการรายงานทาง 3521101
การเงิน
หลั ก การบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการค้ า และเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ
นโยบายการบัญชีที่ใช้จัดทางบการเงิน การจัดทางบ
การเงิน การจัดทางบการเงินรวมตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือมาตรฐาน
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การตี ค วามงบการเงิ น และการ 3521102
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตีความของรายงาน
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล ทางการเงิน เช่น
รายงานความยั่งยืนและรายงานฉบับบูรณาการ

การบัญชี 1
Accounting 1

การบัญชี 2
Accounting 2

3522103

การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate
Accounting 1

3522104

การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate
Accounting 2

กลุ่มวิชา

แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒ นาการทางการบั ญ ชี ความหมาย และ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญ ชีตามหลักการบัญ ชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวัน
ทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ
การจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ของกิ จ การให้ บ ริ ก ารและซื้ อ ขายสิ น ค้ า
คาศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี
การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสาคัญและระบบเงินสดย่อย การทางบ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่า
เผื่ อหนี้ส งสั ยจะสู ญ การคานวณค่ าเสื่ อมราคา การค านวณราคาทุ น ของ
สินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญ ชีอุตสาหกรรม และกิจการที่ไม่ได้
แสวงหาผลกาไร งบกระแสเงินสดเบื้องต้น
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภท
วิชาชีพบังคับ
สินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เครื่องมือทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการ
สินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
หลัก การและวิธี การบั ญ ชี เกี่ ยวกั บ ส่ วนของเจ้าของและหนี้ สิ น
วิชาชีพบังคับ
ประกอบด้วยการจาแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน
การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน กาไรต่อหุ้น การจัดสรรกาไร
สะสม การเลิกกิจการและการชาระบั ญชี การจ่ายคืนทุน ของห้างหุ้นส่วน
บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของ
เจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล

สาระสาคัญของสาขาวิชาตามมคอ.1

รหัสวิชา
3524101

การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced
Accounting 1

3524102

การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced
Accounting 2

3524901

สัมมนาการบัญชี
Seminar in
Accounting

1.2 การบัญชีบริหาร
3522102
เทคนิ คต่ างๆ เพื่ อ สนั บ สนุน การตั ดสิ น ใจด้ าน
การบริ ห าร เทคนิ ค เชิ งปริ ม าณในการวิ เคราะห์
พฤติ ก รรมต้ น ทุ น และตั ว ผลั ก ดั น ต้ น ทุ น ต้ น ทุ น
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้า
คงเหลือ การจัดทางบประมาณและการพยากรณ์
3522102
การวิเคราะห์ ข้อ มูล ทางการเงิน และข้ อมู ลที่ ไม่ใช่
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น เพื่ อ น าเสนอข้ อ มู ล และจั ด ท า
รายงานสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง รวมถึ ง การ
รายงานต่างๆ ที่มุ่งเน้นการวางแผนและการจัดทา
งบประมาณ การบริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพ

- 104 รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
ชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชา

การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting 1

การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting 2

นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงทางการบั ญ ชี และ
ข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสาหรับรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสานักงานใหญ่ และสาขา
ทั้ งในและต่ างประเทศ ธุ ร กิ จ ฝากขาย รายได้ จ ากสั ญ ญาที่ ท ากั บ ลู ก ค้ า
สัญญาเช่า และการบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
การบั ญ ชีส าหรับ การรวมกิ จการ การลงทุ น ในบริษั ท ย่อ ยและ
บริษั ท ร่วม การบั ญ ชีสาหรับกิ จการร่วมค้า การจัด ทางบการเงิน รวม งบ
กระแสเงินสดรวม การจัดทางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
การค้ าเป็ น ธุ ร กิ จ เฉพาะด้ า นการลงทุ น ภาษี เงิน ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี และ
ผลประโยชน์พนักงาน
อภิ ปรายและวิ เคราะห์ แนวทางการน ากรอบแนวคิ ดส าหรั บการ
รายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี
ของประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นพิเศษทางการบัญชีที่น่าสนใจ
ความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารใน
องค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุน ระบบบัญ ชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการ
บัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน
งานสั่งทา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว มและผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ ของเสี ย ของสิ้ น เปลื อ ง งานที่
บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม
การใช้ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ในการตั ด สิ น ใจวางแผนและควบคุ ม การ
ดาเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์
ระหว่างต้ นทุน ปริมาณและกาไร ระบบต้น ทุน รวม ระบบต้นทุ นผัน แปร
งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกาหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

กลุ่มวิชา
วิชาชีพบังคับ

วิชาชีพบังคับ

วิชาชีพบังคับ

วิชาชีพบังคับ

วิชาชีพบังคับ
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การวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน และการเที ย บเคี ย ง 3523702
สมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ

1.3 การเงินและการบริหารการเงิน
3522701
แหล่งเงินทุน สาหรับองค์กร การจัดหาเงินทุ น
จากธนาคาร เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตลาดหุ้ น กู้
ตลาดหุ้ น ทุ น และตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล การ
วิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการด้ า นกระแสเงิ น สดและ
เงิน ทุ น หมุ น เวีย นขององค์ ก ร การวิเคราะห์ ฐานะ
การเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้
เทคนิคต่างๆ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วน การ
วิเคราะห์แนวโน้มและการวิเคราะห์กระแสเงินสด
การคานวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร เทคนิค การ
จัดทางบประมาณการลงทุน วิธีการประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้
สาหรับ การตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจและ
การบริหารการเงินในระยะยาว
1.4 การภาษีอากร
3522501
ข้ อ ก าหนดและระเบี ย บวิธี ป ฏิ บั ติ ต ามระบบ
การจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ การคานวณ ภาษี
ทางตรงและทางอ้อมสาหรับบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้า
ระหว่างประเทศ
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การรายงานการเงินและ
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี มาตรฐาน
วิชาชีพบังคับ
การวิเคราะห์งบการเงิน รายงานทางการเงิน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและ
Financial Report and ข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์งบกระแสเงิน
Analysis
สด การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อ งบการเงิน จากการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
.
การจั ด การทางการเงิ น
การจั ด การทางการเงิน ของธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมทางการเงิน การ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
สาหรับนักบัญชี
วิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหาร
Financial
เงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน การ
Management for
กาหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน ผลตอบแทนทางการเงิน
Accountant
และการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ความรู้ด้านตลาด
เงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
และการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน

การภาษีอากร 1
Taxation 1

หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ น และการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรตาม
ประมวลรัษ ฎากร และภาษี ที่ เกี่ ยวข้อ ง ประกอบด้ วย ภาษี เงิน ได้บุ ค คล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีเพื่อ
การลงทุน ภาษีการค้าระหว่างประเทศ

วิชาชีพบังคับ

สาระสาคัญของสาขาวิชาตามมคอ.1
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3523502

1.5 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
3524302
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขั้ น ตอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบ บั ญ ชี ที่
เกี่ ย วข้ อ ง (เช่ น มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศ เป็นต้น) กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กั บ การตรวจสอบงบการเงิน การประเมิ น ความ
เสี่ ย งขอ งข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อข้ อ เท็ จ จ ริ ง อั น เป็ น
สาระส าคั ญ ต่ อ งบการเงิ น และการพิ จ ารณาถึ ง
ผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ วิธีเชิงปริมาณที่
ใช้ในงานตรวจสอบ รายงานผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึง
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของงานให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.6 การก ากั บ ดู แล การบริห ารความเสี่ ย ง และ 3524303
การควบคุมภายใน
ห ลั ก การการก ากั บ ดู แลที่ ดี สิ ท ธิ แ ละค วาม
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ เป็ น เจ้ า ของ นั ก ลงทุ น และผู้ มี
หน้าที่ในการกากับดูแล บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในข้ อกาหนดด้านการกากับดู แล การเปิ ดเผย
ข้อ มู ล และความโปร่งใส องค์ ป ระกอบของกรอบ
แนวคิ ด ในการกากั บ ดู แ ลองค์ ก ร ความเสี่ ย งและ
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การภาษีอากร 2
Taxation 2

แนวคิ ด และความแตกต่ า งระหว่ า งเกณฑ์ ก ารรั บ รู้ร ายได้ แ ละ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการ
เพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุทธิทางการ
บัญชีการเงินเป็นกาไรสุทธิทางภาษีอากร ผลกระทบของภาษีอากรต่อการ
ตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมทั้งการจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษี แ ละการวางแผนภาษี เบื้ อ งต้ น และการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร
การสอบบัญชีและการ
แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญ ชี ลักษณะ
ให้ความเชื่อมั่น
ของการสอบบัญชีและบริการอื่นในการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ กฎหมาย
Auditing and
และพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การสอบบั ญ ชี จรรยาบรรณ และความ
Assurance Services รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบ
บัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสาคัญ การประเมินความ
เสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ
การเลื อ กตั ว อย่ า งในการสอบบั ญ ชี การทดสอบแบบแจ้ งข้ อ ความของ
คณะกรรมการ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ จัดการ กระดาษทาการของผู้สอบ
บัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี
การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การกากับดูแลกิจการ แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบ
และการควบคุมภายใน ของการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
Enterprise Risk
ขององค์ ก ร การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ภายใน แนวคิ ด การ
Management and
ตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และ
Internal Control
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นต้น ของ
งานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ สาคัญ ขององค์ก ร
รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตใน
องค์กร
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โอกาสขององค์กร กรอบแนวคิดในการบริหารความ
เสี่ยง องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.7 กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ
3522601
กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ กฎหมายและ
ข้อบังคับทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สภาพ แวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

2. ความรู้เกี่ยวกับองค์การ และธุรกิจ
2.1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร
3561101
สภาพแวดล้ อ มที่ อ งค์ ก รด าเนิ น งาน แรงผลั ก
ดันหลักด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง
ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ และ
ด้านวัฒนธรรม ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลก ที่
ส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
ลักษณะสาคัญ ของโลกาภิ วัต น์ บทบาทของธุรกิ จ 3541101
ข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิด
ใหม่
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กฎหมายธุรกิจ พาณิยช์
และการบัญชี
Commercial
Business Law and
Accounting

ความรู้ แ ละสภาพแวดล้ อ มของกฎหมายธุ ร กิ จ กฎหมาย
หลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติ
กรรม สั ญ ญา ทรั พ ย์ สิ น หนี้ และศึ ก ษาหลั ก กฎหมายพาณิ ชย์ เกี่ ย วกั บ
เอ ก เท ศ สั ญ ญ าที่ ส าคั ญ พ ระ ราช บั ญ ญั ติ ก าร บั ญ ชี 2543 แ ล ะ
พระราชบัญญั ติวิชาชีพบัญชี 2547 เป็นต้ น และข้อแตกต่างทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

องค์การและการจัดการ
Organization and
Management

ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัด
สายงาน หลั ก เกณฑ์ และแนวความคิ ด ในการจั ด การตั้ งองค์ ก ารธุ ร กิ จ
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญ
ของฝ่ายบริหารทุกด้าน ในแง่การวางแผน การจัดการคนเข้าทางาน การสั่ง
การ การจูงใจคนท างาน การควบคุ ม ปฏิ บั ติ งานให้ บ รรลุ เป้ าหมาย และ
นโยบายที่ตั้งไว้
บทบาทและความส าคั ญ ของการตลาดที่ มี ต่ อ สั ง คมและ
เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด ทางการตลาดกิจกรรมและหน้าที่
ทางการตลาด สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ แรงผลั ก ดั น ทางสั ง คมและ
วัฒ นธรรมระหว่างประเทศ ลัก ษณะและพฤติก รรมการซื้ อแต่ ล ะตลาด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วนประสมทางการตลาด การประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการนา
การตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาด

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

หลักการตลาด
Principles of
Marketing

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

สาระสาคัญของสาขาวิชาตามมคอ.1

รหัสวิชา

2.2 เศรษฐศาสตร์
3591101
หลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
เศ รษ ฐศ าส ต ร์ ม ห ภ าค ผ ล ก ระท บ ของก าร
เปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
ต่อกิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาดประเภทต่างๆ
ซึ่ งรวมถึ ง การแข่ ง ขั น สมบู ร ณ์ การแข่ ง ขั น แบบ
ผูกขาด การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย
2.3 กลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ
3564201
วิ ธี ก ารออกแบ บ แล ะจั ด รู ป แบ บ องค์ กร
วัตถุประสงค์และความสาคัญของหน้าที่และการดา
เนิ น งานประเภทต่ า ง ๆ ภายในองค์ ก ร ปั จ จั ย
ภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ของ
องค์กร กระบวนการที่ใช้ในการดาเนินกลยุทธ์ของ
องค์กร ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรเพื่อยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงาน และองค์กร
3561101

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การ 3521401
ควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ ซึ่ ง
รวมถึงการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

- 108 รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
ชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชา

กลุ่มวิชา

หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of
economics

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน ความ
ยื ด หยุ่ น พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต การก าหนดราคาในตลาด
รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic
Management

แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่าง
ของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจกระบวนการ และเทคนิคการวางแผน
การวางนโยบายธุ ร กิ จ โครงสร้ า งสภาพแวดล้ อ มแห่ ง การแข่ ง ขั น การ
วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ งภายในและภายนอก กลยุ ท ธ์รวมธุ รกิจ การ
ประเมินผลและการติดตาม

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

องค์การและการจัดการ
Organization and
Management

ลักษณะโครงสร้างขององค์กาธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัด
สายงาน หลั ก เกณฑ์ และแนวความคิ ด ในการจั ด การตั้ งองค์ ก ารธุ ร กิ จ
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญ
ของฝ่ายบริหารทุกด้าน ในแง่การวางแผน การจัดการคนเข้าทางาน การสั่ง
การ การจูงใจคนท างาน การควบคุ ม ปฏิ บั ติ งานให้ บ รรลุ เป้ าหมาย และ
นโยบายที่ตั้งไว้

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่สาหรับงาน
บัญชี
Modern Information
Technology in

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสมัยใหม่ สาหรับงาน
บัญชี บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร
การประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี เพื่ อ การบริห ารงาน การ
ปรั บ เปลี่ ย นสู่ ยุ ค ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล รู ป แบบใหม่ ข องเทคโนโลยี ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศทางการบัญชีในธุรกิจ และการตระหนักถึงความมั่นคงปลอดทาง

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

สาระสาคัญของสาขาวิชาตามมคอ.1

รหัสวิชา

- 109 รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
ชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชา
Accounting

3523401

กลุ่มวิชา

ระบบสารสนเทศ

ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการ
ทางการบัญชี
บัญชี หลักการจัดทาเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบ
Accounting
ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี วงจรทางธุ ร กิ จ ระบบย่ อ ยของระบบ
Information System สารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต
วงจรการลงทุนและการจัดหาเงิน การควบคุมภายใน ประเภทของเอกสาร
และสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะวงจร ทางเดิ น เอกสาร รายงานทาง
การเงิ น และสารสนเทศทางการบั ญ ชี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ

วิชาชีพบังคับ

- 110 ตารางเปรียบเทียบแสดงรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.บัณฑิตมีจิตอาสา

รหัสวิชา
9001201

ชื่อวิชา
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
Human Living

2. สร้างสรรค์ปัญญา

9001301

ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั
สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and
Media Literacy

1551402

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1

3541101

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3521401

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
สาหรับงานบัญชี
Modern Information
Technology in Accounting

รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
คาอธิบายรายวิชา
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์
หลัก ศาสนาในการด าเนิน ชีวิต การอยู่ร่วมกัน ในสั งคมอย่างสั นติ สุข จิตอาสา การ
เคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการ
ทุจริต
แนวคิ ด ความเชิ ง บู ร ณาการความฉลาดรู้ ท างดิ จิ ทั ล สารสนเทศ และสื่ อ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่หลากหลายในการการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้น
และการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ
และสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง
การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและ
ถูกต้องตามกฎหมาย
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร สานักงาน ภายในและภายนอกสานักงาน การสั่ง
สินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ พัฒนาการของ
แนวความคิดทางการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรม
การซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วนประสมทางการตลาด การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการนา
การตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และการติดต่อสื่อสารทางการตลาด

กลุ่มวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป

วิชาศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี บทบาทและ วิชาชีพพื้นฐาน
องค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี ในองค์ กร การประยุก ต์ ใช้ ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงาน การปรับเปลี่ยนสู่ยุคธุรกิจดิจิทัล รูปแบบ
ใหม่ของเทคโนโลยี ข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีในธุรกิจ และการตระหนักถึง
ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

- 111 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา
3523401

3524901

3. พัฒนาท้องถิ่น

9001205

รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการบัญชี หลักการจัดทา วิชาชีพบังคับ
Accounting Information
เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
System
วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจร
รายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริห ารเงิน และรายงานทางการเงิน
ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะวงจร การควบคุ ม ภายใน
ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
สัมมนาการบัญชี
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน วิชาชีพบังคับ
Seminar in Accounting
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทยและระหว่าง
ประเทศ โดยใช้กรณี ศึ กษา บทความ เอกสารที่ เกี่ยวข้องทั้ งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นพิเศษทางการบัญชีที่น่าสนใจ
วิ ศ วกรสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นา
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมใน วิชาศึกษาทั่วไป
ชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Social Engineer for the การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางาน
Development of Local เป็ นที ม การประสานความร่วมมื อของบุ คคลและองค์ก รในการออกแบบและสร้าง
Communities
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

- 112 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
(ก) การบัญชีการเงิน
และการรายงานทาง
การเงิน
(ปานกลาง)

ผลการเรียนรู้

(1) ประยุกต์ใช้
หลักการบัญชี
กับรายการค้า
และเหตุการณ์
ต่าง ๆ
(2) ประยุกต์ใช้
มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินระหว่าง
ประเทศ
(IFRSs) หรือ
มาตรฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ
รายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง
ๆ
(3) ประเมิน
ความเหมาะสม
ของนโยบาย
การบัญชีที่ใช้
จัดทางบ
การเงิน

จา
นวน
ราย
วิชา

5

6

4

รายวิชาบังคับที่ 1

รายวิชาบังคับที่ 2

รายวิชาบังคับที่ 3

รายวิชาบังคับที่ 4

รายวิชาบังคับที่ 5

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3521101

การบัญชี 1

3521102

การบัญชี 2

3522103

การบัญชีชั้น
กลาง 1

3522104

การ
บัญชีชั้น
กลาง 2

3524101

การ
บัญชี
ชั้นสูง 1

3523702

การ
รายงาน
ทาง
การเงิน
และการ
วิเคราะ
ห์งบ
การเงิน

3522103

3524101

การบัญชีชั้น
กลาง 1

การบัญชี
ชั้นสูง 1

3522104

3524102

การบัญชีชั้น
กลาง 2

การบัญชี
ชั้นสูง 2

3524101

การบัญชี
ชั้นสูง 1

3523702

การรายงาน
ทางการเงิน
และการ
วิเคราะห์งบ
การเงิน

3524102

การ
บัญชี
ชั้นสูง 2

3524901

สัมม นา
การ
บัญชี

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

3524901

สัมมน
าการ
บัญชี

- 113 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

(4) จัดทางบ
การเงินซึ่ง
รวมถึงงบ
การเงินรวมตาม
มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินระหว่าง
ประเทศ หรือ
มาตรฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(5) ตีความงบ
การเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
(6) ตีความของ
รายงานต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน
เช่น รายงาน
ความยั่งยืน
และรายงาน

จา
นวน
ราย
วิชา

3

2

2

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3524101

การบัญชี
ชั้นสูง 1

3524102

การบัญชี
ชั้นสูง 2

3523702

การรายงาน
ทางการเงิน
และการ
วิเคราะห์งบ
การเงิน

3524901

สัมมนาการ
บัญชี

3523702

การรายงาน
ทางการเงิน
และการ
วิเคราะห์งบ
การเงิน

3524901

สัมมนาการ
บัญชี

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3523702

การรายงาน
ทางการเงิน
และการ
วิเคราะห์งบ
การเงิน

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 114 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1

รายวิชาบังคับที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ฉบับบูรณาการ

(ข) การบัญชีบริหาร
(ปานกลาง)

(1) ประยุกต์ใช้
เทคนิคต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ
ด้านการบริหาร
รวมถึงต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์ผลต่าง
การบริหาร
สินค้าคงเหลือ
และการจัดทา
งบประมาณ
และการ
พยากรณ์

2

3522102

การบัญชี
ต้นทุน 1

3522105

การบัญชี
ต้นทุน 2

(2) ประยุกต์ใช้
เทคนิคเชิง
ปริมาณที่
เหมาะสมใน
การวิเคราะห์
พฤติกรรม

2

3522102

การบัญชี
ต้นทุน 1

3522105

การบัญชี
ต้นทุน 2

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 115 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3523702

การรายงาน
ทางการเงิน
และการ
วิเคราะห์งบ
การเงิน

3522701

การจัดการ
ทางการเงิน
สาหรับนัก
บัญชี

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3522701

การจัดการ
ทางการเงิน
สาหรับนัก
บัญชี

ต้นทุนและตัว
ผลักดันต้นทุน
(3) วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
การเงินและ
ข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทาง
การเงินเพื่อ
นาเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
สาหรับการ
ตัดสินใจด้าน
การบริหาร
(4) จัดทา
รายงานเพื่อ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจด้าน
การบริหาร ซึ่ง
รวมถึงรายงาน
ต่างๆ ที่มุ่งเน้น
การวางแผน
และการจัดทา
งบประมาณ

3

2

3522105

การบัญชี
ต้นทุน 2

3522105

การบัญชี
ต้นทุน 2

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 116 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3522105

การบัญชี
ต้นทุน 2

3522701

การจัดการ
ทางการเงิน
สาหรับนัก
บัญชี

การบริหาร
ต้นทุน การ
ควบคุมคุณภาพ
การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และ
การเทียบเคียง
สมรรถนะกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
(5) ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของผลิตภัณฑ์
และส่วนงาน
ธุรกิจ
(ค) การเงินและการ
บริหารการเงิน
(ปานกลาง)

(1) เปรียบเทีย
บแหล่งเงินทุน
ต่าง ๆ ที่มี
สาหรับองค์กร
รวมถึงการ
จัดหาเงินทุน
จากธนาคาร
เครื่องมือทาง
การเงิน ตลาด
หุ้นกู้ ตลาดหุ้น

1

1

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 117 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3522701

การจัดการ
ทางการเงิน
สาหรับนัก
บัญชี

3522701

การจัดการ
ทางการเงิน
สาหรับนัก
บัญชี

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3523702

การรายงาน
ทางการเงิน
และการ
วิเคราะห์งบ
การเงิน

3523702

การรายงาน
ทางการเงิน
และการ
วิเคราะห์งบ
การเงิน

ทุนและตลาด
พันธบัตรรัฐบาล

(2) วิเคราะห์
ความต้องการ
ด้านกระแสเงิน
สดและเงินทุน
หมุนเวียนของ
องค์กร
(3) วิเคราะห์
ฐานะการเงินใน
ปัจจุบันและใน
อนาคตของ
องค์กรโดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึง การ
วิเคราะห์
อัตราส่วน การ
วิเคราะห์
แนวโน้ม และ
การวิเคราะห์

2

2

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 118 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3522701

การจัดการ
ทางการเงิน
สาหรับนัก
บัญชี

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3522701

การจัดการ
ทางการเงิน
สาหรับนัก
บัญชี

กระแสเงินสด

(4) ประเมิน
ความเหมาะสม
ของ
องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การคานวณ
ต้นทุนเงินทุน
ขององค์กร
(5) ประยุกต์ใช้
เทคนิคการ
จัดทา
งบประมาณการ
ลงทุนต่าง ๆ ใน
การประเมิน
การตัดสินใจ
ลงทุน

1

2

3522105

การบัญชี
ต้นทุน 2

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 119 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ง) ภาษีอากร
(ปานกลาง)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(6) อธิบาย
วิธีการประเมิน
มูลค่าด้วยวิธี
รายได้ วิธี
สินทรัพย์ และ
วิธีมูลค่าตลาดที่
ใช้สาหรับการ
ตัดสินใจลงทุน
การวางแผน
ธุรกิจ และการ
บริหารการเงิน
ในระยะยาว

1

3522701

การจัดการ
ทางการเงิน
สาหรับนัก
บัญชี

(1) อธิบาย
ข้อกาหนดและ
การปฏิบัติตาม
ระบบการ
จัดเก็บภาษี
อากรของ
ประเทศ

1

3522501

การภาษีอากร
1

(2) จัดทาการ
คานวณภาษี
ทางตรงและ
ทางอ้อมสาหรับ

2

3522501

การภาษีอากร
1

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3523502

การภาษีอากร
2

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 120 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล
(3) วิเคราะห์
ประเด็นภาษี
อากรที่สัมพันธ์
กับรายการค้า
ระหว่าง
ประเทศที่ไม่
ซับซ้อน

1

3523502

การภาษีอากร
2

(4) อธิบาย
ความแตกต่าง
ระหว่างการ
วางแผนภาษี
การหลีกเลี่ยง
ภาษีและการ
หนีภาษี

1

3523502

การภาษีอากร
2

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

(จ) การสอบบัญชีและ (1) อธิบาย
การให้ความเชื่อมั่น
วัตถุประสงค์
(ปานกลาง)
และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ
งบการเงิน

1

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 121 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

(2) ประยุกต์ใช้
มาตรฐานการ
สอบบัญชีที่
เกี่ยวข้อง (เช่น
มาตรฐานการ
สอบบัญชี
ระหว่าง
ประเทศ) และ
กฎหมายและ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ
งบการเงิน
(3) ประเมิน
ความเสี่ยงของ
ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสาคัญ
ต่องบการเงิน
และพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อ
กลยุทธ์การ
ตรวจสอบ

จา
นวน
ราย
วิชา

1

1

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 122 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

(4) ประยุกต์ใช้
วิธีเชิงปริมาณที่
ใช้ในงาน
ตรวจสอบ
(5) อธิบาย
องค์ประกอบ
สาคัญของงาน
ให้ความเชื่อมั่น
และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับ
งานนั้น
(ฉ) การกากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
(ปานกลาง)

(1) อธิบาย
หลักการการ
กากับดูแลที่ดี
ซึ่งรวมถึงสิทธิ
และความ
รับผิดชอบของ
ผู้เป็นเจ้าของ
นักลงทุน และผู้
มีหน้าที่กากับ
ดูแลที่ได้รับการ
กากับดูแล และ
อธิบายบทบาท

จา
นวน
ราย
วิชา

1

1

1

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 123 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

ของผู้มีส่วนได้
เสียใน
ข้อกาหนดด้าน
การกากับดูแล
การเปิดเผย
ข้อมูล และ
ความโปร่งใส
(2) วิเคราะห์
องค์ประกอบ
ของกรอบ
แนวคิดในการ
กากับดูแล
องค์กร
(3) วิเคราะห์
ความเสี่ยงและ
โอกาสของ
องค์กรโดยใช้
กรอบแนวคิดใน
การบริหาร
ความเสี่ยง

1

1

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 124 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

(4) วิเคราะห์
องค์ประกอบ
ของการควบคุม
ภายในที่
เกี่ยวข้องกับ
การรายงานทาง
การเงิน
(ช) กฎหมายและ
ข้อบังคับทางธุรกิจ
(ปานกลาง)

(1) อธิบาย
กฎหมายและ
ข้อบังคับที่
กากับดูแล
กิจการที่มี
รูปแบบแตกต่าง
กัน
(2) อธิบาย
กฎหมายและ
ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อม
ในการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี

จา
นวน
ราย
วิชา

1

1

1

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

3522601

กฎหมายธุรกิจ
พาณิชย์ และ
การบัญชี

3522601

กฎหมายธุรกิจ
พาณิชย์ และ
การบัญชี

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 125 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
(ซ) เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ปานกลาง)

ผลการเรียนรู้

(1) วิเคราะห์
ความเพียงพอ
ของการควบคุม
ทั่วไปของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การควบคุม
ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง
(2) อธิบายว่า
เทคโนโลยี
สารสนเทศมี
ประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
ตัดสินใจอย่างไร
(3) ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจด้วย
การวิเคราะห์
ธุรกิจ

จา
นวน
ราย
วิชา

2

2

2

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3521401

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สมัยใหม่
สาหรับงาน
บัญชี

3523401

ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญชี

3523401

ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญชี

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3523401

ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญชี

3521401

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สมัยใหม่
สาหรับงาน
บัญชี

3521401

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สมัยใหม่
สาหรับงาน
บัญชี

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 126 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
(ฌ) สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและองค์กร
(ปานกลาง)

ผลการเรียนรู้

(1) อธิบาย
สภาพแวดล้อม
ที่องค์กร
ดาเนินงานซึ่ง
รวมถึง
แรงผลักดัน
หลักด้าน
เศรษฐกิจ ด้าน
กฎหมาย ด้าน
การเมือง ด้าน
สังคม ด้าน
เทคนิค ด้าน
การ
ต่างประเทศ
และด้าน
วัฒนธรรม
(2) วิเคราะห์
ลักษณะของ
สภาพแวดล้อม
โลกที่ส่งผล
กระทบต่อ
การค้าและ
การเงินระหว่าง

จา
นวน
ราย
วิชา

3

3

รายวิชาบังคับที่ 1

รายวิชาบังคับที่ 2

รายวิชาบังคับที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3541101

หลักการตลาด

3561101

องค์การและ
การจัดการ

3591101

หลัก
เศรษฐศาสตร์

3522701

การจัดการ
ทางการเงิน
สาหรับนัก
บัญชี

3591101

หลัก
เศรษฐศาสตร์

3541101

หลักการตลาด

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 127 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1

รายวิชาบังคับที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3591101

หลัก
เศรษฐศาสตร์

ประเทศ

(ญ) เศรษฐศาสตร์
(พื้นฐาน)

(3) ระบุ
ลักษณะสาคัญ
ของโลกาภิวัฒน์
ซึ่งรวมถึง
บทบาทของ
ธุรกิจข้ามชาติ
การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
และตลาดเกิด
ใหม่

2

3541101

หลักการตลาด

(1) อธิบาย
หลักการ
พื้นฐานของ
เศรษฐศาสตร์
จุลภาคและ
เศรษฐศาสตร์
มหภาค

1

3591101

หลัก
เศรษฐศาสตร์

(2) อธิบาย
ผลกระทบของ
การ
เปลี่ยนแปลงใน

1

3591101

หลัก
เศรษฐศาสตร์

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 128 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ดัชนีชี้วัดด้าน
เศรษฐศาสตร์
มหภาคต่อ
กิจกรรมทาง
ธุรกิจ

(ฎ) กลยุทธ์ธุรกิจและ
การจัดการ
(ปานกลาง)

(3) อธิบาย
โครงสร้างตลาด
ประเภทต่างๆ
ซึ่งรวมถึงการ
แข่งขันสมบูรณ์
การแข่งขันแบบ
ผูกขาด การ
ผูกขาด และ
การมีผู้ขายน้อย
ราย

1

3591101

หลัก
เศรษฐศาสตร์

(1) อธิบาย
วิธีการต่าง ๆ ที่
อาจใช้ในการ
ออกแบบและ
จัดรูปแบบ
องค์กร

1

3561101

องค์การและ
การจัดการ

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 129 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(2) อธิบาย
วัตถุประสงค์
และ
ความสาคัญของ
หน้าที่และการ
ดาเนินงาน
ประเภทต่าง ๆ
ภายในองค์กร

1

3561101

องค์การและ
การจัดการ

(3) วิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก
และภายในที่
อาจมีอิทธิพล
ต่อกลยุทธ์ของ
องค์กร

2

3564201

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

3561101

องค์การและ
การจัดการ

(4) อธิบาย
กระบวนการที่
อาจนามาใช้ใน
การดาเนินกล
ยุทธ์ขององค์กร

2

3564201

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

3561101

องค์การและ
การจัดการ

(5) อธิบายว่า
ทฤษฎี
พฤติกรรม
องค์กรอาจ

1

3561101

องค์การและ
การจัดการ

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

- 130 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จา
นวน
ราย
วิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชาบังคับที่ 2

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

รายวิชาบังคับที่ 3

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อ
วิชา

นามาใช้เพื่อ
ยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคคล ทีมงาน
และองค์กรได้
อย่างไร

หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ทักษะทางวิชาชีพ

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)
(ก) ปัญญา
(ปานกลาง)

รายวิชาบังคับที่ 1

รายวิชาบังคับที่ 2

ผลการเรียนรู้

จานวน
รายวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่าน
การวิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณาการ

2

3593301

การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

3564201

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

(2) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการ
ระบุ และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด

1

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

รายวิชาบังคับที่ 3

รายวิชาบังคับที่ 4

รหัส
วิชา

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

- 131 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ทักษะทางวิชาชีพ

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

รายวิชาบังคับที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

3523502

การภาษี
อากร 2

(4) ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิด
เชิงนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา

2

3564201

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

3593301

การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

(5) เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและซับซ้อนใน
หลายแง่มุม

2

3593301

การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

3564201

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

(1) ให้ความร่วมมือและทางานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร

1

3561101

องค์การและ
การจัดการ

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

ผลการเรียนรู้
(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาและการหาข้อสรุป

(ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการสื่อสาร
(ปานกลาง)

รายวิชาบังคับที่ 1

จานวน
รายวิชา

(2) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมื่อนาเสนอ อภิปราย และ
รายงาน ในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา

2

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

(3) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกีย่ วกับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและภาษาในการสื่อสารทุกรูปแบบ

2

1551402

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 1

1551403

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 2

(4) ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการสัมภาษณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

2

3561101

องค์การและ
การจัดการ

3524901

สัมมนาการ
บัญชี

(5) ประยุกต์ใช้ทักษะการต่อรองมาใช้เพื่อหาทางแก้ปัญหา
และข้อตกลงร่วมกัน

2

3561101

องค์การและ
การจัดการ

3524901

สัมมนาการ
บัญชี

รายวิชาบังคับที่ 3

รายวิชาบังคับที่ 4

รหัส
วิชา

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

- 132 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ทักษะทางวิชาชีพ

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

(ค) การจัดการตนเอง
(ปานกลาง)

รายวิชาบังคับที่ 1

รายวิชาบังคับที่ 2

จานวน
รายวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(6) ประยุกต์ใช้ทักษะการให้คาปรึกษาเพื่อลดหรือแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง แก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุด

2

3524901

สัมมนาการ
บัญชี

3564201

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

(7) นาเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นเพื่อให้เกิดการ
สนับสนุนและมีพันธสัญญาร่วมกัน

2

3524901

สัมมนาการ
บัญชี

3561101

องค์การและ
การจัดการ

1

3524901

สัมมนาการ
บัญชี

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

ผลการเรียนรู้

(1) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(2) ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตั้ง
คาถามและประเมินข้อมูลทั้งหมดเชิงวิพากษ์

2

(3) กาหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและ
ติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้อื่นและ
การไตร่ตรองด้วยตนเอง

2

3524302

3524302

(4) จัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดทาง
วิชาชีพ
2

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

รายวิชาบังคับที่ 3

รายวิชาบังคับที่ 4

รหัส
วิชา

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

- 133 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ทักษะทางวิชาชีพ

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้
(5) คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้
(6) เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามา

(ง) การจัดการองค์กร
(ปานกลาง)

(1) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2

3564201

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

3522105

การบัญชี
ต้นทุน 2

1

3564201

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

1

3561101

องค์การและ
การจัดการ

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

(2) สอบทานงานของตนเองและของผู้อื่นเพื่อประเมินว่างาน
นั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กรหรือไม่

(3) ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและ
พัฒนาผู้อื่น
(4) ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน
(5) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้นาเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

รายวิชาบังคับที่ 2

จานวน
รายวิชา

2

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

1

3561101

องค์การและ
การจัดการ

1

3561101

องค์การและ
การจัดการ

1

3561101

องค์การและ
การจัดการ

รายวิชาบังคับที่ 3

รายวิชาบังคับที่ 4

รหัส
วิชา

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

- 134 หลักสูตร บัญชีบณ
ั ฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ทักษะทางวิชาชีพ

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จานวน
รายวิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3521401

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สมัยใหม่
สาหรับงาน
บัญชี

(6) นาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตัดสินใจที่ดีขึ้น
2

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3523401

ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญชี

รายวิชาบังคับที่ 3

รายวิชาบังคับที่ 4

รหัส
วิชา

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

- 135 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

(ก) การสังเกตและสงสัยเยี่ยง (1) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อสงสัยอย่างมี
ผู้ประกอบวิชาชีพ และการ
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่
ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ เกี่ยวข้อง
วิชาชีพ
(ปานกลาง)
(2) ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มี
เหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากสถานการณ์
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

(ข) หลักจริยธรรม
(ปานกลาง)

จานวน
รายวิชา

2

2

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3524302

การสอบ
บัญชีและ
การให้ความ
เชื่อมั่น

3524302

การสอบ
บัญชีและ
การให้ความ
เชื่อมั่น

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

(1) อธิบายลักษณะของจริยธรรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3521101

การบัญชี 1

3522601

กฎหมาย
การสอบบัญชี
ธุรกิจ
3524302 และการให้
พาณิชย์ และ
ความเชื่อมัน่
การบัญชี

2

3522601

กฎหมาย
ธุรกิจ
พาณิชย์
และการ
บัญชี

3524302

การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น

2

3524302

การสอบ
บัญชีและ
การให้ความ

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ

3

(2) อธิบายข้อดีและข้อเสียของแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการต่อจริยธรรม

(3) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและกาหนดว่าเมื่อใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม

รายวิชาบังคับที่ 3

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา
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ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จานวน
รายวิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

เชื่อมั่น

(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมา
ทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก
2

(5) ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ
ความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และการปฏิบัติ
ตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ที่ล่อแหลมทาง
จริยธรรม และกาหนดแนวทางปฏิบัติทเี่ หมาะสม

2

3524302

การสอบ
บัญชีและ
การให้ความ
เชื่อมั่น

3524302

การสอบ
บัญชีและ
การให้ความ
เชื่อมั่น

3524302

การสอบ
บัญชีและ
การให้ความ
เชื่อมั่น

3522601

กฎหมาย
ธุรกิจ
พาณิชย์
และการ

(6) ประยุกต์ใช้ขอ้ กาหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
3

(ค) พันธะสัญญาที่มีต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(ปานกลาง)

(1) อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3522601

กฎหมาย
ธุรกิจ
พาณิชย์ และ
การบัญชี

การควบคุม
ภายใน

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา
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ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ

ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้

จานวน
รายวิชา

รายวิชาบังคับที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 2
รหัสวิชา

บัญชี

(2) อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจและการกากับดูแลที่ดี
2

(3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่ง
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ

2

ภายใน

3522601

กฎหมาย
ธุรกิจ
พาณิชย์
และการ
บัญชี

การสอบบัญชี
3524302 และการให้
ความเชื่อมั่น

3522601

กฎหมาย
ธุรกิจ
พาณิชย์
และการ
บัญชี

การสอบบัญชี
3524302 และการให้
ความเชื่อมั่น

3524302

การสอบ
บัญชีและ
การให้ความ
เชื่อมั่น

(4) วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อ
บุคคล ต่อวิชาชีพ และต่อสาธารณะ
2

ชื่อวิชา

3523303

การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
การควบคุม
ภายใน

รายวิชาบังคับที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับที่ 4
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ก) การบัญชี
การเงินและ
การรายงาน
ทางการเงิน
(ปานกลาง)
3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

ผลการเรียนรู้

/
/

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

/
/
/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

IES2
3521101 การบัญชี 1

(1) ประยุกต์ใช้หลักการ
บัญชีกับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
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หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ให้หลักสูตรใส่เครื่องหมาย / รหัสวิชา และชื่อรายวิชา ที่เกี่ยวข้องซึง่ ต้องเป็ นวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะบังคับเท่านัน้
วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

5

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
3524101 การบัญชีชั้นสูง 1
3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

/
/
/
/
/
6

/
/
/
/
4

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524901 สัมมนาการบัญชี

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

/

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

(3) ประเมินความ
เหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ใช้จัดทางบ
การเงิน
3561101 องค์การและการจัดการ

ผลการเรียนรู้
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRSs)
หรือมาตรฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับรายการค้า
และเหตุการณ์ต่าง ๆ
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 139 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(5) ตีความงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
/
/

/

/

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

ผลการเรียนรู้

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

(4) จัดทางบการเงินซึ่ง
รวมถึงงบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ
หรือมาตรฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 140 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

3

2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
ผลการเรียนรู้

/
/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

วิชาแกน

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

(6) ตีความของรายงาน
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
เช่น รายงานความยั่งยืน
และรายงานฉบับบูรณา
การ
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 141 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

2

(1) ประยุกต์ใช้เทคนิค
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการบริหาร
รวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ผลต่าง การ
บริหารสินค้าคงเหลือ
และการจัดทา
งบประมาณและการ
พยากรณ์
/
/
2

(2) ประยุกต์ใช้เทคนิค
เชิงปริมาณที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์พฤติกรรม
ต้นทุนและตัวผลักดัน
ต้นทุน
/
/
2

ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

วิชาแกน

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

(ข) การบัญชี
บริหาร
(ปานกลาง)
3522102 การบัญชีต้นทุน 1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 142 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(3) วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินเพื่อ
นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการตัดสินใจด้าน
การบริหาร
ผลการเรียนรู้

/
/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

วิชาแกน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

/

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 143 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

3

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(4) จัดทารายงานเพือ่
สนับสนุนการตัดสินใจ
ด้านการบริหาร ซึ่งรวมถึง
รายงานต่างๆ ที่มุ่งเน้น
การวางแผนและการ
จัดทางบประมาณ การ
บริหารต้นทุน การ
ควบคุมคุณภาพ การ
วัดผลการปฏิบัติงาน และ
การเทียบเคียงสมรรถนะ
กับเกณฑ์มาตรฐาน

(5) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์
และส่วนงานธุรกิจ
ผลการเรียนรู้

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 144 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

/
2

/
1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ค) การเงิน
และการบริหาร
การเงิน
(ปานกลาง)
ผลการเรียนรู้

(1) เปรียบเทียบแหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ ที่มีสาหรับ
องค์กร รวมถึงการจัดหา
เงินทุนจากธนาคาร
เครื่องมือทางการเงิน
ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุน
และตลาดพันธบัตร
รัฐบาล
/

(2) วิเคราะห์ความ
ต้องการด้านกระแสเงิน
สดและเงินทุนหมุนเวียน
ขององค์กร
/
/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 145 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

1

2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
ผลการเรียนรู้

(3) วิเคราะห์ฐานะ
การเงินในปัจจุบันและใน
อนาคตขององค์กรโดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะห์อัตราส่วน
การวิเคราะห์แนวโน้ม
และการวิเคราะห์กระแส
เงินสด
/

(4) ประเมินความ
เหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้
ในการคานวณต้นทุน
เงินทุนขององค์กร
/

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 146 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

2

1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
ผลการเรียนรู้

(5) ประยุกต์ใช้เทคนิค
การจัดทางบประมาณการ
ลงทุนต่าง ๆ ในการ
ประเมินการตัดสินใจ
ลงทุน
/

(6) อธิบายวิธีการประเมิน
มูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธี
สินทรัพย์ และวิธีมูลค่า
ตลาดที่ใช้สาหรับการ
ตัดสินใจลงทุน การ
วางแผนธุรกิจ และการ
บริหารการเงินในระยะ
ยาว
/

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 147 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

2

1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ง) ภาษีอากร
(ปานกลาง)

(3) วิเคราะห์ประเด็นภาษี
อากรที่สัมพันธ์กับ
รายการค้าระหว่าง
ประเทศที่ไม่ซับซ้อน
ผลการเรียนรู้

(1) อธิบายข้อกาหนดและ
การปฏิบัติตามระบบการ
จัดเก็บภาษีอากรของ
ประเทศ
/

(2) จัดทาการคานวณ
ภาษีทางตรงและทางอ้อม
สาหรับบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล
/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 148 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

1

/
2

/
1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(จ) การสอบ
บัญชีและการ
ให้ความเชื่อมั่น
(ปานกลาง)
(4) อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างการวางแผนภาษี
การหลีกเลี่ยงภาษีและ
การหนีภาษี

(1) อธิบายวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบ
การเงิน
ผลการเรียนรู้

/

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 149 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

1

1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 150 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐาน
การสอบบัญชีที่เกีย่ วข้อง
(เช่น มาตรฐานการสอบ
บัญชีระหว่างประเทศ)
และกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน
/
1

(3) ประเมินความเสี่ยง
ของข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญต่องบการเงิน
และพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อกลยุทธ์การ
ตรวจสอบ
/
1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ฉ) การกากับ
ดูแล การ
บริหารความ
เสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน
(ปานกลาง)
(1) อธิบายหลักการการ
กากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึง
สิทธิและความรับผิดชอบ
ของผู้เป็นเจ้าของ นัก
ลงทุน และผู้มีหน้าที่
กากับดูแลที่ได้รับการ
กากับดูแล และอธิบาย
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 151 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

(4) ประยุกต์ใช้วิธีเชิง
ปริมาณที่ใช้ในงาน
ตรวจสอบ
/
1

(5) อธิบายองค์ประกอบ
สาคัญของงานให้ความ
เชื่อมั่นและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับงานนั้น
/
1

1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(2) วิเคราะห์
องค์ประกอบของกรอบ
แนวคิดในการกากับดูแล
องค์กร
ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 152 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

ในข้อกาหนดด้านการ
กากับดูแล การเปิดเผย
ข้อมูล และความโปร่งใส

1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ช) กฎหมาย
และข้อบังคับ
ทางธุรกิจ
(ปานกลาง)
(1) อธิบายกฎหมายและ
ข้อบังคับที่กากับดูแล
กิจการที่มีรูปแบบ
แตกต่างกัน
ผลการเรียนรู้

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 153 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

(3) วิเคราะห์ความเสีย่ ง
และโอกาสขององค์กร
โดยใช้กรอบแนวคิดใน
การบริหารความเสี่ยง
/
1

(4) วิเคราะห์
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในที่เกีย่ วข้อง
กับการรายงานทาง
การเงิน
/
1

1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(2) อธิบายกฎหมายและ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี

(ซ) เทคโนโลยี (1) วิเคราะห์ความ
สารสนเทศ
เพียงพอของการควบคุม
(ปานกลาง)
ทั่วไปของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ควบคุมระบบงานที่
เกี่ยวข้อง
ผลการเรียนรู้

/

/

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 154 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

1

2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 155 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

(2) อธิบายว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
การตัดสินใจอย่างไร
/
/
2

(3) ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจด้วยการ
วิเคราะห์ธุรกิจ
/
/
2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ฌ)
สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและ
องค์กร
(ปานกลาง)

(2) วิเคราะห์ลักษณะของ
สภาพแวดล้อมโลกที่
ส่งผลกระทบต่อการค้า
และการเงินระหว่าง
ประเทศ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

/
/

/

ผลการเรียนรู้

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3561101 องค์การและการจัดการ

(1) อธิบายสภาพแวดล้อม
ที่องค์กรดาเนินงานซึ่ง
รวมถึงแรงผลักดันหลัก
ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
กฎหมาย ด้านการเมือง
ด้านสังคม ด้านเทคนิค
ด้านการต่างประเทศ และ
ด้านวัฒนธรรม
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 156 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

/
3

/
3

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ญ)
เศรษฐศาสตร์
(พื้นฐาน)
(3) ระบุลักษณะสาคัญ
ของโลกาภิวัฒน์ซึ่งรวมถึง
บทบาทของธุรกิจข้าม
ชาติ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และตลาด
เกิดใหม่
/
2

(1) อธิบายหลักการ
พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและเศรษฐศาสตร์
มหภาค
/
1

(2) อธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงใน
ดัชนีชี้วัดด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจ
/
1

/

ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 157 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ฎ) กลยุทธ์
ธุรกิจและการ
จัดการ
(ปานกลาง)
(1) อธิบายวิธกี ารต่าง ๆ
ที่อาจใช้ในการออกแบบ
และจัดรูปแบบองค์กร

(3) อธิบายโครงสร้าง
ตลาดประเภทต่างๆซึ่ง
รวมถึงการแข่งขัน
สมบูรณ์ การแข่งขันแบบ
ผูกขาด การผูกขาด และ
การมีผู้ขายน้อยราย

/

ผลการเรียนรู้

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 158 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

1

1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 159 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

(2) อธิบายวัตถุประสงค์
และความสาคัญของ
หน้าที่และการดาเนินงาน
ประเภทต่าง ๆ ภายใน
องค์กร
/

(3) วิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและภายในที่
อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์
ขององค์กร
/
/
2

(4) อธิบายกระบวนการที่
อาจนามาใช้ในการดาเนิน
กลยุทธ์ขององค์กร
/
/
2

1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ก) ปัญญา
(ปานกลาง)
(5) อธิบายว่าทฤษฎี
พฤติกรรมองค์กรอาจ
นามาใช้เพื่อยกระดับผล
การปฏิบัติงานของบุคคล
ทีมงาน และองค์กรได้
อย่างไร

(1) ประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่
หลากหลายผ่านการวิจัย
การวิเคราะห์ และการบูร
ณาการ
/

ผลการเรียนรู้

/

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 160 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

1

IES3

2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(3) ระบุได้ว่าเมื่อใด
สมควรที่จะปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาและการหา
ข้อสรุป
ผลการเรียนรู้

(2) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ซึ่งรวมถึงการระบุ และ
การประเมินทางเลือก
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
สมเหตุสมผลบนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 161 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

/
1

/
2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ข)
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และการสื่อสาร
(ปานกลาง)
(1) ให้ความร่วมมือและ
ทางานเป็นทีม เมื่อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร
/

ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 162 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

(4) ประยุกต์ใช้เหตุผล
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
และการคิดเชิงนวัตกรรม
ในการแก้ปัญหา
/
/
2

(5) เสนอแนะวิธีแก้ไข
ปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและ
ซับซ้อนในหลายแง่มุม
/
/
2

1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(3) แสดงให้เห็นถึงความ
ตระหนักเกี่ยวกับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
และภาษาในการสื่อสาร
ทุกรูปแบบ
/
/

ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

วิชาแกน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

(2) สื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับเมื่อนาเสนอ
อภิปราย และ รายงาน
ในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการ ทั้งในรูปแบบที่
เป็นลายลักษณ์อกั ษรและ
โดยวาจา
3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 163 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/
/

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

2

2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(6) ประยุกต์ใช้ทักษะการ
ให้คาปรึกษาเพื่อลดหรือ
แก้ไขข้อขัดแย้ง แก้ไข
ปัญหา และสร้างโอกาส
ให้ได้มากที่สุด

(4) ประยุกต์ใช้เทคนิค
การฟังเชิงรุกและการ
สัมภาษณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ
/
/
2

(5) ประยุกต์ใช้ทักษะการ
ต่อรองมาใช้เพื่อหาทาง
แก้ปัญหาและข้อตกลง
ร่วมกัน
/
/
2

/
2

/

ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 164 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ค) การ
จัดการตนเอง
(ปานกลาง)
(7) นาเสนอความคิดและ
โน้มน้าวจูงใจผู้อื่นเพือ่ ให้
เกิดการสนับสนุนและมี
พันธสัญญาร่วมกัน

(1) แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

(2) ประยุกต์ใช้ความ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการตั้งคาถาม
และประเมินข้อมูล
ทั้งหมดเชิงวิพากษ์
/

ผลการเรียนรู้

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 165 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

/
2

/
1

2

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

(3) กาหนดมาตรฐานส่วน
บุคคลระดับสูงในการ
ปฏิบัติงานและติดตาม
ผลงานของตนเองโดยใช้
ข้อมูลป้อนกลับจากผูอ้ ื่น
และการไตร่ตรองด้วย
ตนเอง
/
/
2

(4) จัดการเวลาและ
ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ
ข้อกาหนดทางวิชาชีพ
/
/
2

(5) คาดการณ์ความท้า
ทายและวางแผนหาทาง
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้
/

ผลการเรียนรู้

/

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 166 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ง) การจัดการ (1) ปฏิบัติงานที่ได้รับ
องค์กร
มอบหมายตามแนว
(ปานกลาง)
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

(2) สอบทานงานของ
ตนเองและของผู้อื่นเพื่อ
ประเมินว่างานนั้นเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพ
ขององค์กรหรือไม่

(6) เปิดใจกว้างรับโอกาส
ใหม่ๆ ที่เข้ามา
ผลการเรียนรู้

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 167 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/

/

/

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

1

1

2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 168 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

(3) ประยุกต์ใช้ทักษะการ
บริหารคนในการสร้าง
แรงจูงใจและพัฒนาผู้อื่น
/
1

(4) ประยุกต์ใช้ทักษะการ
กระจายงานในการ
มอบหมายงาน
/
1

(5) ประยุกต์ใช้ทักษะ
ความเป็นผู้นาเพื่อโน้ม
น้าวจูงใจผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร
/
1

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ก) การสังเกต
และสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ และ
การใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้
(6) นาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้น

(1) ประยุกต์ใช้ความคิด
แบบการตั้งข้อสงสัยอย่าง
มีวิจารณญาณในการ
ประเมินข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ผลการเรียนรู้

/

/

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 169 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/

/

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

2

IES4

2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ข) หลัก
จริยธรรม
(ปานกลาง)
(1) อธิบายลักษณะของ
จริยธรรม

(2) อธิบายข้อดีและ
ข้อเสียของแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติตาม
หลักการต่อจริยธรรม
/

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

(2) ระบุและประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลใน
การหาข้อสรุปที่มีเหตุผล
สนับสนุนอย่างเหมาะสม
โดยพิจารณาจาก
สถานการณ์และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
3561101 องค์การและการจัดการ

วิชาแกน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

ประกอบ
วิชาชีพ
(ปานกลาง)
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 170 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/
/

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

2

/
/
3

/
/
2

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

(3) ระบุประเด็นทาง
จริยธรรมและกาหนดว่า
เมื่อใดควรประยุกต์ใช้
หลักจริยธรรม
/
/
2

(4) วิเคราะห์ทางเลือก
ของวิธีปฏิบัติและระบุถึง
ผลที่ตามมาทางจริยธรรม
ของแต่ละทางเลือก
/
/
2

ผลการเรียนรู้
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 171 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

วิชาแกน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

(5) ประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมพื้นฐานในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เที่ยงธรรม ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ
และความระมัดระวัง
รอบคอบ การรักษา
ความลับ และการปฏิบัติ
ตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ในสถานการณ์ที่ล่อแหลม
ทางจริยธรรม และ
กาหนดแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 172 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/
/

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

(ค) พันธะ
สัญญาที่มีต่อ
ประโยชน์
สาธารณะ
(ปานกลาง)
ผลการเรียนรู้

(1) อธิบายบทบาทของ
จริยธรรมในวิชาชีพและที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
/

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

/

3522501 การภาษีอากร 1

วิชาแกน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

(6) ประยุกต์ใช้ขอ้ กาหนด
ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมทางวิชาชีพ
ในการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 173 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/
/
3

/
2

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)
ผลการเรียนรู้
3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 174 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

(2) อธิบายบทบาทของ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจและการ
กากับดูแลที่ดี
/
/
2

(3) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริยธรรมและกฎหมาย
ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมาย
ข้อบังคับ และประโยชน์
สาธารณะ
/
/
2

ด้านของ
ความรู้
ความสามารถ
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ)

ผลรวม IES
ตามรายวิชา
1
1
14
10
1
2

ผลการเรียนรู้

1
7
9
2
4
5
3
2
2
4
3
2
6
7
9
4
4

3523303 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

(4) วิเคราะห์ผลที่ตามมา
ของพฤติกรรมซึ่งผิด
จริยธรรมต่อบุคคล ต่อ
วิชาชีพ และต่อสาธารณะ
3524302 การสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มั่น

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3523502 การภาษีอากร 2

3524901 สัมมนาการบัญชี

3523702 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

3522105 การบัญชีต้นทุน 2

วิชาแกน

3522102 การบัญชีต้นทุน 1

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์

3521401 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับงานบัญชี

3522501 การภาษีอากร 1

3522701 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบัญชี

3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

3521102 การบัญชี 2

3521101 การบัญชี 1

3541101 หลักการตลาด

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3561101 องค์การและการจัดการ

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

- 175 วิชาเฉพาะบังคับ (เอกบังคับ)

/
/

23
17

ผลรวม
จานวน
วิชาตาม
IES

2
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ

- 177 -

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

.............................................................
เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้ งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจความในมาตรา 18 (2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
หรือพัฒ นาใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ คาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในข้อ
บังนี้หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิก
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4.3 ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
4.4 ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
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ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
“สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า ส านั ก ส่ งเส ริ ม วิ ช าก ารแล ะงาน ท ะเบี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบี ย นและประมวลผล” หมายความว่ า งานหนึ่ ง ในส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการฯที่
รับผิดชอบด้านทะเบียนและการประมวลผล
“คณบดี”
หมายความว่า คณ บดี ข องแต่ ล ะคณ ะ และผู้ อ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุคคลที่ มหาวิทยาลั ยแต่งตั้งให้ เป็นประธานใน
การบริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ านวิ ช าการ วิ ธีก ารเรีย น ควบคุ ม แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าในการเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจั ด การศึ ก ษาอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการจั ด
การศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นั ก ศึ ก ษาที่ จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในเวลา
ราชการ
“บุคลากรประจาการ” หมายความว่า บุคคลที่กาลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือ
เอกชน โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
สาหรับบุ คลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการเรียนการสอนที่
นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาปกติ ในระบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร” หมายความว่า เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรอุ ดมศึก ษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
“กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา” หมายความว่ า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
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หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษา
ภาคปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ ดังนี้
การจัดการศึกษาภาคปกติ ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การจั ด การศึ ก ษาภาคพิ เศษ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร และให้มีสัดส่วนการลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 8 การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
8.1 กาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง
การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
8.2 การคิดหน่ว ยกิต และการกาหนดจานวนหน่ วยกิต และระยะเวลาใน
การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 9 การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยให้คณะดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือ
คาปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
9.1 การลงทะเบี ย นของนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และ
สาหรับ ภาคฤดูร้อน ให้ ล งทะเบี ย นได้ไม่เกิน 9 หน่ว ยกิต ในกรณี ที่มีเหตุผ ลและความจาเป็น ต้อง
ลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา
และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
(2) ไม่อนุ ญ าตให้ ล งทะเบียนเรียนร่วมกับนั กศึกษาภาคพิ เศษ
ยกเว้นเป็นการลงทะเบียนเรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวม
ในภาคการศึกษานั้ น ต้องไม่เกิน 22 หน่ว ยกิต การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
แผนการศึกษา ในช่วงระยะเวลาที่กาลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายให้ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้
9.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ใน
กรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการ
เห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
(2) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมาย
จากอธิการบดี เพื่ อลงทะเบี ย นเรียนรายวิช าเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานใน
วันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตาม
วิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
นักศึกษาภาคปกติ
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว
ให้ ล งทะเบี ย นเรี ยนรายวิช าเพิ่ มเติมได้ในกรณี ที่ วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้ องไม่เกิน ที่
กาหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2 แล้วแต่กรณี
9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว
ในกรณี ที่ลงทะเบียนเรียนล่ าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้
ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียน
รายวิชานั้นซ้าอีก
9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ล งทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่น
คาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ มหาวิท ยาลั ย กาหนด หากไม่ป ฏิบั ติต าม ให้ ถือ ว่านั กศึกษาพ้น สภาพการเป็ น
นักศึกษา
9.6 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือ
ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลั ยที่เกี่ยวกับ การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
9.7 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น แทนการลงทะเบี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย โดยเสี ย ค่ าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาค
ปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
9.8 การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ดาเนินการตาม
วิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวด 2
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 10 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิท ยาลั ย จะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้น มั ธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือ เที ยบเท่ า เว้น แต่ ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ส าหรับ ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาจากต่างประเทศ ให้ ม หาวิทยาลั ยประกาศหลั กเกณฑ์
เงื่อนไข และคุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบ
คัดเลื อ กหรื อคั ดเลื อกผู้ ที่ มี คุณ สมบั ติ ตามข้ อ 10 เข้าเป็ น นั กศึ กษาเพื่ อ ศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การ
สอบคั ด เลื อ กหรื อ การสอบสั ม ภาษณ์ และรายงานตั ว เป็ น นั ก ศึ ก ษา ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา
และเที ย บโอนความรู้ และประสบการณ์ โดยให้ ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีที่ ก าหนดไว้ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้ อ 13 มหาวิ ท ยาลั ย สามารถจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2
ปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้
ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 15 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกัน มีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์
ผู้สอน
ข้อ 16 ให้ แต่ ล ะคณะมีค ณะกรรมการท าหน้ าที่ ก ากั บ และควบคุ มดู แลการฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิช าต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 17 ให้ ม หาวิท ยาลั ยประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ ผู้ ส อน อย่ างน้ อ ยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
หมวด 3
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 18 การลา
18.1 การลาป่วย
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นั ก ศึ ก ษาผู้ ใดที่ ป่ ว ยจนไม่ ส ามารถเข้ าชั้ น เรี ย นได้ ให้ ยื่ น ใบลาต่ อ
อาจารย์ ผู้ ส อน ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาป่ ว ยติ ด ต่ อ กั น ตั้ ง แต่ 7 วั น ขึ้ น ไป ให้ ยื่ น ใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
18.2 การลากิจ
นั กศึกษามีกิจจาเป็ น ไม่ส ามารถเข้าเรียนในชั่ว โมงเรียนได้ ให้ ยื่น
ใบลาผ่านอาจารย์ ที่ปรึกษาแล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หาก
ไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน
18.3 การลาพักการศึกษา
18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุน
อื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร
18.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาค
การศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
18.3.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา
18.4 การลาออก
นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอลาออก ต้ อ งขอลาออกตามวิ ธี ก ารที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผ่านการเห็นชอบของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้
อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา
19.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กาหนดและได้รับการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด
และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้
แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
19.2 การย้ ายสาขาวิช าไปต่างคณะ ให้ เป็ นตามเงื่อน ไขที่ ม หาวิท ยาลั ย
กาหนดและได้รับความเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด
คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไปสังกัด แล้วให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
20.1 เสียชีวิต
20.2 ลาออก
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
20.4 พ้ น สภาพการเป็ น นั กศึ ก ษาอั น เนื่ อ งมาจากเกณฑ์ ก ารวัด และการ
ประเมินผล
ตามข้อ 21
20.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและ
เป็นไปตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
20.6 มี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาเกิ น ระยะเวลาการศึ ก ษาที่ เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรกาหนดไว้ หรือใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3
20.7 ไม่ ผ่ านการประเมิ น รายวิ ช าเตรีย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
20.8 ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
20.9 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 20.4 ข้อ 20.5 ข้อ 20.6 ข้อ
20.7
และข้อ 20.8 ให้มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้ อ 21 การพ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาอั น เนื่ อ งมาจากเกณฑ์ ก ารวั ด และการ
ประเมินผล
21.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
21.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
21.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยัง
ได้รับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา ที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
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21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา ที่ 6 ที่ 9 ที่ 12 ที่ 15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ปี
21.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยัง
ได้รับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.3 กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นได้ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ครบตามที่ ก าหนดไว้ ใน
หลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้น
เรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ได้
หมวด 4
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทา
ตลอดภาคการศึกษาอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน
และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อย
ละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา
และคณบดี การอนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมิ นเป็นค่าระดับผลการ
เรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่
ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็ นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์
สอบปลายภาคในรายวิชานั้น
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับ
ผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I”
และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาค
การศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35
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ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ส อบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้
สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งาน
ทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ
26.3 วรรคสอง
ข้อ 25 ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
25.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณี ที่ มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าต่ า ง ๆ น้ อ ยกว่ า 20 คน ให้
ประเมินผลโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
กรณี ที่ มีจ านวนนั กศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิช าต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้
ประเมินผลโดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ
โครงการพิ เศษ โครงการศึ ก ษาเอกเทศทางสั ม มนา การเตรีย มฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติ
ตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น 1(0-60-0)) เป็นต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิง
เกณฑ์ตามข้อ 25.1
ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้สาหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลั กสู ตรที่
มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้า
นักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียน
และเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
25.2 ส าหรั บ รายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต หรื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ เรี ย น
เพิ่ม เติมตามข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิ ดค่าระดับผลการเรียน ให้ ป ระเมิ นผลในระบบสั ญ ลั กษณ์
ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
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รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้
25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
และเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชีพ หรือ
รายวิ ช าปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ ตามล าดั บ ก่ อ น – หลั ง จึ ง จะลงทะเบี ย นรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่
ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงาน
สอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งานทะเบียนและประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียน
เป็น "W"
ข้อ 26 ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
26.1 AU (Audit) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
26.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรับการบั น ทึก ผลการเรียนของนั กศึ กษา
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด 15 วันนับตั้งแต่
วัน แรกของการเพิ่ ม -ถอนรายวิช า และก่ อ นกาหนดสอบปลายภาคไม่ น้ อ ยกว่าสองสั ป ดาห์ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาค
การศึกษานั้นแล้ว
26.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการ
เรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
26.3 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 เป็ น รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษายั ง ท างานไม่ เสร็ จ เมื่ อ สิ้ น ภ าค
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
26.3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบ
ปลายภาค และได้ยื่นคาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ 35 พิจารณา
อนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดและผลการประเมินผลการศึกษาภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
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และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดั งกล่าว ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 27 รายวิช าที่ ได้ รับ การยกเว้นการเรียนรายวิช าตามระเบี ยบมหาวิท ยาลั ย ที่
เกี่ยวกับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ 28 การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการ
เรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
กรณี ที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณี สอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิช าศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและ
เรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ 29 นั กศึกษาที่ ทุ จริต หรือร่ว มทุ จริต ในการสอบรายวิช าใด ให้ ม หาวิท ยาลั ย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดังนี้
29.1 ให้ ส อบตกในรายวิช านั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
หรือ
29.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
29.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 30 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
30.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่า
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง
3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการ
เรียน หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการ
เรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
30.3 นั กศึกษาภาคปกติ ในกรณี ที่ เรีย นหลั ก สู ตร 4 ปี มีส ภาพการเป็ น
นักศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
30.4 นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณี ที่เรียนหลั กสู ตร 4 ปี มีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
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หมวด 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 31 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
31.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
31.2 สอบได้ในรายวิช าต่าง ๆ ครบตามหลั กสูตร รวมทั้งรายวิช าที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มเติม
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
31.4.1 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญา
ตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
31.4.2 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4
ปี ส าเร็ จ การศึ กษาได้ ไม่ ก่อน 9 ภาคการศึ กษา และไม่ เกิน 8 ปี การศึกษา และในกรณี ห ลั ก สู ต ร
ปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
กรณีมีการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ยอาจกาหนดให้ มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/
หรือคุณลักษณะ อื่น ๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 32 การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ใน
การจั ดการศึกษาและดาเนิ นการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาค
ปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 34 การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการ
สอน โดยอาจจ่ ายค่ าตอบแทนการสอนตามระเบี ย บ ประกาศ มหาวิท ยาลั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การจ่า ย
ค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 35 ให้ อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
วิชาการ” โดยให้มีกรรมการ ประกอบด้วย
35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน
35.2 คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
35.3 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการ
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน
เป็นกรรมการ
35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล
เป็นกรรมการ
35.6 รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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35.7 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการ
เพิ่มเติมก็ได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน
ให้คณะกรรมการวิชาการทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภา
วิ ช าการ หรื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเห็ น ชอบ และท าหน้ า ที่ อื่ น ๆ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ในการอนุ มั ติ ก ารประเมิ น ผล
การศึกษา
ข้อ 36 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออก
ประกาศหรือคาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบี ย บ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้น การเรี ย นรายวิช า ซึ่งได้ก าหนดไว้แ ล้ ว ในระเบี ยบนี้ หรือที่ ขัด หรือแย้ งกับ ระเบีย บนี้ ให้ ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่า
กว่ า อนุ ป ริ ญ ญา และให้ ห มายความรวมถึ งผู้ ที่ ศึ ก ษาอบรมตามโครงการอื่ น ที่ ใช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดั บ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต รไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึก ษาโดยระบบอื่น ” หมายความว่า การศึ กษานอกระบบ การศึก ษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิ ชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและ
หน่วยกิต

- 191 -

ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดั บเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอื่น ที่ มีเนื้ อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่ น้อยกว่าสามในสี่ ของเนื้ อหาใน
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณี ที่ผ ลการเรีย นรายวิช าที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิช ามีอายุเกินกว่าที่
กาหนดในวรรคต้น ผู้ ขอโอนหรื อยกเว้น การเรียนรายวิช าอาจขอให้ อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรของ
รายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อื่น ที่ใช้ห ลั กสูตรมหาวิทยาลั ย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้ห ลั กสู ตรมหาวิทยาลั ยเป็ น
นักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูก สั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัด
จานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ใน ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็น นักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้ มี สิ ท ธิ์ ย กเว้น ตาม (3) และ (4) ต้ องมี ค วามรู้พื้ น ฐานระดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอก
หนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าในทุ ก กรณี ต้ อ งมี เวลาศึ ก ษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น การเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาค
เรียนต่อเนื่องกัน
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ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็ นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้ มีอานาจตีความ และ
วินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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กาแพงเพชร. งานประชุมทางวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
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2.2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
ตารา
นงลั กษณ์ จิ๋ ว จู. (2562). การบั ญ ชีต้น ทุน 1. มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร,เดือนมกราคม
จานวน 283 หน้า.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3521101
3521102
3522102
3522105
3524308
3524404
3524802

ชื่อวิชา
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การบัญชีต้นทุน 1
การบัญชีต้นทุน 2
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
การวิจัยทางบัญชี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบัญชี

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
5(450)
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2. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บช.ม
บธ.บ.(การบัญชี)

: นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

2. ประวัติการทางาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
2551
2546
2559 -2562

3. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
ตารา
วรรณวณัช ด่อนคร้าม (2561). การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, เดือนพฤษภาคม จานวน 349 หน้า.
4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3521101
3521102
3522103
3523306
3524302
3524901

ชื่อวิชา
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การบัญชีชั้นกลาง 1
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
สัมมนาการบัญชี

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ม.(การบัญชีการเงิน)
บช.บ.

: นางพรรษพร เครือวงษ์
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ประวัติการทางาน
พนักงานบัญชีฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ รอการขายธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
2551
2547
2547-2548
2548 -2552

3. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
3.1 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
เกศแก้ว ไฉไลสโมสร, ดารณี ดลใจคณาลาภ และพรรษพร เครือวงษ์. (2561). การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด. การประชุม
วิชาการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ “ราชภั ฏ วั จั ย ครั้งที่ 5” วัน ที่ 2-5 ธั น วาคม 2561. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี. หน้า 598-602.
พรรษพร เครือวงษ์. (2561). การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร: แนวคิดและความแตกต่าง. การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นสู่
ประเทศ 4.0 วั น ที่ 2 กุ มภาพั น ธ์ 2561. ณ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏก าแพงเพชร แม่ สอด. มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร. หน้า 327-334

ทิ พ ย์ ว รรณ ศิ บุ ญ นั น ท์ ,นงลั ก ษณ์ จิ๋ ว จู และพรรษพร เครื อ วงษ์ . (2561). การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการประยุกต์ ใช้โปรแกรมส าเร็ จรูป (Autofight) ของนัก ศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี. งานประชุม ทางวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการ 2018
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร, หน้า 414 – 422.

3.2 ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
ตารา
พรรษพร เครือวงษ์ (2562).การบัญชีต้นทุน 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, เดือนมกราคม จานวน 347 หน้า.
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4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3522102
3522105
3522501
3523502
3524037
3524901
3524801

ชื่อวิชา
การบัญชีต้นทุน 1
การบัญชีต้นทุน 2
การภาษีอากร 1
การภาษีอากร 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สัมมนาการบัญชี
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2/90
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4.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ม.(การบัญชี )
บธ.บ.(การบัญชี)

: นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2. ประวัติการทางาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
2552
2549
2559 - 2562

3.ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
3.1 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว, รุ่งนภา สีดา, มัทนา ฤทธิ์แก้ว, เกศณี อโนสา และ นิตยา ทิยานัน. (2562).
สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. หน้า 236-245
อนุ ธัชยะพงษ์ , พิ มพ์ ผกา วงศ์ กองแก้ว , สุ รศั กดิ์ แสงสว่าง, จุ ฑ ามาศ บั วบาง, อุ บ ลรัต น์ ดวงใจ, ไอลี น วงษ์ ย ะลา,
ณัฐณิชา พัฒนะผล และกาญจนา สุภา. (2562). คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเขตอาเภอเมือง จ.กาแพงเพชร.งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร. หน้า 246-255
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว. (2561). การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับทางานของสานักงานบัญชีในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร. งานประชุมวิชาการดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูป่ ระเทศไทย 4.0”. หน้า 347-364
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว, และอมรา ครองแก้ว. (2560). การประเมินความพึงพอใจต่อ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4. หน้า

594 – 607
3.2 ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
ตารา
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว (2563). การบัญชีเพื่อการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, เดือนธันวาคม
จานวน 415 หน้า.
4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3521101
3521102
3522501
3522502
3524404
3524301

ชื่อวิชา
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การภาษีอากร 1
การภาษีอากร 2
วิจัยทางการบัญชี
การบัญชีเพื่อการจัดการ

น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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5.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ม.
บช.บ.

: นางสาววรางค์ รามบุตร
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2548
2545

2. ประวัติการทางาน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก

2547 - 2548

3.ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
1. 3.1บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
วรางค์ รามบุตร (2562).ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.งานประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. หน้า 653.
วรางค์ รามบุตร (2562).แนวทางพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก.ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. หน้า 243.
3.2 ตารา
วรางค์ รามบุตร (2563).การบัญชีชนั้ กลาง 2 .มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร : กาแพงเพชร เดือนพฤษภาคม
จานวน 429 หน้า.
4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3521101
3521102
3522104
3524101
3523303

ชื่อวิชา
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การบัญชีชั้นกลาง2
การบัญชีชั้นสูง 1
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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ภาคผนวก จ
สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
แต่งตั้งผู้แทนจากสภาวิชาชีพเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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