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คํานํา 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดปรับปรุงเพื่อใชในการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ในการปรับปรุงหลักสตูรครั้งน้ีไดพิจารณาใหเปนไปตามกรอบขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและกรอบของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ รวมทั้งเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงคของตลาดแรงงานทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ีหลักสูตรไดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีมาปรับประยุกตใช ตลอดจนการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพทางการ
บัญชี จากวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี หรือวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี และ 
การปรับปรุงกลุมวิชาชีพเลือกเพื่อรองรับการทํางานทางวิชาชีพบัญชี  

เอกสารฉบับน้ีประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร แผนการ
ศึกษา และคําอธิบายรายวิชา การนําหลักสูตรฉบับน้ีไปใชดําเนินการจัดการเรียนการสอนควร
พิจารณาใหสอดคลองกับความมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหสามารถใชหลักสูตรได
อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

สารบัญ 
 

    หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 97 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 120 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 122 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 123 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 131 
ภาคผนวก ก รายละเอียด เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 133 
ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและ

รายวิชา 
139 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ หลักสูตรเดิม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับ
มาตรฐานระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 และ 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

142 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับ 
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

143 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียน 
การสอน ณ สงขลา กับหลักสตูรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

152 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามตาราง 
เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ 

153 

ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

219 



 



 

สารบัญ 
 

    หนา 
ภาคผนวก ซ ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณสอนของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
220 

ภาคผนวก ฌ ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 226 
ภาคผนวก ญ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 232 
ภาคผนวก ฎ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
234 

ภาคผนวก ฏ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551 

246 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 สาขาบริหารธุรกิจ 
  

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
  ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy Program 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็มภาษาไทย บัญชีบัณฑิต 
  ช่ือยอภาษาไทย บช.บ. 
  ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy 
  ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Acc. 
 

3.  วิชาเอก 
  ไมมี 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาท่ีใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 50  

  ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
5.4 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติที่มีความเขาใจ 

  ในภาษาไทยเปนอยางดี 
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่17/2559  
  วันที่ 6 ธันวาคม 2559 

  สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่149-1/2560   
   วันที่ 6 มกราคม 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  1)  ดานการทําบัญชี: ผูทําบัญชี/สมุหบัญชี 
  2)  ดานการสอบบัญชี: ผูสอบบัญชีรับอนุญาต/ผูตรวจสอบภายในของภาครัฐหรือเอกชน 
  3)  ดานการภาษีอากร: ผูสอบบัญชีภาษีอากร 
  4)  ดานการบัญชีบริหาร: นักบัญชีบริหาร 
  5)  ดานการวางระบบบัญชี: นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  6)  ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี: ผูสอนทางการบัญชีของหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 
  7)  ดานการบริการเกี่ยวกับการบัญชี: เจาหนาที่การเงินและบัญชี/ประกอบธุรกิจสวนตัว 
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 
 

นางสาวจิราภา  ชาลาธราวัฒน 
3 4906 00012 56 6 

อาจารย ปร.ด. (การบัญชี), 2552 
บธ.ม. (การบัญชี), 2545 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร), 

2539 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2 นางขวัญหทัย  ใจเปยม 
3 8015 00099 91 8 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบัญชี), 2555 
บช.ม. (การบัญชี), 2545 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี), 

2540 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

3 นางนิตยา  ทัดเทียม 
3 9206 00464 84 5 

อาจารย บช.ม. (การบัญชี), 2549 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), 2543 
บธ.บ. (การบัญชี), 2540 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

4 นายอาทิตย  สุจเสน 
3 8012 00620 40 0 

อาจารย บธ.ม. (การบัญช)ี, 2553 
 
บธ.บ. (การบัญช)ี, 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 
วิทยาลัยปทุมธานี 

5 นางกมลนันท  ชีวรัตนาโชต ิ
3 8099 00149 46 4 

อาจารย บธ.ม. (การบัญชีบริหาร), 2551 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2544 
บธ.บ. (การบัญช)ี, 2551 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร), 2537 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการเปดเสรีทางการคา การลงทุน การ
เคลื่อนยายเงินทุน และฝมือแรงงาน รวมถึงการกาวสูยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปนยุคเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเช่ือมตอกับระบบตาง ๆ 
การเช่ือมตอออนไลน การนําปญญาประดิษฐมาปรับใชกับรูปแบบทางการบัญชีการเงิน งานอื่น ๆ 
โดยเฉพาะการจําหนายสินคาหรือการบริการและการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เมื่อบริบททาง
เศรษฐกิจเปลี่ยนจึงสงผลตอการดําเนินงานขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตองปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินงานเปนแบบดิจิทัลมากข้ึน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เหลาน้ีทําใหกระทบตอการ
ทําธุรกรรมทางธุรกิจในวงกวาง จึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับนักบัญชีที่ตองมีบทบาทเกี่ยวของ
กับระบบงานบัญชีโดยตรง และดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด และสอดคลองตาม
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มาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ ดังน้ันนักบัญชีที่มีความสามารถทางดานการบัญชีอยางมืออาชีพ    
มีโอกาสในการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สังคมยุคประเทศไทย 4.0 และศตวรรษที่ 21 ใหความสําคัญกับคานิยมทางวัฒนธรรม            
2 ประการ คือ 1) คานิยมปจเจกนิทัศน คือ คานิยมที่แสดงความเปนตัวของตัวเอง กลาที่จะ
แสดงออกซึ่งความเปนตัวของตัวเอง และ 2) คานิยมจิตสาธารณะ คือ คานิยมที่รูสึกเปนสวนหน่ึง
ของสังคม อยากชวยเหลือสังคมใหดีข้ึน ทั้งน้ีความกลาแสดงออกตองมาพรอมกับความกลาในการ
รับผิดชอบตอสิ่งที่แสดงออก และการเปนคนที่มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง จะทํา
ใหสังคมนาอยูมากข้ึน พื้นฐานของคนสงผลตอวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพบัญชีซึ่งเปนผูใชขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียผูใหขอมูลจําเปนตองใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได มีความ
โปรงใส ตรวจสอบได ยึดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอยางเครงครัด ดังน้ันในยุคที่
เทคโนโลยีเขามาแทนที่แรงงานคน ทุกองคกรธุรกิจจึงใหความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากรเขา
ปฏิบัติงานเนนความเหมาะสมกับงาน และความรับผิดชอบ ดวยเหตุผลเกงและดี 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ 
  ของมหาวิทยาลัย 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     ผลกระทบจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสงผลใหมีการพัฒนา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตใหทันสมัยสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน มุงเนนการผลิตบัณฑิต          
ใหเกงและดี  โดยตองมีความรูทั้ง 3 ดาน คือ 1) ความรูดานวิชาชีพบัญชี การเงิน 2) ความรูดาน
องคกรธุรกิจ 3) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหความตระหนักถึงการปฏิบัติตนเย่ียง              
ผูประกอบวิชาชีพที่ดี  มีความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสตัยสุจริต สามารถ
รักษาความลับ และไมทําใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชี  มีทักษะในการทํางาน 
มีความสามารถทางการจัดทําบัญชีอยางมืออาชีพและมีความชํานาญในการนําเสนอขอมูลดวย
เทคโนโลยีทางการบัญชี ตามมาตรฐานการศึกษาสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนด และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
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 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยในการมุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ 
มีความพรอมเขาสูอาชีพ สามารถสรางงานวิจัยที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและมีคุณภาพที่ดีข้ึนอยางย่ังยืน 
ตลอดจนมีการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 
13. ความสัมพันธกับหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาอ่ืน 
     13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก รายวิชาในกลุมวิชาภาษา กลุมวิชา
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตรกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาคณิตศาสตร และกลุม
วิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ ซึ่ งเปดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

  13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งเปดสอนโดยสาขา
บริหารธุรกิจ          

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชาอ่ืน   
 09-321-101 การบัญชีการเงิน  3(2-2-5) 
 09-321-202 การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรม  3(2-2-5) 
 09-321-203 ภาษีอากรธุรกิจ  3(2-2-5) 

 13.3 การบริหารจัดการ 
      การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับ
อาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรอื่นหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียน
การสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอน
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ดวยการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีและสภาวิชาชีพบัญชี 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา   

           ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
 

    1.2 ความสําคัญ  
  สืบเน่ืองจากประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน และการ
รวมกลุมเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา บริการระหวางประเทศ และรูปแบบการ
ดําเนินธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสงผลให
สถาบันการศึกษามีความจําเปนที่ตองพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพในทุกมิติทั้งดานรางกาย 
จิตใจ และสติปญญา รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
  ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในฐานะเปนผูรวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบขอมูลทางการ
บัญชี เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานของทุกๆภาคสวน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความ
จําเปนที่ตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และ คุณลักษณะในการประกอบวิชาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไดปรับปรุงเพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจและสังคมของประเทศ โดยมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานการบัญชี                  
มีความสามารถบูรณาการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานและแกไขปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใชเทคโนโลยี มีคานิยม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และการ
ประกอบวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงาน        
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

    1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ตอไปน้ี 

1. มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี ทั้งในดานการจัดทํา

บัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี และการบัญชีสมัยใหม 

2. มีความสามารถบูรณาการองคความรูทางวิชาการในการวางแผน ประสานงาน การควบคุม

และการตัดสินใจรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีเจตคติที่ ดีตอวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพบัญชี                    

มีระเบียบวินัย และความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียรมีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบตอสังคม

เปนพลเมืองดี ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

5. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ใหมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่ สกอ. และสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
กําหนดและตรงตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 

1.พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  
 

1. หลักสูตรไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยและ
สกอ.รับทราบ 

2. หลักสูตรมีรายวิชาสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพบัญชีตามเกณฑของ
สภาวิชาชีพ 

2. หลักสูตรไดรับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพบัญชี 
 

3. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การดําเนินงานของหลักสูตรใหคง
มาตรฐานตามที่หลักสูตรไดรับการ
รับรอง 

3. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 
ไมนอยกวา 3.01 จากคะแนน
เต็ม 5 

4. ติดตามประเมินการใชหลักสูตรอยาง
ตอเน่ือง และมีการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก ๆ 5 ป 

4. ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรทุกปการศึกษา 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับเปล่ียนแปลงทางดานวิชาการ
และทางดานเทคโนโลยีตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

1. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทายและบัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร  
 
 

1. ผลการสํารวจ ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทายและบัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

 2. สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 2. ผลการสํารวจภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตทุกป            
(หลังเปดสอน 4 ป) โดยผล
การสํารวจบัณฑิตตองมี               
งานทําไมนอยกวารอยละ 80 

 3. ติดตามการประเมินหลักสูตร
ภายหลังการใชหลักสูตรแลว 4 ป           
โดยผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาที่เก่ียวของ 
จากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และผูใชบัณฑิต 

3. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
สายการสอน 

1. อาจารยใหมทุกคนไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําในดาน                   
การเรียนการสอน 

1. อาจารยใหมไดรับการ
ปฐมนิเทศ ดานการเรียนการ
สอนอยางนอย 1 ครั้ง/คน 

 2. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสาย
การสอนใหมีประสบการณทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ 
 

2. อาจารยประจําหลักสูตร
ไดรับการสนับสนุนในการเขา
อบรมหรือพัฒนาตนเอง อยาง
นอย 1 ครั้ง/คน/ป 

 3.สงเสริมการทําวิจัยหรือการทําผลงาน
ทางวิชาการ 

3. จํานวนผลงานทางวิชาการ
หรืองานวิจัยไมนอยกวา 1 
ผลงาน/คน/ป 

 4. สนับสนุนใหอาจารยเขาฝงตัวเพื่อฝก
ประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี 
 
 

4. จํานวนอาจารยที่ไปฝงตัว
ในสถานประกอบการอยาง
นอย 1 คน /ปการศึกษา 
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน 

 5. สนับสนุนใหอาจารยเขารวม
ประชุมสัมมนา และอบรมเพื่อกาวทัน
ตอการเปล่ียนแปลงความรูทางวิชาชีพ 

5. อาจารยเขารวม
ประชุมสัมมนา หรืออบรม
อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 

 6. สนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอ 
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนการสอน 

6. จํานวนอาจารยที่มีแผน
ศึกษาตออยางนอย 2 ป/คน 

 7. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพื่อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

7.อาจารยเขารวมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษอยางนอย 
1คน/ป 

4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การเรียนการสอน  

1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม 
สัมมนา และอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูใหมๆ ที่เก่ียวของ  

1. บุคลากรเขารวม
ประชุมสัมมนาหรืออบรม
อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 

 2. สงเสริมใหเจาหนาที่ประจําหลักสูตร 
พัฒนากระบวนการทํางานใหเปนระบบ
เดียวกัน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแทน
กันได  

2. รายงานการปฏิบัติงาน
แทนไดไมนอยกวารอยละ 80 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
5. พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม
ในการทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จ
การศึกษา 

1. กําหนดใหนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการที่เก่ียวของ
กับวิชาชีพบัญชี 
 

1. นักศึกษาทุกคนเขารับการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางการบัญชีหรือสหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

 2. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะ
ดานภาษาอังกฤษ 
 

2. นักศึกษาเขารวมการสอบ
วัดความรูดานภาษาอังกฤษ
และนักศึกษาตองมีผลคะแนน
การสอบตามเกณฑมาตรฐาน
การสอบเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 3. สงเสริมนักศึกษาใหมีจรรยาบรรณ 
ในวิชาชพี 
 

3. รายงานผลการสํารวจ
ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตเก่ียวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

6. ดานส่ิงสนับสนุนการเรียน             
การสอน 

1. จัดใหมีโสตทัศนูปกรณและวัสดุ
ครุภัณฑที่ทันสมัยและพรอมใชงาน 

1. จํานวนโสตทัศนูปกรณและ
วัสดุครุภัณฑอยางนอย  
1 ชุด/หอง 

 2. สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูสําหรับ
คนควาเพิ่มเติมของนักศึกษา 

2. หองการเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาอยางนอย 1 หอง 
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หมวดท่ี 3 ระบบกาจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชในการสอบ 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
   มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
   ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม - กุมภาพันธ 
  ภาคฤดูรอน มีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
     2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชีหรือ 
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน วิทย–คณิต หรือศิลป–คํานวณ หรือ 
         2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี    
โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน 

2.2.3 ทั้งขอ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองมีคุณสมบัติอื่นๆ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

 -  โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
 -  โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
 -  โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
2.3.1 ปญหาการปรับตัวของนักศึกษา จากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา 
2.3.2 นักศึกษาแรกเขาที่สําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กับนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความรูพื้นฐานที่แตกตางกันซึ่งสงผลตอการเรียนใน
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
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    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และให

คําปรึกษาในดานอื่น ๆ แกนักศึกษา 
2.4.2 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรูกอนเปดภาคการศึกษาประกอบดวย ความรูทางดาน

คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจหรือประเด็นอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  2.5.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1 
 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30       

  2.5.2 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.2 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

3 30 30 30 30 30 

4 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 
 

    2.6 งบประมาณตามแผน 

    ใชงบประมาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลศรีวิชัย โดยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) มีรายละเอียดดังน้ี 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รายรับเงินรายได       
    1.1 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบ  
เหมาจาย 

1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,320,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 
รายรับเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
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  2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร (คาจางลูกจาง
ชั่วคราว) 

- - - - - 

2. งบดําเนินงาน (ตอบแทน/ใชสอย/
วัสดุ) 

400,000 450,000 500,000 550,000 550,000 

3. งบลงทุน (คาครุภัณฑ
หองปฏิบัติการ) 

400,000 500,000 600,000 600,000 600,000 

4. งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/บริการ
วิชาการ/ทุนการศึกษา) 

200,000 280,000 300,000 300,000 300,000 

5. งบรายจายอ่ืน (โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษา/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวม 1,040,000 1,270,000 1,440,000 1,490,000 1,490,000 
จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 
รายจายเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน 17,333 10,583 9,600 8,278 8,278 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 

   แบบทางไกลผานสือ่สิ่งพิมพเปนหลัก 

   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

   อื่น ๆ  
 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเทียบโอน 
ผลการเรียน พ.ศ. 2551 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  
   3.1 หลักสูตร 
      3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
      3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
   1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต 
   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
   1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 2 หนวยกิต 
   1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 6 หนวยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 37 หนวยกิต 
   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 55 หนวยกิต 
   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 6 หนวยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12   หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษา3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
    1.1.1 รายวิชาภาษาไทย 
   01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Thai for Communication  
   01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย 3(3-0-6) 
    Thai Reading Skills  
   01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
    Thai Writing Skills  
   01-011-004 ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
    Art of Speaking  
   01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
    Academic Reading and Writing  
    ใหเลือกศึกษาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
    1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ  
   01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    English for Everyday Use  
   01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    English Communication Skills  
   01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    English Conversation  
   01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    Reading Skills in English  
   01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
    Writing Skills in English  
   01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
    English for Work  
   01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
    English for Science  
   01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Chinese for Communication  
   01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Malay for Communication  
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   01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
    Japanese for Communication  
   01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Korean for Communication  
   01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    French for Communication  
   01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    German for Communication  
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    ใหศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี    
   01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 
    Citizen and Public Consciousness  
    และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี  
    1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร  
   01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม   3(3-0-6) 
    Morals and Ethics  
   01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
    Human Relations and Personality 

Development 
 

   01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
    General Psychology  
   01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
    Human Essence and Fulfillment  
   01-021-005 สารัตถะแหงความงาม 3(3-0-6) 
    Beauty Matters  
   01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
    Aesthetics in Art  
   01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
    Music for Life  
   01-021-008 ศิลปะการเลนเงา 3(3-0-6) 
    Art of Shadow Play  
   01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
    Human Relations for Living  
   01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
    Life Style Enhancement  
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   1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร 
   01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
    Society and Government  
   01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
    Society Culture and Civilization  
   01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
    Thai Civilization in Globalization Context  
   01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6) 
    Peace and Human Security  
   01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
    Thai Studies  
   01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6) 
    Law and Legal Systems  
   01-022-008 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
    ASEAN Studies  
   01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
    Life and Sufficiency Economy  
   01-022-010 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
    Community Studies  
   01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 3(3-0-6) 
    Southern Cultures and Traditions  
   01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Economics for Everyday Use  
   05-022-013 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
    Entrepreneurship  
   05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 
    Personal Financial Planning  

  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

   ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี   

   1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร    

   02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

    Great Moments in Science    

   02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล   3(3-0-6) 

    Man and Biosphere 
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   02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคม ี 3(3-0-6) 
    Man and Chemical Products  
   02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
    Man and Environment  
   02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
    Environment and Resources Management  
   02-031-006 ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
    Natural Resource Sustainability  
   02-031-007 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
    Drugs and Narcotics  
   02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
    Waste and Pollution  
   02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
    Alternative Energy Resource  
   1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี  
   01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
    Information Technology for Study Skills  
   02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
    Computer Technology  
  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี   
   02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Mathematics for Everyday Use  
   02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
    Beauty of Mathematics  
   02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 3(3-0-6) 
    Mathematics for Arts  
   02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
    Mathematics for Business  
   02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
    Mathematics for Science  
   02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Statistics for Everyday Use  
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  1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี   
   01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
    Health and Well- Being  
   01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
    Thai Performing Art 

   01-050-003 การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
    Health Care  
   01-050-004 ผูนํานันทนาการ 2(1-2-3) 
    Recreation Leadership  
   01-050-005 กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
    DanceSport  
   01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
    Leisure Cycling  
   01-050-007 พลศึกษา 1(0-2-1) 
    Physical Education  
   01-050-008 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
    Football  
   01-050-009 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
    Basketball  
   01-050-010 ตะกรอ 1(0-2-1) 
    Takraw  
   01-050-011 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
    Futsal  
   01-050-012 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
    Badminton  
   01-050-013 วายนํ้า 1(0-2-1) 
    Swimming  
   01-050-014 วอลเลยบอล 1(0-2-1) 
    Volleyball  
   01-050-015 เทนนิส 1(0-2-1) 
    Tennis  
   01-050-016 กอลฟ 1(0-2-1) 
    Golf  
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  1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป)  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
         นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยตองเปนรายวิชาใน

หมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
ทั้งน้ีตองสอดคลองกับขอกําหนดดังน้ี 
       1.  กลุมวิชาสุขพลานัยและนันทนาการ 
           เลือกศึกษาไดอีกไมเกิน 1 หนวยกิต 
       2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6)  
   

 2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน 37 หนวยกิต 
   ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี    
    09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(2-2-5) 
    Management and Organizational Behavior  
   09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
    Principles of Marketing  
   09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค  3(3-0-6) 
    Principles of Microeconomics   
   09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค  3(3-0-6) 
    Principle of Macroeconomics   
   09-311-205 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
    Business Laws  
   09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(2-2-5) 
    International Business Management  
   09-321-104 การบัญชีช้ันตน 3(2-2-5) 
    Fundamental Accounting  
   09-321-105 เทคนิคการพิมพสัมผัส 1(0-3-1) 
    Typing Technique   
   09-321-206 การภาษีอากร 3(2-2-5) 
    Taxation   
   09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
    English for Accounting   
   09-321-308 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ 3(2-2-5) 
    Business Statistics and Quantitative Analysis  
   09-322-203 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
    Business Finance  
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   09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

   
 

Basic Computer and  Information 
Technology for Business 

 

  2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 55 หนวยกิต 
   ใหศึกษา 48 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี    
   09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(2-2-5) 
    Intermediate Accounting I  
   09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(2-2-5) 
    Intermediate Accounting II  
   09-322-304 การบัญชีช้ันสูง 1 3(2-2-5) 
    Advanced Accounting I  
   09-322-305 การบัญชีช้ันสูง 2 3(2-2-5) 
    Advanced Accounting II  
   09-322-306 รายงานและการวิเคราะหงบการเงิน 3(2-2-5) 
    Financial Report and Analysis  
   09-322-307 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
    Ethics for Professional Accountants  
   09-323-301 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(2-2-5) 
    Audit and Internal Control  
   09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความเช่ือมั่น 3(2-2-5) 
    Auditing and Assurance Services  
   09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(1-4-4) 
    Accounting Information Systems  
   09-324-302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(1-4-4) 
    Software Package for Accounting   
   09-325-201 การบัญชีตนทุน 3(2-2-5) 
    Cost Accounting   
   09-325-202 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
    Managerial Accounting  
   09-326-201 การบัญชีภาษีอากร  3(2-2-5) 
    Tax Accounting  
   09-326-302 วิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
    Accounting Research Method  
   09-326-303 การฝกประสบการณเพื่อสังคม 3(0-40-0) 
    Internship for Social Responsibilities  
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   09-326-404 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 
    Seminar in Accounting  
   และเลือกศึกษาอีก 7 หนวยกิต จากทางเลือก 1 หรือ ทางเลือก 2 ตอไปน้ี  
   ทางเลือก 1 แผนสหกิจศึกษาทางการบัญชี  
   09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 1(0-2-1)         
    Preparation for Co-operative Education in 

Accounting 
 

   09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-40-0) 
    Co-operative Education in Accounting  
   ทางเลือก 2 แผนการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี  
   09-326-405 โครงงานทางการบัญชี  3(1-4-4) 
    Accounting Project  
   09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี 1(0-2-1)           
    Preparation for Internship in Accounting  
   09-326-409 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี 3(0-40-0) 
    Internship in Accounting  
      

  2.3  กลุมวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปน้ี  

   09-311-406 กิจการเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
    Social Enterprise  
   09-322-408 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 
    Accounting Theory  
   09-323-302 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
    Audit and Control of Information Systems  
   09-323-303 การบัญชีสืบสวนเบื้องตน 3(2-2-5) 
    Fundamental of Forensic Accounting  
   09-323-304 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 3(2-2-5) 
    Corporate Governance for Value Creation  
   09-324-303 การวางรูปแบบระบบบัญชี 3(2-2-5) 
    Accounting System Formation  
   09-324-304 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
    Database Management for Accounting  
 
 

  

 

 
 
 

 



มคอ.2 

22 

 

   09-324-305 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 
ทางการบัญชี 

3(2-2-5) 

   
 

Accounting Information System Analysis and 
Design 

 

   09-325-303 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
    Accounting for Environmental Management   
   09-325-304 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 3(2-2-5) 
    Strategic Managerial Accounting  
   09-325-305 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(2-2-5) 
    Specialized  Accounting  
      
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                               ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปด
สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (1) 3(T-P-E) 

01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 

UU-VWX-YZZ กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  1-2(T-P-E) 

UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (1)  3(T-P-E) 

09-321-104 การบัญชีช้ันตน 3(2-2-5) 

09-321-105 เทคนิคการพิมพสัมผัส 1(0-3-1) 

09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

รวม  17-18 หนวยกิต 
 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  

UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  0-1(T-P-E) 
09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(2-2-5) 
09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(2-2-5) 
 รวม  18-19 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาคณิตศาสตร 3(T-P-E) 
09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 
09-321-206 การภาษีอากร 3(2-2-5) 
09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(2-2-5) 
09-322-203 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-325-201 การบญัชีตนทุน 3(2-2-5) 
 รวม  21 หนวยกิต 

 
  
 ภาคการศึกษาท่ี 2  

UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (4) 3(T-P-E) 
09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
09-311-205 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
09-325-202 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
09-326-201 การบัญชีภาษีอากร 3(2-2-5) 
 รวม  18 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (2) 3(T-P-E) 
09-321-308 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ 3(2-2-5) 
09-322-304 การบัญชีช้ันสูง 1 3(2-2-5) 
09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(1-4-4) 
09-326-302 รายงานและการวิเคราะหงบการเงิน 3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
 รวม  18 หนวยกิต 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(2-2-5) 
09-322-305 การบัญชีช้ันสูง 2 3(2-2-5) 
09-322-306 วิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
09-322-307 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
09-323-301 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(2-2-5) 
09-324-302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(1-4-4) 
 รวม  18 หนวยกิต 

 
 
ภาคฤดูรอน 

09-326-303 การฝกประสบการณเพื่อสังคม 3(0-40-0) 
  รวม 3 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษาทางการบัญชี 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความเช่ือมั่น 3(2-2-5) 
09-326-404 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 
09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม  16 หนวยกิต 

 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-40-0) 
 รวม 6 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี

 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความเช่ือมั่น 3(2-2-5) 
09-326-404 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 
09-326-405 โครงงานทางการบัญชี 3(1-4-4) 
09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม  19 หนวยกิต 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

09-326-409 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี 3(0-40-0) 
 รวม 3 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 

 
UU-VWX-YZZ    
 UU หมายถึง คณะ   
   01 คือ คณะศิลปศาสตร 
   02 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   05 คือ คณะบริหารธุรกิจ 
   09 คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

สําหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 V หมายถึง สาขาวิชา 
   0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป 
   3 คือ สาขาภาษาตางประเทศ 
 WX หมายถึง กลุมวิชา/วิชายอย 
   10 หมายถึง กลุมวิชาภาษา 
    11 คือ รายวิชาภาษาไทย 
    12 คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
    13 คือ รายวิชาภาษาจีน 
    14 คือ รายวิชาภาษามาลายู   
    15 คือ รายวิชาภาษาญี่ปุน 
    16 คือ รายวิชาภาษาเกาหล ี
    17 คือ รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
    18 คือ รายวิชาภาษาเยอรมัน 
   20 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    21 คือ รายวิชามนุษยศาสตร 
    22 คือ รายวิชาสังคมศาสตร 
   30 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    31 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร 
    32 คือ รายวิชาเทคโนโลยี 
   40 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร 
   50 หมายถึง กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
 ZZ หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 
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สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ 

  
 V หมายถึง สาขา   
   0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป   
   3 คือ สาขาบริหารธุรกิจ   
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุมวิชา/วิชายอย 
   10 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ   
   20 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี   
    21 คือ วิชายอยพื้นฐานทางการบัญชี 
    22 คือ วิชายอยการบัญชีการเงิน 
    23 คือ วิชายอยการสอบบัญชี 
    24 คือ วิชายอยสารสนเทศทางการบัญชี  
    25 คือ วิชายอยการบัญชีบริหาร  
    26 คือ วิชายอยการบูรณาการวิชาชีพทางการบัญชี 
   30 หมายถึง สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 Y หมายถึง ปที่ควรศึกษาหรือระดับการศึกษา 
   0 แทนรายวิชาที่ศึกษาในช้ันปใดก็ได 
   1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 1 
   2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 2 
   3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 3 
   4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที ่4 
 ZZ หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 
    
 ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน  
C(T-P-E)   
 C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน  
 T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎี  
 P หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติ  
 E หมายถึง จํานวนช่ัวโมงการคนควานอกเวลา  
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
 

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน การอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การสื่อ
ความคิดดวยการพูดและการเขียน และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการ
นําเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for main 
idea; speaking and writing to express ideas; applications of multimedia 
technology in presentation 

  
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย 

Thai Reading Skills 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ประเภทของวรรณกรรมไทย การใชภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและ
ภาษาอุปมาอุปมัย กลยุทธในการถอดความ วิเคราะห สังเคราะห สรุป และ 
การประเมินคา วรรณกรรมไทย การฝกทักษะในการอานตํารา นิยาย บันเทิงคดี 
และสารคดี ความแตกตางระหวางการออกเสียงกับการอานไมออกเสียง  
เทคนิคในการอานแบบเร็ว การใชหองสมุดและสื่อตาง ๆ เพื่อการศึกษาคนควา 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative 
language; strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, 
summarizing, and evaluating Thai treatises; practicing reading skills 
for textbook, novel, fiction and non-fiction pieces; differences 
between reading aloud and silent reading; speed reading 
techniques; the use of library and media resources for individual 
study 
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01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 สํานวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 
ขอความและเรียงความ เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย        
สารคดี  บทละครและรอยแกว หลักการและกลยุทธในการเขียนเชิงสรางสรรค 
เทคนิคในการราง การแกไข และการเรียบเรียง การฝกใหเกิดแนวคิดและ
รูปแบบสํานวนโวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน  
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form 
of literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and 
editing techniques; practicing to generate ideas and rhetorical 
styles; practical skills development in writing 

  
01-011-004 ศิลปะการพูด 

Art of Speaking 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ชนิดและรูปแบบของการพูด  การพูดแบบไมตองเตรียม  การพูดแบบกลอนสด 
การพูดตามตนราง และการพูดจากความจํา การกลาวคําอวยพร การตอบรับ
และการปฏิเสธ การสัมภาษณ การเจรจาตอรอง การประมวลผลและเสนอ
แนวความคิด การพูดนําเสนอกลยุทธในการแสดงปาฐกถา ทักษะในการใชกริยา
ทาทางและนํ้าเสียง กริยามารยาทในการพูด  
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, 
manuscript, and memorized speaking; greetings; accepting and 
refusing complements, job interview; negotiation; organization and 
presentation of ideas; presenting presentation; public speaking 
strategies; skills in using gestures and tone; manners matter in 
speech 
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01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและตําราทางวิชาการ ความรูพื้นฐานและทักษะ
ทางปญญาที่จําเปนในการอานและการเขียน วิธีการสืบคนขอมูลและการอางอิง 
ทักษะในการคิดเคราะหในการตีความ ถอดความ วิเคราะห สรุป และประเมิน
เน้ือหาสาระในการอานเชิงวิชาการ การฝกปฏิบัติการเขียนในรปูแบบตาง ๆ 
งานที่มอบหมายในการอานและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and 
cognitive skills related to academic reading and writing; retrieving 
information and reference; critical thinking skills in interpreting, 
paraphrasing, analyzing, summarizing, and evaluating academic 
reading; practicing writing in various forms; class discussion, reading 
and writing assignments  
 

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 
 

ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และไวยากรณที่ไมซับซอน 
คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday 
use 

  
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

English Communication Skills  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ คําศัพทและไวยากรณที่จําเปนใน
การสื่อสารการอานเรื่องสั้น การเขียนเพื่อสื่อความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary 
and grammar necessary for communication; reading short 
passages; writing to communicate 
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01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 การทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น การกลาวลา การขอโทษ การขอบคุณ 
การกลาวแสดงความรูสึกยินดีและเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย 
การพูดโทรศัพท การซื้อขายและ การตอรองราคา การสั่งอาหาร การสอบถาม
และบอกทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; 
apologizing; thanking; expressing feelings: congratulations, 
sympathy; giving opinions; making an appointment; telephoning; 
purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving 
directions 

  
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

Reading Skills in English  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 กลยุทธในการอาน การหาหัวขอเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด
สนับสนุน การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเดาความหมายจากบริบท คํา
เติม คําอางอิง การคาดการณและการทํานายขอความลวงหนา ขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็น การอานแบบเร็ว การลําดับเหตุการณ การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting 
details; using English-English dictionary; guessing the meaning using 
contextual clues, affixes and references; previewing and predicting; 
facts and opinions; speed reading; sequencing; inference 
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01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Writing  Skills in English  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียน
ประโยค การเขียนเรียงความระดับยอหนา ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การบันทึกประจําวัน และการจัดขอความ
โดยยอ การเขียนสรุปจากเรื่องที่อาน 
Similarities and differences between spoken and written 
languages; sentence writing; paragraph writing; types of written 
pieces: form filling, personal letter writing, diary writing, and note-
taking; writing a summary from reading articles 

  
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

English for Work  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 การอานประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน 
การสัมภาษณงาน โครงสรางองคกร คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและ
การสื่อสารในสํานักงาน การนําเสนอ 
Reading  job advertisements; writing resume and application letter; 
job interview; organization chart; vocabulary and expressions for 
working and communicating in offices; presentation 
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01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
English for Science  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ลักษณะของภาษาและวจนิพนธที่ใชในบทความและตําราทางวิทยาศาสตร 
ความรูพื้นฐาน  เกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางและวากยสัมพันธ ภาษาวิชาการดาน
วิทยาศาสตรคําศัพทที่ใชทั่วไปในการเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร ลักษณะ
รูปแบบของกรรมวาจกที่ใชในภาษาวิทยาศาสตร การฝกทําหมายเหตุประกอบ
ภาพ การฝกอานและอภิปรายกลุมเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; 
basic knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; 
academic language of science; common vocabulary in scientific 
texts; passive structures in scientific language; practicing writing 
annotation of diagrams; practicing reading scientific articles and 
group discussion 

  
01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 พื้นฐานการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร  รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออก
เสียงภาษาจีน  โครงสรางประโยคภาษาจีนกลาง  การวางตําแหนงคําและ
ไวยากรณ คําถอยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางที่ใชในชีวิตประจําวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and 
grammar; common Mandarin words, phrases and expressions for 
everyday use 
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01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี คําที่ใชทั่วไปและการอานออก
เสียงคํา ถอยคํา โครงสรางประโยค และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนในการฟงและ
การสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง  
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words 
and pronunciation; words, phrases, sentence structures, and 
grammar; basic skills in listening and speaking for everyday 
conversation with appropriate expressions 

  
01-315-011 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ การออกเสียงภาษาญี่ปุน คํา 
ถอยคํา และประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟงและสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and 
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in listening and speaking everyday 
conversation with appropriate expressions 

  
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

Korean for Communication 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 อักษรฮันกึล การออกเสียงภาษาเกาหลี พยัญชนะและสระ การวางตําแหนงของ
คําและโครงสรางประโยค การใชถอยคําในภาษาเกาหลี  ทักษะเบื้องตนในการ
ฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; 
word order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in 
listening and speaking everyday conversation with appropriate 
expressions 
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01-317-013 ภาษาฝรัง่เศสเพ่ือการสื่อสาร 
French for Communication 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน
ดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง การฝกทักษะในการอานบทความและ
การเขียนขอความสั้นๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and 
speaking everyday conversation with appropriate expressions; 
practicing reading simple articles and paragraph writing 

  
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 

German for Communication 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 การออกเสียงภาษาเยอรมัน  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน
ดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตองการฝกทักษะในการอานบทความและ
การเขียนขอความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; 
German grammar and sentence structure; basic skills in listening 
and speaking everyday conversation with appropriate expressions; 
practicing reading simple articles and paragraph writing 
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01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 
Morals and Ethics  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ธรรมชาติของชีวิต ความจําเปนที่มนุษยตองมีคุณธรรมจริยธรรม ความแตกตาง
ระหวางคานิยม คุณธรรม และจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม 
เปาหมายและหลักเกณฑการตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจดวย
คุณธรรม ทฤษฏีและประเด็นปญหาทางจริยธรรมรวมสมัย ความเช่ือมโยงระหวาง
ศาสนาและคุณธรรมและจริยธรรม กฎเกณฑทางคุณธรรมและจริยธรรมและการ
ประยุกตใชเนนความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ  
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the 
distinction of values, morals and ethics; ethical concepts and 
ethical theories; goal and criteria for ethical decision making and 
moral judgment; ethical theories and contemporary issues; the 
connection of religions, morals and ethics; ethical and moral 
criteria and application for understanding and proper practice for 
peaceful co-existence 

  
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Human Relations and Personality Development  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย การ
ปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสังคม มารยาท
ทางสงัคมและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within 
organization and society; social manners and recreational 
activities; personality development 
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01-021-003 จิตวิทยาท่ัวไป 
General Psychology  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา รูปแบบของพฤติกรรม ขบวนการทางจิตวิทยา
เพื่อการพัฒนามนุษย การรับสัมผัส การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวน
ปญญา อารมณ การจูงใจบุคลิกภาพ และสุขภาพจิต ปจจัยทางจิตวิทยาและ
บทบาทของสังคมตอพฤติกรรมของมนุษย การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of 
human behavior; psychological procedures for human 
development; sensation, perception, learning, intelligence, 
emotion, motivation, personality, and mental health; 
psychological factors and social influences on human behavior; 
personal adjustments for quality of life 

  
01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 

Human Essence and Fulfillment 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 รางกายและจิตวิญญาณ อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน ดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุข 
สิ่งที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความ
เช่ือ พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบติั ความปลอดภัย 
สุขภาพ มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี ความรูและประสบการณของ
มนุษยในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร สถานะทาง
สังคม และการแสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, 
believes, behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, 
health, pollutants, culture, community, and technology; human 
experiences in art, music, literature, philosophy, and history; the 
status in society and the need for happiness 

 
 
 
 
 

 



มคอ.2 

40 

 

01-021-005 สารัตถะแหงความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ธรรมชาติของความงดงามตามภววิสัยและจิตวิสัย ความงามและรสนิยม  
ความงามของมนุษย ความงามตามธรรมชาติและความงามสรางสรรค  
คุณคาของความงามและสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม 
นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ 
มารยาทงามตามคติของไทยและการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and 
taste; human beauty; natural beauty and constructed beauty; 
beauty and aesthetic values in languages, literatures, music, visual 
art, performing art, and folk entertainment; physical and spiritual 
well-being; health cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 

   
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 

Aesthetics in Art 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ลักษณะของศิลปะ ประเภทของงานศิลปะ รสนิยม คุณคาทางสุนทรียภาพ
เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเปนเลิศ ความนาสลด โศกนาฏกรรม 
ความตลกขบขันและความเศราสลด ศิลปะวิจักษ คุณคาทางคุณธรรมและ
คุณคาทางปญญาของงานศิลปะ หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางศิลปะกับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; 
aesthetic evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, 
tragedy, comedy, and dreariness; art interpretation; moral and 
cognitive values of art; aesthetic judgment; culture and art 
interaction 
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01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต 
Music for Life 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 พื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับดนตรี ดนตรีและสุนทรียศาสตร เน้ือหาและ
รูปแบบของดนตรีบริสุทธ์ิ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง ทักษะใน
การอานภาษาดนตรี การฝกหัดและเลนดนตรีเฉพาะช้ิน เทคนิคในการเลน
ดนตรี การเลนดนตรีเปนกลุมวง การเลนและแสดงดนตรีในรูปแบบตาง  ๆ
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and 
forms of classical music, popular music and music for 
entertainment; music reading skills; individual practice and 
performing a particular instrument; playing techniques; ensemble 
playing; recital and performances of a variety forms of music 

  
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา 

Art of Shadow Play 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ประวัติของศิลปะการเลานิทานโดยการเลนเงา ลักษณะการเลนเงาใน
วัฒนธรรมทองถ่ินของประเทศตางๆ การเลนเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการ
เลนเงาจากตุรกี รูปแบบการเลนเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
องคประกอบของการเลนหนังในภาคใตของไทย นายหนัง ลูกคูและมโหรี รูป
หนังและนิทานบทกลอน รูปแบบการเลนหนังในสังคมปจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; 
characteristics of shadow play in various cultures; the Ottoman 
shadow play and its Turkish descendants; forms of shadow play in 
China and the Southeast Asian countries; elements of Nang, the 
shadow play in the South of Thailand: the principal, the gamut of 
tones, puppet figures, and the repertoire scripts; pattern of Nang 
performance in contemporary society 
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01-021-009 มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต                                                        
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

 

 ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การประยุกตทฤษฎีทาง
จิตวิทยาในการสรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน 
เทคนิคของการสรางทัศนะดานมนุษยสัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสราง
ความสัมพันธและปญหาที่เกี่ยวของ 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and 
work; skill-building techniques in human relations; influential 
factors and related problems 

  
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชวิีต 

Life Style Enhancement 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

 

 สุขภาวะองครวม ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย 
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the 
cultivation of public minded value; sufficiency economy and folk 
wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long learning 
for sustainable development 
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01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม                                                            
Citizen and Public Consciousness 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

 

 องคความรูเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตย กติกาทางสังคม 
สิทธิมนุษยชน การยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง ความ
รับผิดชอบตอสังคม หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง จิตสาธารณะและ
จิตสํานึกทางศีลธรรมของพลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรมและ
การปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 

  
01-022-002 สังคมกับการปกครอง                                                                     

Society and Government 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

 

 วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย แนวความคิด ทฤษฎี 
และอุดมการณทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ปจจัย
เกื้อหนุนและปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and 
forms of government; democratic government; political concepts, 
theories, and ideology; political institutions and processes; 
supporting factors and obstacles to social and political changes 
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01-022-003 สังคม ประเพณีและอารยธรรม 
Society Culture and Civilization  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

 

 ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม การสืบเสาะคนหาขอมูล
ทางปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม การเมือง กฎหมาย 
เศรษฐกิจและศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบตอสังคมทองถ่ินและสังคมโลก 
ประเพณีที่เกิดข้ึนบนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเช่ือของบุคคลใน
สังคม ประเพณีเชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ ความสัมพันธระหวางประเพณี
กับอารยธรรม องคประกอบในการยกระดับอารยธรรม เชน ระดับทางการเมือง
และองคกรตางๆ ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต และกริยามารยาทของบุคคลในสังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, 
economical, and religious factors that affect societies locally and 
globally; culture as the human thought, concept and belief; 
material and immaterial culture; the relation between culture and 
civilization; factors leading to the rise of civilization: level of 
political and social organization of society, level of ethical and 
moral standards, integrity, and manners of individuals in society 

  
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 

Thai Civilization in Globalization Context  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

 

 ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric 
Thai history and the ancient kingdoms; Thai political, social and 
economic development from Sukhothai up to contemporary 
period; advantages and disadvantages of western-oriented 
development; Thai culture adjustment in the globalization 
context 
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01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 
Peace and Human Security  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

 

 ความหมายและความสําคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ปญหา
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การพัฒนาที่
ย่ังยืนดานสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
การวิจัยดานสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 
Concepts and definitions of peace and human security; problems 
of peace and human security in Southeast Asia; sustainable 
development of peace and human security in Southeast Asia; 
research on peace and human security 

  
01-022-006 ไทยศึกษา 

Thai Studies  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

 

 ความเปนมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย ศาสนา 
ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย ทัศนศิลป หัตถกรรม นาฏศิลปและ
ดนตรีไทย อาหารไทย วัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 
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01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 
Law and Legal Systems 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

 

 ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษตางๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; 
constitutional law and administrative law; criminal code, civil and 
commercial code; consumer protection law; real estate law; 
special law 
 

01-022-008   อาเซียนศึกษา      
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของประเทศอาเซียน  ความ
หลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีที่โดยเดน 
ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม ความขัดแยงและการ
รวมมือระหวางประเทศ อาเซียน สังคมสมัยใหมและความเปนสากล การ
พัฒนาและความรวมมือของอาเซียนดานการเกษตร อุตสาหกรรมและการคา 
การจัดระบบเศรษฐกิจของอาเซียน  พัฒนาการของประชาคมอาเซียน บทบาท
ของอาเซียนกับภูมิภาคอื่น 
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political 
and cultural diversity; religious and the prominent traditions; 
landforms, natural resources, and environment; conflicts and 
cooperation of ASEAN countries; modernization and globalization; 
agricultural, industrialized and merchandized cooperation and 
development; ASEAN economic system; ASEAN Community 
development; roles of ASEAN on other regions 
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01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและ
ชุมชน  การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  โครงการพระราชดําริและการนํามาใชในภาคธุรกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรม กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; 
development of Thai economy structure; sufficiency economy 
applications for living in a family and in community; good 
governance practices in organizations; developing sufficiency 
economy in individual, family and community level; royal-initiated 
projects and their applications in agribusiness and industrial 
sectors; case study of sufficiency economy in community 

   
01-022-010   ชุมชนศึกษา 

Community Studies  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนวคิดในการศึกษาชุมชน เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน เครื่องมือใน
การศึกษาชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน  
การวิเคราะหชุมชน  การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน 
Concepts in community studies; techniques and ways of 
community studies; tools used for community studies; process of 
community studies involving the physical environment, history, 
economy, society, politics, culture, and public health; community 
analysis; community planning; creating the community 
development project 
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01-022-011   วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและ 
ความเช่ือ ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทย
มุสลิมและไทยพุทธ เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษและรักษา
ประเพณีของชาวใตในยุคปจจุบัน ทัศนศึกษาและกจิกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures 
and beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred 
activities; Muslim and Buddhist communities in the South; festivals 
and folk entertainment; the conservation of southern traditions in 
contemporary contexts; field studies and working activities 

  
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics for Everyday Use 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  อรรถประโยชน การตัดสินใจ และตนทุน
คาเสียโอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ   
การพิทักษสิทธ์ิและผลประโยชนของผูบริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเปน
ผูประกอบการ  การเงินและการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization 
in economic systems; consumer rights and benefits protection; 
household economy; entrepreneur; finance and banking; price 
mechanism and applications in everyday situations 
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05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 
Personal Financial Planning 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน  กระบวนการวางแผนทางการเงิน                      
การบริหารรายได  รายจายและภาระหน้ีสิน  การออมและทางเลือกการลงทุน      
การวางแผนประกัน  การวางแผนการศึกษาบุตร  การวางแผนเพื่อการเกษียณ                       
การเตรียมความพรอมกอนลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in 
investment; insurance planning; children education planning; 
financial planning for retirement; preparation before investing 
 

02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 
Great Moments in Science 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปรากฏการณที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่ผานมา
เกี่ยวกับการคนพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ เอกสารงานวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร เชนรังสีแกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุมเลือดของมนุษย 
เอกซเรย ทฤษฎีความอลวน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนผะเคน รัทเทอรฟอรด
และอะตอม รังสีคอสมคิ วิตามิน ยุคของไฟฟา เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยก
อะตอมของเฟอรมี ระเบิดปรมาณู การกอต้ังองคกรอนามัยโลก ไฟฟา
พลศาสตรเชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส อนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory 
of Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, 
vitamins, the electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the 
atom, atomic bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, 
DNA, AIDS virus, solar neutrinos captured 
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02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล 
Man and Biosphere 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเภทของระบบนิเวศ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษชีวมณฑล ธรรมชาติของ
ระบบนิเวศ แหลงพลังงานธรรมชาติ วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี ประชากรโลกและ
กลุมที่อยูอาศัย ตัวประกอบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเน่ืองจาก
ธรรมชาติและมนุษย การสรางสรรคและอนุรักษสุขภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อมนุษย 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; 
ecosystem types; concepts of biosphere reserve; nature of 
ecosystems; natural energy resources; biogeochemical cycles; 
global population and communities; natural and human factors 
effecting biotic changes; creating and maintaining a healthy 
environment for human beings 
 

02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ธาตุและสารประกอบ ความสัมพันธระหวางสารเคมีกับชีวิตมนุษย ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด สารเคมีที่ปนเปอนในอาหารและสารเติมในอาหาร ยาและสาร
เสพติด เครื่องสําอาง สารเคมีที่ใชในการเกษตร สารกัมมันตรังสีและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย 
Elements and compounds; the relationship between chemical 
agents and human life, cleaning products; contaminated food and 
food additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical 
products; radioactive agents and petrochemical products; impacts 
of chemical agents on human beings 
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02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ระบบนิเวศน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน 
บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ นํ้าและมลพิษทางนํ้า สารปราบศัตรูพืช  
สารปนเปอนอาหารการวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources 
and geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and 
water pollution; pesticides; food additives; population, 
community, and environment systems analysis; eco field trip 
required 
 

02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษ
สิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขมลพิษ มลพิษกับปญหาสุขภาพ กฎขอบังคับ
เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การจัดการสิง่แวดลอมแบบผสมผสานและ
การพัฒนาอยางย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
resources and their conservation; environmental pollution; 
preventing and solving pollution problems; pollution and health 
problems; law and regulations related to environmental impacts; 
integrated environmental management and sustainable 
development 
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02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resource Sustainability 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หลักการความย่ังยืน มลพิษ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน การตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบความ
ย่ังยืน พลังงานหมุนเวียนและแหลงพลังงานที่ย่ังยืน อัตราการใชพลังงานของ
ชาติและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of 
sustainability; environmental pollution and social impacts; 
sustainable management of natural resources; decision making 
and ethical issues related to sustainable design; renewable energy 
and sustainable energy resources; national energy consumption 
and renewable energy development  
 

02-031-007 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 การสํารวจสืบคนการใชยาในทางที่ผิดและการติดยาในสังคมของเรา  ชนิดของ
สารเสพติดและยาที่นํามาใชผิดประเภท  สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการติดยา
และสารเสพติด  วิทยาศาสตรของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณ
แสดงของการติดยาและสารเสพติด  การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดย
วิธีการใชยา การขับสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตสํานึก  
การใชชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; 
types of additive substances and drugs commonly abused; case 
and risk factors of drug abuse and addiction; neuroscience 
approach of addiction: the relations of drugs, brain and behavior; 
symptoms and signs of drug abuse and addiction; addiction 
treatments by medication, detoxification, behavioral and cognition 
therapy; living a drug-free life 
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02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 
Waste and Pollution 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แหลงกําเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ  ของเสียที่ยอยสลายไดและยอย
สลายไมไดทางชีวภาพ  ของเสียที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย  การลดละ
เวน การใชซ้ํา และการแปรรูปของเสีย  แหลงของมลภาวะและสารมลภาวะ  
แหลงแพรมลภาวะในเชิงฟสิกส เคมีและชีวะ  มลภาวะทางทัศนียภาพและ
มลภาวะทางเสียง  สารมลภาวะที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ   
สารมลภาวะที่ยอยสลายไดและยอยสลายไมไดทางชีวภาพ  มลภาวะที่เกิดจาก
ฝมือของมนุษย  ผลกระทบของของเสียและมลภาวะตอสุขภาพ  สังคมปลอด
ของเสียในฐานะที่เปนดัชนีบงช้ีความเปนอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-
biodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste; 
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and 
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste 
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous 
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants; 
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution 
on health; waste free society as an index of civilization 
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02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก 
Alternative Energy Resource 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แหลงพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล นํ้าข้ึนนํ้าลง 
ไฟฟาจากพลังนํ้า ลมและคลื่น ระบบและกระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก การจัดเก็บ
พลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of 
energy conversion; energy production technology; advantages and 
disadvantages of alternative energy; energy storages 
 

01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
Information Technology for Study Skills 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 การประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ วิธีแสวงหา
สารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอ
สารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดการฐานขอมูล จริยธรรมและ
ระบบปองกันขอมูลสารสนเทศ การฝกฝนและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ 
Computer applications and information systems; information 
sources; information searching; information analysis and synthesis, 
information composition and presentation; data collection and 
database management; ethics and information protection; hands-
on practice and information system applications 
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02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
Computer Technology 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 
 
 

ฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอรการ
ประยุกตใชสารสนเทศในองคการ  เทคนิคการโปรแกรม  การพัฒนาระบบ                  
การออกแบบฐานขอมูล อีเมลการใชเบราวเซอรและโปรแกรมคนหา  เครอืขาย
สังคม คลาวดคอมพิวต้ิงการออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  การใชเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร   การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชงาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; 
information applications for organization; programming techniques, 
systems development, database design, e-mail, uses of browsers 
and search engines; social network, Cloud computing, web design, 
and web programming; using computer networks for 
communication; hands-on practice in computer applications 
 

02-040-001   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ระบบจํานวน  คณิตศาสตรพื้นฐานและการนําไปใชเชน เศษสวน ทศนิยม 
อัตราสวน รอยละการช่ังตวงวัด  การแปรผัน  พื้นที่และปริมาตร  เรขาคณิต
วิเคราะห  สมการเชิงเสนและกราฟ  อัตราสวนตรีโกณมิติ  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, 
decimals, ratios and percentage; weights and measurements; 
variation; area and volume; analytic geometry; linear equations 
and graphs; trigonometric ratios; mathetacal skills and process and 
applications for everyday use 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

56 

 

02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร 
Beauty of Mathematics 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 
 
 
 

การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตรจากเน้ือหาสาระ          
ในเชิงศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร การรูจําแบบ จํานวนเฉพาะ 
ความสามารถที่จะหารลงตัว ความสามารถถอดกรณท เลขคณิตมอดูลาร 
ทฤษฎีสุดทายของแฟรมา เลขฟบอนนาชี อัตราสวนทอง ทฤษฎีบทของปทา
โกรัส สมมาตร ความไมมีที่สิ้นสดุ แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การคนหาทรงตัน
เพลโตลําดับที่หก และภาพจินตนาการมิติที่สี่  เนนการอภิปรายในช้ันเรียนและ
การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics 
through selected topics concerning art and aesthetics of 
mathematics: pattern recognition, prime numbers, divisibility, 
rationality, modular arithmetic, Fermat's Last Theorem, Fibonacci 
Numbers, Golden Ratio, Pythagorean Theorem, symmetry, infinity, 
fractals, topological spaces, hunting for a Sixth Platonic Solid, and 
visualizing the fourth dimension; emphasizing on class discussion 
and student presentation 
 

02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 
Mathematics for Arts 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ระบบจํานวน  พื้นฐานเบื้องตนของพีชคณิต  อสมการและสมการเชิงเสน    
การช่ัง ตวง วัด  สัดสวนและรอยละ กําไรขาดทุน การแปรผัน ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear 
equation; weights and measurments; proportion and percentage; 
gain and loss; variation; mathematical skill and process and their 
application 
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02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ระบบจํานวน  สัดสวนและรอยละ อสมการและสมการเชิงเสน กําไรขาดทุน  
ดอกเบี้ย ภาษี  คาเสื่อมราคา  การประกัน คาบําเหน็จคานายหนา  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; proportion and percentage; inequality and linear 
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance; 
commission; mathematical skill and process and their application 

  
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 

Mathematics for Science 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ระบบจํานวน  สมการพหุนาม  ระบบสมการเชิงเสน  อสมการและกราฟ  
ฟงกชันเลขช้ีกําลังและฟงกชันลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห  ภาคตัดกรวย  
ตรีโกณมิติ  เมทริกซและการประยุกต  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic 
function; analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices 
and their application; mathematical skill and process and their 
application 
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02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 
Statistics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูพื้นฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา  ความนาจะเปนและการแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ การ
ประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธและการวิเคราะห
การถดถอย  การประยุกตสถิติในการใชงานทั่วไป 
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and 
probability distribution of random variables; binomial and normal 
distributions;  parameter estimation; hypothesis testing; correlation 
and regression analysis; statistical applications for everyday use 

  
01-050-001   สุขภาพและสวัสดิภาพ 

Health and Well-Being 
2(1-2-3) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ สุขภาพทางกายและจิตใจ 
องคประกอบที่มีผลตอสุขภาพทางกาย ความจําเปนในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณและจิตใจ พิสัยของสวัสดิภาพ เชน สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม 
สภาพทางทรัพยสินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน สุขภาพ
ในแงกายภาพและจิตภาวะ ลําดับข้ันความตองของมนุษยตามแนวคิดของมาส
โลว พฤติกรรมของมนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and 
mental health; factors effecting physical health; essentials of 
emotional and mental health; domains of wellbeing: career, 
social, financial, physical, and community wellbeing; subjective 
and psychological aspects of wellbeing; Maslow’s hierarchy of 
needs; contemporary health and wellbeing consideration; human 
behavior related to health and well-being 
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01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 
Thai Performing Art 

2(1-2-3) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ประเภทของศิลปะการฟอนรําและละครรําของไทย ลักษณะรูปแบบของการขับ
รองและฟอนรําในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย องคประกอบ ตัวละคร และการแตง
กายสําหรับการเตนรําและฟอนรําในรูปแบบตาง ๆ เชน ละครรํา โขน ลิเก และ
ลําตัด รูปแบบการแสดง และเทคนิคของเพลงบอก การขับรองและฟอนรํา
มโนราห การฝกทักษะในการขับรองและฟอนรําอยางใดอยางหน่ึงตามที่ถนัด
เชนเพลงบอกและมโนราห 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles 
patterns and characteristics of Thai singing and dancing in various 
regions; forms characters and costumes for Thai dancing in central 
region such as dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing 
styles and techniques of impromptu duet and Manora dancing in 
southern region; practical skills in performing particular kind of 
singing and dancing such as impromptu duet and Manora 

  
01-050-003 การรักษาสุขภาพ 

Health Care 
2(1-2-3) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา  สังคมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพและความอยูดีมีสุข  ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับ
ชีวิตหลักการและวิธีการออกกําลังกาย การเลนกีฬา  เกมส  และการพักผอน
หยอนใจ  หลักการและวิธีการฝกสมาธิ  การบําบัดโรคตามธรรมชาติ  ธัญญาหารที่
เปนประโยชนตอสุขภาพ  ปญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา 
การควบคุมนํ้าหนัก บุหรี่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, 
sociological, and environmental factors on health and wellness; 
interrelationship between health and life; principles and methods 
of physical fitness, sport, games, and recreation; theories and 
practices of meditation; natural therapy; macrobiotics and their 
effect on health; health problems involving with food and 
nutrition, drugs, weight control, smoking and other addictions 
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01-050-004 ผูนํานันทนาการ 
Recreation Leadership 

2(1-2-3) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูและทักษะสําหรับผูนํานันทนาการ  บทบาทของผูนําการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคลและองคกร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุม  การเตรียมตัว
เพื่อกิจกรรมกลางแจงและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ 
การกําหนดตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่น ๆ  การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the 
recreational field; roles of leadership in interpersonal and 
organizational communication; motivational theories and group 
dynamics; outdoor activities and trips preparation; recreational 
management related to scheduling, marketing, budgeting, 
financing, and facilities;  safety and risk management 

  
01-050-005 กีฬาลลีาศ 

DanceSport 
2(1-2-3) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 หลักการและการฝกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธระหวางดนตรีกับลีลาศ 
องคประกอบของการลีลาศเกี่ยวกับการกาวเทา การทรงตัว การวางทา  
การเหน่ียวรั้ง และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการกาวเทา จังหวะ
และลีลา ดุลยภาพระหวางการการทํางานของกลามเน้ือและหัวใจ กฎ กติกา 
มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; 
dance positions and basic step patterns; rhythm and styles; a 
unique blended balance of cardio and muscle; rules, regulations, 
and etiquettes; 
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01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ 
Leisure Cycling 

2(1-2-3) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนะนําการขับข่ีจักรยานเพื่อนันทนาการเนนจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา  ความรูและทักษะในการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน  
เพื่อใชสอย และการกีฬาในสภาพเสนทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะใน
การขับข่ีเกี่ยวกับการเบรค การใหสัญญาณ การใชเกียร การถายนํ้าหนัก และ
การขับข่ีลูเด่ียว  การขับข่ีอยางปลอดภัยบนทองถนนและทักษะในการขับข่ี
เปนกลุม  กลไกของจักรยานและการบํารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure 
cycling and mountain biking; knowledge and skills in using 
bicycles for pleasure, utility, and sport under various route 
conditions; riding techniques and skills: braking, signaling, gearing, 
weight transfer, and single track riding; riding safety on open 
roadways and group riding skills; bike mechanisms and bike 
maintenance 

  
01-050-007 พลศึกษา 

Physical Education 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสรางสมรรถภาพ
ทางกาย  การทํางานเปนทีม ระเบียบ  กติกา มารยาท  การจัดการและ
ดําเนินการแขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing 
physical fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; 
organizing and arranging selected sport competition 
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01-050-008 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย   ระเบียบ  กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
football competition 

   
01-050-009 บาสเกตบอล 

Basketball 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย   ระเบียบ  กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
basketball competition 

  
01-050-010 ตะกรอ 

Takraw 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย   ระเบียบ  กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw 
competition 
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01-050-011 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ  กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

  
01-050-012 แบดมินตัน 

Badminton 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย   ระเบียบ  กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
badminton competition 

  
01-050-013 วายนํ้า 

Swimming 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  ความปลอดภัยทางนํ้า  การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ  กติกา มารยาท   
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
swimming competition 
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01-050-014 วอลเลยบอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ  กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
volleyball competition 

  

01-050-015 เทนนิส 
Tennis 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย   ระเบียบ  กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis 
competition 

  
01-050-016 กอลฟ 

Golf 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

 

 ความรูทั่วไปและทักษะในการเลนกอลฟ  การพัฒนารางการและอารมณจาก
การเลนกอลฟ วงสวิง การเลือกใชอุปกรณ การจับไมกอลฟ ทายืน และการวาง
ตําแหนงลําตัว การพัตกอลฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว การตีลูกจากอุปสรรค
และกรณีพิเศษ  กฎ กติกามารยาทของกอลฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional 
benefit from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper 
grips, stance, and alignment; stroke production for putting, short 
and long game; hitting special shots; rules and etiquettes of golf 
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09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
Management and Organizational Behavior 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite:- 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ บทบาทของผูบริหารในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ กระบวนการจัดการ การวางแผนการจัดการองคการ การออกแบบ
องคการและการควบคุม แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม
การจูงใจภาวะผูนําในองคการ การติดตอสื่อสาร ความขัดแยงและวัฒนธรรม
องคการการกําหนดยุทธศาสตรเพือ่การพัฒนาองคกร 
Concepts of management; roles of executives in business 
changing era; management process, planning, organizing, 
organizational designing, and controlling; concepts of 
organizational behavior, group behavior, motivation, leadership in 
organization, communication, conflicts, and organizational culture; 
strategies for organizational development 

  
09-311-102 หลักการตลาด  

Principles of Marketing 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ลักษณะทั่วไปของการตลาด  สภาพแวดลอมทางการตลาด  การแบงสวนตลาด   
การกําหนดตลาดเปาหมาย  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  การกําหนดราคา  การจัดจําหนาย  
การสงเสริมการขาย  การทําการตลาดออนไลน  การประยุกตเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด  จริยธรรมการตลาดและความ
รับผิดชอบตอสังคม  
The general characteristics of marketing; marketing environment; 
market segmentation; market targeting; market positioning 
product; new product development; and product life cycle; price 
setting; distribution; promotion; online marketing; application of 
new technology to marketing activities; ethical and social 
responsibilities 
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09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 
Principles of Microeconomics 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนวคิดและการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรแกไขปญหาพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ  การทํางานของกลไกราคา  อุปสงคและอุปทานของสินคา   
ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  พฤติกรรมการผลิต  ตนทุนการ
ผลิต  การกําหนดราคาสินคาในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ  และไมสมบูรณ   
ตลาดปจจัยการผลิต  
Concepts and application of economic theories regarding 
fundamental economic problems; price mechanisms; demand and 
supply of goods; basic theories of consumer behavior; production 
behavior; production costs; price determination in perfect and 
imperfect competitive markets; markets for factor of production 

  
09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค     

Principles of Macroeconomics 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตรมหภาค  การกําหนดรายได
ประชาชาติ  ตลาดการเงิน  อุปสงคและอุปทานของเงิน  ปญหาเงินเฟอ และ
เงินฝด  นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ  ดุลการชําระเงิน  ตลาดเงินตราตางประเทศ  การนําดัชนีช้ีวัด
เศรษฐกิจมหภาคไปใชในการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ  
Meaning and method of study on macroeconomics; determination 
of national income; money markets; supply and demand for 
money; inflation and deflation; fiscal and monetary policies used 
for economic stabilization; the balance of payments; foreign 
exchange markets; application of macroeconomic indicators to 
economic situation analysis 
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09-311-205 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุม
การดําเนินงานของธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สําคัญกฎหมายซื้อขายเชาทรัพยเชา
ซื้อกูยืมคํ้าประกันจํานองจํานําและต๋ัวเงิน กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน
กฎหมายทรัพยสินทางปญญากฎหมายแรงงานกฎหมายภาษีอากร และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
Laws related to business establishment; laws of business 
operation control; important independent contracts: trading laws, 
renting, hire-purchase, borrowing, bonding, mortgaging, pawning, 
and bills; laws on financial instruments; intellectual property law; 
labor law; taxation laws; and related laws 

  
09-311-406 

 
กิจการเพ่ือสังคม  
Social Enterprise 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน:-  
 Prerequisite: -    
 แนวคิดพื้นฐานรูปแบบ และวิธีการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม  การประยุกต

หลักการบริหารธุรกิจที่นําไปใชในกิจการเพื่อสังคม  การวิเคราะหปญหาและ
อุปสรรค โดยการใชนวัตกรรมในการแกปญหา  การฝกวิเคราะหและเขียนแผน
ธุรกิจกรณีศึกษาจากกิจการเพื่อสังคมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
Fundamental concept, format and business approach for social 
enterprise; application of business administration principles to the 
social enterprise; diagnosing problems and obstruction using 
innovative solutions; practice in analyzing and writing business 
plan; case studies from social enterprises in Thailand and overseas 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

68 

 

09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
International Business Management 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: -   

 ความรูทั่วไปของธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมในการบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ องคการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอตกลงทางการคา
ระหวางประเทศ กลยุทธในการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศ การจัดโครงสราง
องคการของกิจการระหวางประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษยของกิจการ
ระหวางประเทศ ภาวะผูนําและการจูงใจของกิจการขามชาติและจริยธรรม  
ในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ 
General knowledge of international business; environment of 
international business administration;  international trade 
organization and economy; international trade agreements; 
strategies for entering international markets; international business 
structure management; human resource management for 
international businesses; leadership and motivation of cross-
national businesses; international business ethics 

 
  

09-321-104 การบัญชีชั้นตน 
Fundamental Accounting 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: -   

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง 
กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ 
การบัญชีอุตสาหกรรมเบื้องตน ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย 
Definitionand objectives of accounting; value of accounting 
information; the conceptual framework for fi nancial report; 
accounting principles and methods of double entry system; 
record processes of accounting, preparation of trial balance, 
working papers ; financial statements for trading and servicing 
businesses, fundamental basic industrial accounting; voucher and 
subsidiary cash system 
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09-321-105 เทคนิคการพิมพสัมผัส 
Typing Technique 

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน: -    
 Prerequisite: -    
 ฝกปฏิบัติใหเกิดความเช่ียวชาญมีความชํานาญในการพิมพสัมผัสตัวอักษรและ

ตัวเลข 
Pracitce touch typing to be a professional in typing numbers and 
letters 
 

09-321-206 การภาษีอากร  
Taxation 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและความสําคัญของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได

นิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมปภาษีสรรพสามิต 
ภาษีศุลกากร ภาษีทองถ่ินและภาษีอื่น 
Principles and importance of taxation; personal income tax; 
corporate income tax; VAT, specific business tax and stamp duty; 
exercise duty; local taxesand other taxes 
 

09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญช ี
English for Accounting  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษ โครงสรางภาษาพูดและภาษาเขียน คําศัพท

และสํานวนทางดานธุรกิจทางดานบัญชี การนําความรูเกี่ยวกับคําศัพท  สํานวน
และโครงสรางประยุกตใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจทางดานบัญชี 
Principles of English usage; structure of spoken and written 
language; vocabulary and expressions for accounting 
business;applying vocabulary, expressions and structures for 
applying in accounting business communication 
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09-321-308 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ 
Business Statistics and Quantitative Analysis 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 การแจกแจงของตัวแปรสุม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การตัดสินใจภายใตความ
ไมแนนอน และภายใตความเสี่ยง การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับปญหาทาง
ธุรกจิ โดยประยุกตหลักการของโปรแกรมคณิตศาสตร ทฤษฎีแถวรอคอย 
ทฤษฎีเกมส และการวิเคราะหมารคอฟ 
Distribution of random variables; hypothesis theory; analysis of 
variance; correlation and regression analysis; decision making 
under uncertainty and risk; quantitative analysis for business 
problems applying concept of mathematical program, queuing 
theory, game's theory and Markov analysis 
 

09-322-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 
Intermediate Accounting I 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-104 การบัญชีช้ันตน  
 Prerequisite: 09-321-104 Fundamenta lAccounting 
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย  

การรับรูการวัดมูลคาสินทรัพย และการตีราคาสินทรัพย การจัดแบงสวน
สินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคาของสินทรัพย 
และการแสดงรายการสนิทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน  การเปดเผยขอมูลใน
งบการเงินเกี่ยวกับเงินสด ลูกหน้ี ต๋ัวเงินรับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ ทรัพยากรธรรมชาติ  สินทรัพยไมมีตัวตน  
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  
Accounting principles and procedures concerning with assets; 
assets classification; recognition; measurement and valuation of 
assets; assets allocation for capitals or expenses; demonstration 
and disclosure of assets transaction in financial statements related 
to cash, account receivables, note receivable, inventories, 
investment, property, plant and equipment, natural resources; 
intangible assets; investment property 
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09-322-202 การบัญชีชั้นกลาง 2 
Intermediate Accounting II 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-104 การบัญชีช้ันตน  
 Prerequisite:   09-321-104 Fundamental Accounting 
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของและหน้ีสิน การจําแนก

ประเภทหน้ีสินการรับรูและการวัดมูลคาหน้ีสินการตีราคาการแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลหน้ีสินและสวนของเจาของในงบการเงินการบัญชีหาง
หุนสวน การบัญชีบริษัทจํากัด การบัญชีบริษัทมหาชนจํากัด การจัดทํางบ
กระแสเงินสด 
Principles and methods of liabilities and classification, recognition 
and measurement, valuation, presentation and disclosure of 
liabilities and equity in financial statements; partnership 
accounting; corporations accounting; preparation of cash flow 
statement 
 

09-322-203 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-104 การบัญชีช้ันตน  
 Prerequisite: 09-321-104 Fundamental  Accounting  
 บทบาทและหนาที่ในการบริหารการเงิน งบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน 

การพยากรณทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน คาของเงินตามเวลา งบจายลงทุน โครงสราง
ทางการเงินและตนทุนเงินทุน การจัดหาเงินทุน การวิเคราะหจุดคุมทุน 
Role and duties of financial administration, financial statements; 
financial statement analysis; financial forecasting; financial 
planning; working capital management; current asset management; 
time valve of money; capital budgeting; financial structure and 
cost of capital; financing break-even analysis 
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09-322-304 การบัญชีชั้นสูง 1 
Advanced Accounting  I 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II  
 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับนโยบายบัญชี  การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี

และการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี งบการเงินระหวางกาล การบัญชี
สําหรับธุรกิจฝากขาย การบัญชีสําหรับกิจการรวมคา การบัญชีสําหรับการขาย
ผอนชําระการบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การบัญชีสําหรับสัญญาเชา          
การบัญชีสําหรับสัญญากอสรางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร              
การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ
ผลประโยชนพนักงานฝกปฏิบัติ 
Principles and procedures of accounting policy; changes in 
accounting estimates and error correction; interim financial 
statement; accounting for consignment business; joint venture; 
installment sales; head office and branch accounting; accounting 
for lease; construction contract; accounting for non-profit 
organization firm; accounting for debt restructuring; deferred tax 
and employee benefits practice 
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09-322-305 การบัญชีชั้นสูง 2 
Advanced Accounting  II 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบรษัิทยอยและบริษัทรวม  

การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การบัญชีสําหรับรายการที่เปน
เงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน การจัดทํางบการเงินจาก
รายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ กองทุนและกิจการไมหวังผลกําไรงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 
Accounting for business combination; investment in subsidiary and 
consolidated companies; processing of combined financial 
statement; cash flow statement; accounting for foreign currency 
transactions and translation of financial statement; preparation of 
financial statements with incomplete accounting transactionsfund 
and non-profit organization; statement of comprehensive income 

   
09-322-306 รายงานและการวิเคราะหงบการเงิน 

Financial Report and Analysis 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการ

วิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจ            
การวิเคราะหอุตสาหกรรม ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบาย
การบัญชีที่แตกตางกัน การวิเคราะหงบการเงินรวม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
รายงานและวิเคราะหงบการเงิน 
Financial report and accounting disclosure; procedures and tools 
for financial statement analysis and other important information 
for making decision; industrial analysis; effects on financial 
statement based on the use of different policies of accounting; 
consolidated financial statement analysis; case studies of Financial 
Report and Analysis 
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09-322-307 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญช ี
Ethics for Professional Accountants 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความหมาย  วัตถุประสงค  โครงสรางจรรยาบรรณ  หลักการพื้นฐาน  
(ไทย กับ สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ - International Federation of 
Accountants -IFAC)  ขอบังคับรายขอ และ คําช้ีแจง (ประเทศไทย)  ความ
โปรงใส  ความเปนอิสระ  ประมวลจริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่
กําหนดโดย IFAC อุปสรรคในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรการปองกัน 
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ พฤติกรรมทางวิชาชีพ กรณีศึกษาที่สําคัญ
เกี่ยวกับจริยธรรม 
Definition; objectives; structures of ethics; fundamental principles 
(Thai and IFAC); ethical rules and related explanation (Thailand); 
transparency; independence; ethics for professional accountants 
as provided by IFAC; threats and safeguards; professional 
practices; professional behavior; important cases studies on  ethics 

   
09-322-408 ทฤษฎีบัญชี 

Accounting Theory    
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 วิวัฒนาการและสภาพแวดลอมทางการบัญชี  ลักษณะและโครงสรางของ

ทฤษฎีการบัญชี  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงิน  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี  แนวคิดเกี่ยวกับ
การแสดงผลการดําเนินงาน การแสดงฐานะการเงิน การรายงานทางการเงิน
และการบัญชีตาม ความรับผิดชอบตอสงัคม ฝกปฏิบัติ 
Evolutionand environmental accounting; characteristics and 
structure of accounting theories; related to conceptual framework 
for financial reporting; financial reporting standards, accounting 
policies; concepts related to performance, financial position, 
financial reporting and social responsibility accounting; practice 
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09-323-301 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
Audit and Internal Control 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 วัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

การกํากับดูแลกิจการ  การจัดการความเสี่ยงขององคกร  การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมประเภทและข้ันตอนของงานตรวจสอบภายในการ
ตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สําคัญขององคกรจรรยาบรรณของผูตรวจสอบ
ภายใน หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริต           
ในองคกร 
Objectives and compositions of internal control based on the 
COSO concept; corporate governance; enterprise risk 
management; evaluation of internal control, types and procedures 
of internal audit; significant activity audit; ethics for internal 
auditors, duties and responsibilities of internal auditors against 
corruption in organizations 

   
09-323-302 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ 

Audit and Control of Information Systems  
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความเช่ือมั่น
และ 

  09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    
 Prerequisite: 09-323-405 Auditing and Assurance Services and 
  09-324-301 Accounting Information Systems 
 แนวคิดและมาตรฐานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายใน

ของระบบที่ใชคอมพิวเตอร การทุจริตทางคอมพิวเตอรและมาตรการปองกัน 
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะหความนาเช่ือถือ
ของการประมวลผลขอมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช
คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ 
Concepts and information technology auditing standards;internal 
control in computerized systems; computer fraud and preventive 
control; risk assessment and internal control; reliable analysis of 
information processing; techniques and audit programs for 
computerized accounting systems and audit software 
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09-323-303 การบัญชีสืบสวนเบ้ืองตน 
Fundamental of Forensic Accounting 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite:-  
 ความหมาย แรงจูงใจ และขอบงช้ีของงบการเงินที่มีการทุจริต ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารและผูที่เกี่ยวของตอการทุจริตทางงบการเงินอื่นๆ 
การปองกันและการควบคุมการทุจริตทางการเงิน เทคนิคและวิธีการสืบสวน
ทางการบัญชี การประสานความรวมมือและการรายงานผล มาตรฐานระหวาง
ประเทศในการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
Meaning, motivation and indicators of financial statements fraud; 
responsibilities of executive committee and related party in 
financial statement fraud and other frauds; prevention and 
controlling of financial statement frauds; techniques and 
methodology in forensic accounting; collaboration and report; 
International standards on quality control 
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09-323-304 การกํากับดูแลกิจการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  
Corporate Governance for Value Creation 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน:  09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
  09-322-202   การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite:   09-322-101 Intermediate Accounting I  and  
  09-322-202 Intermediate Accounting II  

 ศึกษาบรรษัทภิบาลในฐานะปจจัยหน่ึงที่สรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับกิจการ 
ประกอบดวย การบริหารงานเพื่อสรางมูลคา การกํากับดูแลกิจการ ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร กลไกการทํางานของการกํากับดูแลกิจการ             
ในรายละเอียด ประกอบดวยบทบาทของคณะกรรมการ วัฒนธรรมองคกร        
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การติดตามและการประเมินผล การ
ประยุกตใชการกํากับดูแลกิจการ การอภิปรายประเด็นการกํากับดูแลกิจการ            
ที่ทันสมัย ดวยกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

 Studies of corporate governance as a factor creating economic 
value to entity:the components comprise management for value 
creation, corporate governance; corporate social responsibility and 
mechanism of corporate governance in details: roles of directors, 
corporate culture, risk management, control, monitoring and 
evaluation;corporate governance implementation; current and 
special issues are discussed by case studies in Thailand and 
overseas 
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09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความเชื่อมั่น 
Auditing and Assurance Services 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 ภาพรวมของการสอบบัญชีและการใหความเช่ือมั่น  วิชาชีพสอบบัญชี  

หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบ 
งบการเงิน ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี 
เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ การตรวจสอบวงจรรายไดและวงจรรายจาย 
การตรวจสอบวงจรอื่น  การตรวจสอบที่สําคัญและการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี 

 Overview of the audit and assurance; auditing profession; audit 
evidence and procedures; planning an audit of financial 
statements; audit risk; audit sampling; documentation of the audit 
evidence; audit of expenditure and revenue cycle; audit of 
another cycle; matters and auditing completeness  

  
09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

Accounting Information Systems 
3(1-4-4) 

 วิชาบังคับกอน: 09-325-201 การบัญชีตนทุนและ  
  09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ 
 Prerequisite:   09-325-201 Cost Accounting  and  
  09-331-101 Basic computer and  Information 

Technology for Business 
 แนวความคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทําเอกสารของธุรกิจ

การประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่
เกี่ยวของในแตละวงจรและรายงานทางการเงิน การใชเทคโนโลยีการควบคุม
ภายใน กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Concepts of accounting information system; documentation of 
business;Computer processing;types of documents and 
information related to each cycle and financial reporting; using 
information technology for internal control; case studies of 
accounting information systems 
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09-324-302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญช ี
Software Package for Accounting  

3(1-4-4) 

 วิชาบังคับกอน: 09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 Prerequisite: 09-324-301 Accounting Information systems 
 ประเภทและการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีการจัดเตรียมเอกสาร

ทางบัญชี การบันทึกรายการประจําวันและแสดงรายงานกรณีศึกษาโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
Types and selection of accounting software; preparing accounting 
documents; recording and  and presentating daily accounting 
reporting;case studies of software package for accounting 

   
09-324-303 การวางรูปแบบระบบบัญช ี

Accounting System Formation 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน:-    

 Prerequisite:-    

 ลักษณะของระบบบัญชี ความสําคัญของระบบบัญชี หลักการควบคุมภายใน 
การจัดทําแบบฟอรม เอกสารทางการบัญชี สมุดลงรายการเบื้องตน บัญชีแยก
ประเภท การนําเทคโนโลยีสารสนเทศใชในระบบบัญชี การออกแบบระบบ
บัญชีสําหรับกิจการตางๆ และรายงานทางบัญชี 
Characteristics of accounting system; importance of accounting 
system; princples of internal control; designs of forms, 
fundamental journals, ledgers; using information technology in 
accounting system; accounting system for various businesses and 
accouting report 
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09-324-304 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญช ี
Database Management for Accounting 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 Prerequisite: 09-324-301 Accounting Information Systems 
 โครงสรางหลัก องคประกอบของระบบฐานขอมูล และวิธีการจัดโครงสราง 

วิธีการออกแบบระบบฐานขอมูลโดยใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธการ
ประยุกตใชระบบการจัดการฐานขอมูลสอดคลองกับวิธีการทางดานบัญชีและ
การฝกปฏิบัติ 
Major  structure,components and structure management of 
information  database system; how to data structure; methods of 
database design using relational data models; applications of 
database management systems according to the method of 
accounting and practice 

  
09-324-305 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Accounting Information System Analysis and Design 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 Prerequisite: 09-324-301 Accounting Information Systems 
 แนวคิดและหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
การบริหารโครงการ การนําเสนอโครงการ  การออกแบบและวิเคราะหระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุม
ภายใน การประเมินการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Concepts and  analystic principles, and design of accounting 
information system; feasibility study of accounting information 
system development projects; project administration; presentation 
of the projects; design and analysis of accounting information 
system; tools and techniques for accounting information system 
analysis and design based on accounting process and internal 
control system; evaluation of internal controls of the accounting 
information system 
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09-325-201 การบัญชีตนทุน  
Cost Accounting  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-104 การบัญชีช้ันตน  
 Prerequisite: 09-321-104 Fundamental Accounting 
 ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจการจําแนกประเภทตนทุน 

วิธีการบัญชีวัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจายการผลิต การปนสวนคาใชจายในการ
ผลิตตนทุนฐานกิจกรรมระบบตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต  
ระบบตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได  
ของเสียของมีตําหนิและเศษซากวัตถุดิบ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุน 
Importance and roles of cost accounting in business 
organization;classification of cost; accounting for raw materials, 
labor, and overhead; allocation of overhead; activities based 
costing; job order costing system; process cost system; standard 
cost system; accounting for joint products and by products; 
spoilage units; defective units and scrap materials; case studies of 
cost accounting  

   
09-325-202 การบัญชีบริหาร 

Managerial Accounting 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-325-201 การบัญชีตนทุน  
 Prerequisite: 09-325-201 Cost Accounting  
 การใชขอมูลตนทุนเพื่อการตัดสินใจการวางแผน และการควบคุมการ

ดําเนินงานกิจการภายใตสภาวการณที่ไมแนนอน การวิเคราะหพฤติกรรม
ตนทุนและเทคนิคในการประมาณการตนทุนการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตนทุน ปริมาณและกําไร ระบบตนทุนรวมและระบบตนทุนผันแปร 
งบประมาณ  การวิเคราะหตนทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการกําหนดราคาสินคา ราคาโอน และวิเคราะห
รายจายลงทุน 
Using cost data for decision making, planning and controlling 
under uncertain situations; analysis of cost behavior and 
estimation techniques; analysis of the relationship between the 
costs, volume and profits; full costing system and variable costing 
system; budget; cost analysis; responsibility accounting and 
evaluation oftheperformance; pricing, transfer pricing and capital 
budgeting 
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09-325-303 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 
Accounting for Environmental Management 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน:-    
 Prerequisite:-    
 แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การประเมินโครงการลงทุนทางดานสิ่งแวดลอม 
การจําแนกตนทุนสิ่งแวดลอม การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดาน
สิ่งแวดลอมตอผูใชภายในและภายนอกองคกร การลดตนทุนทางดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการพัฒนาการประกอบ
ธุรกิจอยางย่ังยืน 
Concepts of corporate social responsibility; envirionmental 
regulations; the environmental management system; evaluation fo 
environmental investment project; classification of environmental 
costs; producing environmental performance report for both 
internal and external organization users; environmental cost 
reduction for an increase of efficient business performance and  
sustainable development 

   
09-325-304 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 

Strategic Managerial Accounting 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: -    
 Prerequisite: -    
 หลักการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธและเครื่องมือชนิดตางๆ  กลยุทธองคกร การ

ออกแบบกลยุทธทางดานการบัญชีบริหารประเด็นตางๆ ทางดานการบัญชี
บริหารเชิงกลยุทธ 
Principles of strategic managerial accounting and instruments; 
corporate strategies; design of managerial accounting strategies; 
issues in strategic managerial accounting 
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09-325-305 การบัญชีเฉพาะกิจการ 
Specialized Accounting  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-304 การบัญชีช้ันสูง 1  และ  
  09-322-305 การบัญชีช้ันสูง 2  
 Prerequisite:   09-322-304 Advanced Accounting I  and 
  09-322-305 Advanced Accounting II  
 ลักษณะการดําเนินงานระบบบัญชีของกิจการที่มีลักษณะเฉพาะหลักการบัญชี         

การควบคุมภายในของกิจการที่มีลักษณะเฉพาะการจัดทํางบการเงินและการ
เปดเผยขอมูลของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการทองเที่ยว ธนาคาร สถาบันการเงิน
การเกษตรกรรมสหกรณ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเฉพาะกิจการ 
Characteristics of accounting system implementation of specific 
specialized accounting business; internal control of specialized 
businesses; financial statement preparation and disclosure of 
hospital business, traveling business, banking, finance institution, 
agricultural business, estate and trustee, cooperation, insurance 
business, small and medium enterpriseusing; a case studies on 
specialized accounting 
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09-326-201 การบัญชีภาษีอากร 
Tax Accounting 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-206 การภาษีอากร และ  
  09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2     
 Prerequisite:   09-321-206 Taxation and  
  09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตาม

หลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงิน
ไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไร
สุทธิทางภาษีตามประมวลรัษฎากร การกรอกแบบแสดงรายการภาษีที่
เกี่ยวของ กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร 
Concepts and differences between revenue recognition and 
expenditures according to accounting and taxation principles; 
production of papers for calculating income tax according to 
compiling of public wealth; adjustment of net income to net 
income under the revenue code; filling tax forms; case studies of 
taxation 
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09-326-302 วิธีวิจัยทางการบัญช ี
Accounting Research Method 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-306 รายงานและการวิเคราะหงบการเงินและ 
  09-321-308 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ 
 Prerequisite: 09-322-306 Financial Report and Analysis and 
  09-321-308 Business Statistics and Quantitative 

Analysis 
 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคและสมมติฐานการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลสถิติ
เพื่อการวิจัยการเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย 
Principles and methodology  in accounting research; research 
problem, research conceptual framework; research objectives and 
hypothesis; data collection and analysis; statistic for research; 
report writing and research presentation 

   
09-326-303 การฝกประสบการณเพ่ือสังคม 

Internship for Social Responsibilities 
3(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite:-  
 ประยุกตใชความรูทางธุรกิจ หรือบัญชีที่ไดศึกษามาใชในการแกไขปญหาของ

สังคม ฝกฝนการทํางานเปนกลุม ในรูปแบบของการมีสวนรวมกับโครงการ
ความรวมมือระหวางคณะ หรือองคกรธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ องคกรที่ไม
แสวงหาผลกําไร หรือชุมชน เพื่อพัฒนา แกปญหา หรือสรางประโยชนใหแก
สังคม หรือชุมชนอยางเปนรูปธรรม  นักศึกษาดําเนินการจะอยูภายใตการดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑในการประเมินผลที่ชัดเจน โดยจะฝก
ปฏิบัติงานกับองคกรธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร หรือ
ชุมชนในการทํางานจริง เปนเวลาอยางนอย 200 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา และ
ประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U 

 Apply business or accounting knowledge to solve social problems, 
to work as teams, and to cooperate with public sectors and 
organization in advantageous projects; students work under the 
advice. They will be assigned the concrete responsibilities and 
scopes to apply their academic proficiency in real working 
environmentsfor not less than 200 hoursand this course is graged 
as S or U 
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09-326-404 สัมมนาการบัญชี 
Seminar in Accounting  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-304 การบัญชีช้ันสูง 1  และ  
  09-322-305 การบัญชีช้ันสูง 2  
 Prerequisite:   09-322-304 Advanced Accounting I  and 
  09-322-305 Advanced Accounting II 
 การสัมมนาปญหาอภิปรายปญหาที่เกี่ยวของกับการบัญชี แนวทางการ

แกปญหาโดยศึกษาจากกรณีศึกษาตัวอยางบทความและงานวิจัยทางการบัญชี 
ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี 
A seminar to discuss issues related to accounting solutions; 
guidelines for problem solving from example case studies, articles 
and accounting research; application to accounting profession 

   
09-326-405 

 
โครงงานทางการบัญช ี
Accounting Project 

3(1-4-4) 

 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 
 กําหนดโครงงานทางการบัญชีเพื่อวิเคราะหและหาแนวทางในการแกปญหาโดย

นําความรูและทฤษฎีการบัญชีมาประยุกตใช การเขียนรายงานและการนําเสนอ
ผลการวิจัย 
Selecting an accounting project for analysis and searching 
solutions to problems by applying accounting knowledge and 
theories; report writing and research presentation 
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09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
Preparation for Co-operative Education in 
Accounting 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสาร

สมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และ
หนังสือรับรอง  การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่
ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา 
จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ 
The philosophy and goal of co-operative education; preparation 
of the necessary paperwork for job application including effective 
cover letter, resume, reference, and letter of recommendation; 
the development of basic interpersonal communication skills 
expected in the workplace and general skills required to be 
successful in the co-operative program; work ethic, workplace 
safety, and human relations 
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09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี
Preparation for Internship in Accounting 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมคัรงาน 
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร 
การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย
แรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
การเขียนและนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผนและการวิเคราะห ทักษะการ
แกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 
Basic knowledge of methods and process of professional 
experience; the importance of professional experience; principles 
of writing application letters; considering and choosing a 
workplace; job interviewing, organizational culture; personality 
development,  professional morality and virtue ethics; labour 
laws; social security; 5S activities, quality assurance, and safety 
standards at work; comunicative english for usage in the 
workplace; report writingand presentations; planning and 
analytical skills; immediate problem solving skills and decision 
making; general knowledge of information technology and IT laws, 
and information retrieval 
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09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญช ี
Co-operative Education in Accounting 

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
 Prerequisite: 09-326-406 Preparation for Cooperative 

Education in Accounting 
 หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษา

ปกติ ในสถานประกอบการหรือองคกรที่คณะใหความเห็นชอบ นักศึกษา
สามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน 
รายวิชาน้ีเปดโอกาสใหนักศึกษาพิจารณาลักษณะงานทีเ่หมาะสม แสดง
ความสามารถทักษะในการทํางาน และประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U 
This course is a semester long experience in a faculty-approved 
workplace or organizations. Students will apply academic 
knowledge and integrate classroom learning with related work 
experience. The course offers students the opportunity to 
evaluate career selection, demonstrate employability skills, and it 
is graded as S or U. 

  
09-326-409 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี

Internship in Accounting 
3(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางการบัญชี 

 Prerequisite: 09-326-407 Preparation for Internship in 
Accounting 

 ฝกปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการบัญชี ในองคกรหรือ
สถานประกอบการโดยมีระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองจัดทํา
รายงานสรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงานและนําเสนอประเมินผลการ
เรียนเปน S หรือ U 
Practical work experience in accounting in organization or 
workplace for an semester. Students must conduct a summary 
report after completing an internship and give presentation, and it 
is graded as S or U. 
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09-331-101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
Basic computer and Information Technology for 
Business 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน:-  
 Prerequisite:-  
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แพลตฟอรมคอมพิวเตอร 

ระบบประมวลผลขอมูลและการบริหารขอมูล เครือขายและการสื่อสาร 
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ การจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ การประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ  
Role of information technology and communication                                    
; computer platform; data processing and data management; 
networks and communication, internet and website; management 
of business database; application of software in business 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 

ตําแหนง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวจิราภา  ชาลาธราวัฒน 
3 4906 00012 56 6 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 
การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2545 
2539 

อาจารย 360 360 360 360 

2 นางขวัญหทัย  ใจเปยม 
3 8015 00099 91 8 

ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 
ธุรกิจศึกษา-การบัญชี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
2545 
2540 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

180 180 180 180 

3 นางนิตยา  ทัดเทียม 
3 9206 00464 84 5 

บช.ม. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การจัดการทั่วไป 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2543 
2540 

อาจารย 480 480 480 480 

4 นายอาทิตย  สุจเสน 
3 8012 00620 40 0 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วิทยาลัยปทุมธานี 

2553 
2548 

อาจารย 480 480 480 480 

5 นางกมลนันท ชีวรัตนาโชติ 
3 8099 00149 46 4 

บธ.ม. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
วท.บ. 

การบัญชีบริหาร 
บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 
คหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2544 
2551 
2537 

อาจารย 480 480 480 480 
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         3.2.2  อาจารยผูสอน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 
ตําแหนง
วิชาการ 

ภาระการสอน 
ชม./ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวจิราภา  ชาลาธราวัฒน 
3 4906 00012 56 6 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 
การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2545 
2539 

อาจารย 360 360 360 360 

2 นางขวัญหทัย  ใจเปยม 
3 8015 00099 91 8 

ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 
ธุรกิจศึกษา-การบัญชี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
2545 
2540 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

180 180 180 180 

3 นางนิตยา  ทัดเทียม 
3 9206 00464 84 5 

บช.ม. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การจัดการทั่วไป 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2543 
2540 

อาจารย 480 480 480 480 

4 นายอาทิตย  สุจเสน 
3 8012 00620 40 0 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วิทยาลัยปทุมธานี 

2553 
2548 

อาจารย 480 480 480 480 

5 นางกมลนันท  ชีวรัตนาโชต ิ
3 8099 00149 46 4 

บธ.ม. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
วท.บ. 

การบัญชีบริหาร 
บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 
คหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2544 
2551 
2537 

อาจารย 480 480 480 480 

6 นางสาวอาภรณ  แกลวทนงค 
3 9305 00530 00 5 

บช.ม. 
บช.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2552 
2546 

อาจารย 360 360 360 360 

7 นางสาวพิมพิศา  พรหมมา 
3 8008 00546 59 5 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มหาวิทยาลัยสยาม 

2558 
2543 

อาจารย 360 360 360 360 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 
เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณวิชาชีพ กอนเขาสูการทํางานจริง ดังน้ันหลักสูตรไดกําหนด

รายวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี และการฝกประสบการณวิชาชีพบัญชี โดยเลือกรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงจาก 2 รูปแบบ ดังน้ี  
 4.1 สหกิจศึกษาทางการบัญช ี
  4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
          ความคาดหวังในผลการเรียนรูการฝกประสบการณที่ไดรับจากสหกิจศึกษา             
ทางการบัญชีของนักศึกษา ซึ่งจะนําไปสูความพรอมในการประกอบอาชีพนักบัญชี มีดังน้ี 

1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี

ตอวิชาชีพ 

2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ          

ของสถาบันและสังคม 

3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 

4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

อยางมีคุณธรรม 

5) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดาน

การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

6) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการ

เรียนรูจากประสบการณ 

7) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบุ

และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 

8) สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกันใช

ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆ

อยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

9) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

10) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ 

สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 

11) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ

แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 

12) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและ             
ใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 

13) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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  4.1.2  ชวงเวลา  
     ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 
  4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

4.2  การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี
  4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี
    ความคาดหวังในผลการเรียนรูการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี มีดังน้ี 

1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี                  

ตอวิชาชีพ 

2) มีความซื่อสัตยสจุริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบีย 

ของสถาบันและสังคม 

3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 

4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

อยางมีคุณธรรม 

5) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรู 

จากประสบการณ 

6) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบุ 

และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 

7) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

8) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ 

สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 

9) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช 

รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 

  4.2.2  ชวงเวลา 
         ภาคการศึกษาที ่2 ของปการศึกษาที่ 4 
  4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5.ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานและงานวิจัย 
  5.1 คําอธิบายโดยยอ  
   ตองเปนไปตามแนวปฏิบัติการทําโครงงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ การใหนักศึกษาเปนผูกําหนดหัวขอเรื่องที่จะศึกษาคนควา หรืองานสรางสรรคดวยตนเอง
มุงเนนใหนักศึกษานําทฤษฎีทางการบัญชีนํามาประยุกตมาเปนแนวทางในการจัดทําโครงงานและ
งานวิจัย   มีรูปแบบของรายงานและผลประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตการศึกษา
ที่เหมาะสม และจัดทําภายในเวลาที่กําหนด ภายใตการควบคุมดูแลและใหคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อประเมินผลใหไดตามเวลาที่กําหนด 

 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

    1)  มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพจรรยา บรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี               
ตอวิชาชีพ 

   2)  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 

   3)  มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 

   4)  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดาน           
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

   5)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

   6)  สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบ ุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 

   7)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

   8)  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ 
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 

   9)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช 

รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 

  5.3 ชวงเวลา  
     รายวิชาวิธีวิจัยทางการบัญชี    จัดในภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษาที่ 3 
     รายวิชาโครงงานทางการบัญชี   จัดในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษาที่ 4 
 

  5.4 จํานวนหนวยกิต 
     รายวิชาวิธีวิจัยทางการบัญชี    จํานวน 3 หนวยกิต 
     รายวิชาโครงงานทางการบัญชี   จํานวน 3 หนวยกิต 
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         5.5 การเตรียมการ  
   1) วางแผนและจัดเตรียมอาจารยที่ปรึกษาที่มีความรู ความสามารถและมีประสบการณ
การทําโครงงานหรืองานวิจัยทางการบัญชีใหเหมาะสมกับหัวขอโครงงานหรือ 
   2) อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอทําโครงงาน
ตามที่นักศึกษาสนใจ อาจารยที่ปรึกษากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของ
นักศึกษา 
 

  5.6 กระบวนการประเมินผล  
    1) ประเมินความกาวหนาในการทําโครงงานโดยอาจารยที่ปรึกษา 
     2) ประเมินคุณภาพของการทําโครงงาน โดยอาจารยประจําวิชา และ/หรืออาจารยที่ปรึกษา 
     3) ประเมินผลการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงงาน       
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีทักษะในการทํางาน มีความสามารถ

ทางดานการจัดทําบัญชีอยางมืออาชีพ

และมีความชํานาญในการนําเสนอ

ขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

- ใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติงานจากการฝก

ประสบการณเพื่อสังคม 

- ใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ใหนักศึกษาไดเรียนรูรายวิชาทางการบัญชีสมัยใหม 

และเรียนรูทักษะวิชาชีพจากกรณีศึกษา 

- ใหนักศึกษาเรียนรูแบบบูรณาการความรูทางการ

บัญชี กฎหมาย ภาษีอากร การตลาด และ

คอมพิวเตอร เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 

- ใหนักศึกษาคิดวิเคราะห วางแผน และนําเสนอ

ขอมูลอยางมืออาชีพ 

2. มีความสามารถทางดานเทคโนโลยี             

เพื่อการบัญชี 

- การเรียนการสอนเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

- มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาคนควางานและ

นําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

เต็มศักยภาพ 

- จัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับโปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบัญชี 

3. มีจิตอาสา - จัดโครงการ/กิจกรรมสรางจิตสํานึกมีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมการเขารวมกิจกรรมของชุมชนและ

หนวยงานภายนอก 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหลักสูตร 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
      1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
      2. มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
      3. มีความซื่อสัตยสุจริต 
      4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
      5. มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 
     2.1.1.2 กลยุทธการสอน 
     1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รูจักแยกแยะ 
ผิดถูก ดีช่ัว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเน้ือหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สจัธรรม หลักธรรม 
คําสอนของศาสนา  
     2. การอธิบาย บรรยาย ช้ีนํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 
     3. อธิบาย ช้ีนํา ใหเห็นถึงความจําเปนและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของการ
เปนพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรอืกิจกรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคมและความเสียสละ 
     4. ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล  
     5. การสอนโดยการซักคาน การใชบทบาทสมมุติ 
     2.1.1.3 การประเมินผล 
     1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีที่ปรากฏ การสรางคุณงามความดี เชน ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมคํา
สอนของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ  
     2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด 
ทางสังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา 
     3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
     4. การสอบวัดประมวลความรู 
  2.1.2 ความรู 
     2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
     1. มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
     2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ 
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
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      4. ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสากล 
       2.1.2.2 กลยุทธการสอน 
     1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ตามหัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการกลุม  
     2. สอนแบบใชปญหาเปนฐานของการเรียนรู (Problem-based Learning) ใหเขาใจ
เกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ ขอเท็จจริง และการ ฝกการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
     3. ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน  
การมอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสากล 
     4. จัดทัศนศึกษา 
         2.1.2.3 การประเมินผล 
       1. ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน 
      2. ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการใน  
ช้ันเรียน การทําแบบฝกหัด 
      3. การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเน้ือหาสาระรายวิชา 
  2.1.3 ทักษะทางปญญา 
      2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
      1. สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ  
      2. สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
      3. สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู 
      4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม  
      5. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 

2.1.3.2 กลยุทธการสอน 
      1. อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของ     
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ช้ีนํา 
วิธีการคนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การต้ังคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา 
      2. สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่งพา (Collaborative 
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย 
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      3. สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ คัด
กรอง ประเมิน วิเคราะห การตรวจสอบและประเมินขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและคนหา
ขอเท็จจริง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
      4. สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ช้ีนําวิธีการเรียนรู
ดวยการต้ังโจทยปญหาและการต้ังคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
      2.1.3.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่มอบหมายใหศึกษาคนควา การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา 
      2. ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การให
เหตุผลวิธีการต้ังคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา 
  2.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู   
      1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
      2. เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
      3. รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
      4. มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
      5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 
      2.1.4.2 กลยุทธการสอน 
      1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ 
สื่อสารกับบุคคลอื่น 
      2. บรรยายใหความรูตามเน้ือหาสาระ สอนโดยใชกรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การ
แบงกลุมทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ 
      3. สอนแบบการบรรยาย การใชกรณีศึกษา อธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะ
คุณสมบัติของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ 
      2.1.4.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
และสมรรถนะทางกาย 
      2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
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      3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษาประเมินตนเอง
และใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา 
  2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู  
      1. สามารถให เหตุผลและวิเคราะหเ ชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิติ  
      2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรูและการสื่อสารระหวางบุคคล 
      3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูลอยาง 
มีวิจารณญาณ 
      4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
      2.1.5.2 กลยุทธการสอน 
      1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเน้ือหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแกโจทย
ปญหา สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
      2. สอนโดยวิธีการใหโครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝกการเรียบเรียงขอมูลและ
นําเสนอ โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง 
      3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อธิบายวิธีการเรียนรู
แบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล การคนควาหาความรูเพื่อหาคําตอบและการแกปญหา 
วิธีการแยกแยะเน้ือหาสาระของขอมูลขาวสาร การใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
      2.1.5.3 การประเมินผล 
      1. สอบวัดความรูและความสามารถตามเน้ือหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถใน
การประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
      2. สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย 
      3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย 
  
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1. มีความรูและความเขาใจคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ 
  2. มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 
  3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
 4. มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
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     2.2.1.2 กลยุทธการสอน  

1. การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเน้ือหาวิชาเรียน 

2. การเรียนรูและการสอนจากกรณีศึกษา 

3. การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม การทํา

ประโยชนใหกับชุมชน 
 

      2.2.1.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจรรม 

2. ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

ของหลักสูตรและกิจกรรมของวิทยาลัย 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2.2.2 ความรู 
 

     2.2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู    
         1. มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีทางการบัญชี 
         2. มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรู                       

ดานการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
         3. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรู

จากประสบการณ 
                   4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
        2.2.2.2 กลยุทธการสอน 
      1. การแนะนําภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปความรูใหมหลัง
บทเรียนพรอมกับเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม รวมทั้งการเช่ือมโยงความรูจากวิชาหน่ึงไปสูอีก
วิชาหน่ึงในระดับที่สูงข้ึน โดยการเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา 
        2.  มีวิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเน้ือหารายวิชา ไดแก การบรรยาย 
การทบทวน การฝกปฏิบัติ การใชกรณีศึกษา และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน
การใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดย
การศึกษาคนควาดวนตนเอง 
     3. การเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานในองคกรธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
การฝกงานหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ ผูประกอบ
วิชาชีพเฉพาะดานจากภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง 
     4. มอบหมายงานการศึกษาคนควาทั้งงานเด่ียวและงานกลุม และการนําเสนอผล
การศึกษา        
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        2.2.2.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินผลดวยการสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค  
     2. ประเมินผลจากรายวิชาการฝกงานวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
        3. ประเมินผลงานจากงานที่ไดรับมอบหมายเชน การบาน การนําเสนอรายงาน                   
การคนควาหนาช้ันเรียนและเอกสารรายงาน 
  2.2.3 ทักษะทางปญญา   
      2.2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู    
                 1. สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการระบ ุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 
                 2. สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกันใน 
ทักษะวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
        3. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตองครบถวน 
     2.2.3.2 กลยุทธการสอน 
     1. การแนะนําและฝกกระบวนการอยางเปนระบบเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทย                
ที่งายและเพิ่มความยากตามระดับช้ันเรียนที่สูงข้ึนในรายวิชาที่เหมาะสม 
     2. การมอบหมายงานการแกปญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง 
     3. การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิด
วิเคราะหดานตาง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา 
     4. การสอนแบบสัมมนา การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสให
นักศึกษามีสวนรวมในช้ันเรียนและมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากข้ึน 
    2.2.3.3 การประเมินผล 
     1. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค ดวยโจทยที่ตองใชทักษะ
ทางปญญา 
        2. ประเมินจากผลงานการแกปญหาที่ไดรับมอบหมาย การศึกษาคนควา โครงงาน 
โดยการนําเสนอหนาช้ันเรียนและเอกสารรายงาน 
        3. ประเมินผลจากการนําเสนอผลการฝกงานวิชาชีพ หรือโครงงานสหกิจศึกษา 
   2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู  

        1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
        2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ

สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
        3. มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก

ในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน 
                  4. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของตนเอง 
อยางตอเน่ือง 
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  2.2.4.2 กลยุทธการสอน 
    1. ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน 
     2. มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุมและตําแหนง
หนาที่ในกลุม  
      3. ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานน้ีที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกใน
เน้ือหาวิชาเรียน   
    2.2.4.3 การประเมินผล 
     1. มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใช
เสียงสวนใหญ 
     2. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 
  2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู    

       1. มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
                  2. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
                  3. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
  2.2.5.2 กลยุทธการสอน 
       1. มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝก
ทักษะโดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา 
      2. มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการ
นําเสนอดวยวาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ 
      3. มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      4. การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอ
ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 
    2.2.5.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคน
ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล 
      2. ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน 
      3. ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงาน
กลุมในสวนที่นักศึกษาน้ันรับผิดชอบ 
      4. ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงาน                
ในช้ันเรียน การนําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเย่ียมชมดวยวาจา 
      5. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
  (Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
 3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
     1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
     2. มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
     3. มีความซื่อสัตยสุจริต 
     4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
     5. มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 
  3.1.2 ความรู 
     1. มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
     2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ 
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
     4. ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและ
สากล 
  3.1.3 ทักษะทางปญญา 
     1. สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ  
     2. สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
     3. สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู 
     4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม  
     5. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
  3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
     2. เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
     3. รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
     4. มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
     5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 
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  3.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1. สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทางคณิตศาสตร 
และสถิติ  
      2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรูและการสือ่สารระหวางบุคคล 
      3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูลอยาง 
มีวิจารณญาณ 
      4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
               1. มีความรูและความเขาใจคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ 
               2. มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 
               3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
              4. มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
     3.2.2 ความรู      
              1. มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีทางการบัญชี 
              2. มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดาน           
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
              3. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรู
จากประสบการณ 
              4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
      3.2.3 ทักษะทางปญญา 
                 1. สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการระบุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 
                 2. สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกันใน
ทักษะวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
                  3. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตองครบถวน 
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        3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                  1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
                  2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
                  3. มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก            
ในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน 
                  4. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยาง
ตอเน่ือง 
  3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                 1. มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
                 2. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
                  3. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ        
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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มคอ.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. กลุมวิชาภาษา  

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                        

01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย                        

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        

01-011-004 ศิลปะการพูด                        

01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ                        

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
            

 
    

 
    

01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ    
 
        

 
     

 
    

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ     
 
      

 
 

 
    

 
    

01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 
  

 
           

 
  

 
    

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
 
   

 
   

 
  

   
    

 
    

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
 
   

 
   

 
  

   
    

 
    

49 
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มคอ.2 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. กลุมวิชาภาษา (ตอ) 

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                         

01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร                        

01-315-011 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร                        

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร                        

01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร                        

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร                        

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ                        

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        

01-021-004 ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย                        

01-021-005 สารัตถะแหงความงาม                        

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                        
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มคอ.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 

01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต                        

01-021-008 ศิลปะการเลนเงา                        

01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต                        

01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต                        

01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม                        

01-022-002 สังคมกับการปกครอง                        

01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม                        

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน                        

01-022-005 สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย                        

01-022-006 ไทยศึกษา                        

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        

01-022-008 อาเซียนศึกษา                        

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                        
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มคอ.2 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(ตอ) 

01-022-010 ชุมชนศึกษา  
 
       

 
   

 
 

 
      

 
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต  

 
       

 
   

 
 

 
      

 
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  

 
       

 
     

 
      

 
05-022-013 การเปนผูประกอบการ  

 
       

 
     

 
      

 
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล  

 
     

 
 

  
  

 
 

 
    

  
 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร                        

02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล                        

02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี                        

02-031-004 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                        

02-031-005 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                        
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มคอ.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ    
 
        

 
      

 
   

02-031-007 ยาและสารเสพติด    
 
        

 
      

 
   

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ    
 
        

 
      

 
   

02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก             
 
      

 
   

01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา    
 

        
 

      
 
   

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร    
 

        
 

      
 
   

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร 

02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                        

02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร                        

02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร                        

02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ                        

02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                        
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มคอ.2 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

4. กลุมวชิาคณิตศาสตร (ตอ) 

02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 
 
        

 
    

 
  

 
   

 
 

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                        

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย      
 
    

 
    

 
 

 
     

01-050-003 การรักษาสุขภาพ      
 
    

 
    

 
 

 
     

01-050-004 ผูนํานันทนาการ                        

01-050-005 กีฬาลีลาศ      
 
    

 
    

 
 

 
     

01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ      
 
    

 
    

 
 

 
     

01-050-007 พลศึกษา                        

01-050-008 ฟุตบอล                        

01-050-009 บาสเกตบอล                        

01-050-010 ตะกรอ                        
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มคอ.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ตอ) 

01-050-011 ฟุตซอล                        

01-050-012 แบดมินตัน                        

01-050-013 วายนํ้า                        

01-050-014 วอลเลยบอล                        

01-050-015 เทนนิส                        

01-050-016 กอลฟ                        
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มคอ.2 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลขการ
ส่ือสาร 

และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1. กลุมวิชาชีพพื้นฐาน 

09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ   
   

 
   

    
    

 

09-311-102 หลักการตลาด 
 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
  

 
 

 
09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค                   

09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค                   

09-311-205 กฎหมายธุรกิจ                   

09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                   

09-321-104 การบัญชีชั้นตน   
 
  

  
 

  
   

 
  

  
09-321-105 เทคนิคการพิมพสัมผัส                   

09-321-206 การภาษีอากร                   

09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี                   

09-321-308 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ  
  

 
 

     
 

 
 
 

 
   

09-322-203 การเงินธุรกิจ                   

09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                   
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มคอ.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลขการ
ส่ือสาร 

และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

2. กลุมวิชาชีพบังคับ 

09-322-101 การบัญชีชั้นกลาง 1                   

09-322-202 การบัญชีชั้นกลาง 2   
  

 
 

       
 
   

 
09-322-304 การบัญชีชั้นสูง 1   

  
        

  
   

 
09-322-305 การบัญชีชั้นสูง 2                   

09-322-306 รายงานและการวิเคราะหงบการเงิน   
 
         

  
    

09-322-307 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี                   

09-323-301 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน                   

09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความเชื่อม่ัน                   

09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                   

09-324-302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี                   

09-325-201 การบัญชีตนทุน   
 

  
 
      

  
    

09-325-202 การบัญชีบริหาร   
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มคอ.2 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลขการ
ส่ือสาร 

และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

2. กลุมวิชาชีพบังคับ (ตอ) 

09-326-201 การบัญชีภาษีอากร   
 
 

 
       

 
 

 
   

09-326-302 วิธีวิจัยทางการบัญชี                   

09-326-303 การฝกประสบการณเพื่อสังคม                   

09-326-404 สัมมนาการบัญชี                   

09-326-405 โครงงานทางการบัญชี                   

09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี                   

09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี                   

09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญชี                   

09-326-409 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี                   

53 
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มคอ.2 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลขการ
ส่ือสาร 

และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

3. กลุมวิชาชีพเลือก 

09-311-406 กิจการเพื่อสังคม                   

09-322-408 ทฤษฎีบัญชี                   

09-323-302 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ   
 

         
  

 
 

  

09-323-303 การบัญชีสืบสวนเบื้องตน                   

09-323-304 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม                   

09-324-303 การวางรูปแบบระบบบัญชี                   

09-324-304 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี                   

09-324-305 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี                   

09-325-303 การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม   
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มคอ.2 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลขการ
ส่ือสาร 

และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

3. กลุมวิชาชีพเลือก (ตอ) 

09-325-304 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ                   

09-325-305 การบัญชีเฉพาะกิจการ                   
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
    ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
ครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอยภาค
การศึกษาละหน่ึงครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
    นักศึกษาที่มีสิทธ์ิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
รอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา เวนแตไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
จากอาจารยผูสอน 
    การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังน้ี 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
A  ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช (Fair) 2.0 

 D+  ออน (Poor) 1.5 
D  ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

 

  กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังน้ี 
สัญลักษณ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา สหกิจศึกษา และการฝกปฏิบัติงาน เปนที่พอใจ 

(Satisfactory) 
U ผลการศึกษา สหกิจศึกษา และการฝกปฏิบัติงาน ไมเปนที่พอใจ 

(Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

1) การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบประมวลผลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนรายวิชา
ขอสอบในแตละรายวิชา รวมทั้งวิธีการวัดและประมวลผลการเรียนรูของนักศึกษาอยางครบถวน
สมบูรณเพื่อใหมั่นใจวาผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชาไดระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรูของ
รายวิชาน้ัน 

2) มีระบบประเมินการสอนทุกรายวิชาเพื่อนําผลการประเมินมาทบทวนพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนในแตละรายวิชา 

3) จัดใหมีการประเมินคุณลักษณะมาตรฐานการเรียนรูจากหนวยงานผูใหการฝก
ประสบการณจากสมาคมวิชาชีพผูควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพและอาจารยนิเทศการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

4) การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใชในการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการ
ใชการทวนสอบในหลายเรื่องเพื่อเปนประโยชนในการนําขอมูลเหลาน้ันมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังน้ี 

1) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตรวมทั้งความพึงพอใจของบัณฑิตหลักสูตรบัญชีที่มี
ตอหลักสูตรวิชาการจัดการเรียนการสอนโดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทําความคิดเห็นตอความรูความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

2) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานความพรอมการทํางานและความรูจากที่ได
ศึกษา รวมทั้งสาขาอื่นๆที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

3) การจัดใหมีชองทางการรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายทั้งเรื่องขอเสนอแนะการรับขอ
รองเรียนตาง ๆ ทั้งจากนักศึกษาปจจุบันศิษยเกาและชุมชน 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
    3.1 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลกัสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชามีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตากวา 2.00  
    3.2 เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและตองผานการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีใบแสดงผลกจิกรรม 
 3.3 นักศึกษาตองผานเกณฑการทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับใบรับรอง 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจ เกี่ยวกับบทบาท
ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา ตลอดจนนโยบายของ มหาวิทยาลัย/คณะ/
วิทยาลัย หลักสูตรที่สอน 

1.2  ช้ีแจงปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร 
คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ 

1.3  อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใชสื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.4  กําหนดอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและปรึกษาเพื่อเรียนรูและ
ปรับตัวเขาสูการเปนอาจารยโดยเฉพาะอยางย่ิง เนนถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ความเปนครูอาจารยและการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการสอนและ
การทําวิจัยอยางตอเน่ือง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการ และ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ 
 2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลใหทันสมัย 
 3) สงเสริมใหมีงานวิจัยในช้ันเรียน  
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
  1) มีการกระตุนและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนใหอาจารย
เขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เปนประโยชนในการเรียนการสอน
และการพัฒนาตนเอง 
 2) สงเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทองถ่ินและชุมชน 
 3) สงเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชนตอการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 4) สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและโครงการบริการวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยีรวมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และสถานประกอบการ 
 5) พัฒนางานวิจัยรวมกับสถานประกอบการ เพื่อตอยอดองคความรูของอาจารยใหมีความ
ทันสมัยและสรางประโยชนใหสังคม 
 
 
 
 



มคอ.2 

123 
 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  การดําเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน  6 องคประกอบ ดังน้ี            
1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตรการเรียนการสอน                   
การประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

1. การกํากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
    1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ตองเปนไปตามเกณฑฯและขอกําหนดของหลักสูตรและอยูประจําหลักสูตรน้ีเพียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
    1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
 

2. บัณฑิต หลกัสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพดังน้ี 
     2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนน 
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
    2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ป  
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา 
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3. นักศึกษา หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการดังน้ี 
    3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษา โดยในการดําเนินการรับนักศึกษากําหนดใหมีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของหลักสูตรมีการกําหนดเกณฑรับเขาทีโ่ปรงใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และความพรอมเขาศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนเขาศึกษา  
มีการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดในระยะเวลาที่กําหนด  
   3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการใหคําปรึกษา
วิชาการ  และแนะแนวแกนักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่  21 เพื่อใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
  3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหนักศึกษามีความพรอมและมีความพึงพอใจตอการบริหาร
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 รวมทั้งมีการเปดโอกาสใหมีชองทางใหนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะ
และมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อใหมีนักศึกษาคงอยูและสําเร็จตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 

 

4. อาจารย 
   4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารยที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอยางตอเน่ือง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย เพื่อสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
   4.2 คุณภาพอาจารย มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตรและ ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาชีพ  
มีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการอยาง
ตอเน่ืองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ 
   4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรคง
อยูและมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังน้ี 
   5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสตูร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแตละปการศึกษา ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
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       5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ โดยมีการกําหนดผูสอน 
การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุ
เปาหมาย 
        5.3 การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมี
การทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน  ตอการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ใหนักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู และเปนไปตามความคาดหวัง
ของหลักสูตร ดวยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
       5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบงช้ีการดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ขอที ่7 โดยมีผลการดําเนินงานรวมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
    หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตรมีคุณภาพพรอมใชงาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู โดยหลักสูตรมีหองปฏิบัติการและ        
ครุภัณฑหลัก ที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
     1. ทรัพยากรการเรียนการสอน 

   1.1 หองบรรยาย ใชอาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     1) หองบรรยายขนาด 40 ที่น่ัง จํานวน 4 หอง 
                2) หองบรรยายขนาด 60 ที่น่ัง จํานวน 2 หอง 
    1.2 หองบรรยาย  ใชอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     1) หองบรรยายขนาด  60 ที่น่ัง จํานวน 4 หอง 
                2) หองบรรยายขนาด 120 ที่น่ัง จํานวน 6 หอง 
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        1.3 หองปฏิบัติการ  ใชอาคารอํานวยการและสารสนเทศ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 30 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง 
                2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 40 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง 
        1.4 หองปฏิบัติการทางภาษา  ใชอาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     1) หองปฏิบัติการทางภาษา  ขนาด 40 ที่น่ัง  จํานวน 1 หอง 
           1.5 หองสมุด ใชหองสมุดประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งมีตําราเรียน วารสาร สิ่งตีพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ศูนย

การเรียนรูดวยตัวเอง การใหบริการทาง Internet และการบริการทางดานวิชาการตางๆ ซึ่งใน

ปจจุบันหองสมุดมีหนังสือและเอกสารเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดดังน้ี 

1) หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย             จํานวน         18,800   เลม 

2) หนังสือและตําราเรียนอังกฤษ    จํานวน 2,100 เลม 

3) วารสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    จํานวน     90  รายการ 

4) จุลสารภาคภาษาไทย     จํานวน              97   รายการ 

5) หนังสือพมิพภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ    จํานวน       8 สํานักพิมพ 
 6) สื่อโสตทัศน      จํานวน     450 เรื่อง 

รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 

1)  ฐานขอมูล  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
2)  ฐานขอมูล  ProQuest Dissertation & Theses 
3)  ฐานขอมูล  ABI/INFORM Complete 
4)  ฐานขอมูล  ACM Digital Library 
5)  ฐานขอมูล  H.Wilson 
6)  ฐานขอมูล  ISI Web of Science 
7)  ฐานขอมูล  Academic Search Premium 
8)  ฐานขอมูล  Springerlink Journal 
9)  ฐานขอมูล  Education Research Complete 

                     10)  ฐานขอมูล  Computers & Applied Sciences Complete 
11)  ฐานขอมูล  EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL 
12)  ฐานขอมูล  ACS : American Chemical Society 
13)  ฐานขอมูล  ScienceDirect 
14)  ฐานขอมูล  TDC Thai Digital Collection 
15)  ฐานขอมูล  Science Direct (e-book) 
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2. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   มีการวางแผนการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของเพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษา

ไดศึกษาคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนในการจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อบริการหนังสือ
ตํารา หรือวารสารเฉพาะทางและวางแผนงบประมาณจัดซื้อสื่อการสอนอื่น ๆ เพิ่มเติมอยางเพียงพอ
เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
เครื่องฉายแผนทึบเปนตน 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
    หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีไมนอย
กวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. การกํากับ  
มาตรฐาน 

1. มีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ สภาวิชาชีพ
กําหนด  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  
มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3. มีการปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  

    X 

2. บัณฑิต 4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิต โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตให
ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน 
คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  
2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา  
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล      
และความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ    
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนน
ประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน  
เต็ม 5 

    X 
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องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
5. มีการสํารวจติดตามการมีงานทําของ

บัณฑิต ไม นอยกวารอยละ 70 ของบัณฑิต
ที่จบการศึกษา และผลการมีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรภายใน 1 ป ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของผูตอบแบบสํารวจ  

    X 

3. นักศึกษา 6. มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุม 
   ประเด็น 1) การรับและการเตรียมความ  
   พรอมใหกับนักศึกษา 2) การควบคุมดูแล 
   การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก 
   นักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพ 
   นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ 
   เรียนรูในศตวรรษที่ 21 และ 4) มีชองทาง 
   การรับขอเสนอแนะของนักศึกษาและการ 
   ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และผลการ 
   ดําเนินงานตามระบบมีคะแนนประเมินไม 
   นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

X X X X X 

4. อาจารย 7. มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุม
ประเด็น 1) ระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยประจําหลักสูตร 2) ระบบการ
บริหารอาจารย และ  3) ระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย และผลการ
ดําเนินงาน ตามระบบ มีคะแนนประเมิน
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

X X X X X 

8. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร  

X X X X X 

9. อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับก 
    ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน  

X X X X X 

10. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ  และ/หรือวิชาชีพ  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง    

 

X X X X X 
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องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
11. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป   

X X X X X 

5. หลักสูตรการ
เรียนการสอน
การประเมิน
ผูเรียน 

12. มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุม
ประเด็น 1) การออกแบบหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา 

    2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแตละป
การศึกษา 3) การกําหนดผูสอน  
4) การกํากับ ติดตาม การตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรูและการจัดการเรียน
การสอน 5) การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปะและบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ                    
7) การกํากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและมีการทวนสอบผลการเรียนรู 
และผลการดําเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5   

 

X X X X X 

13. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา  

 

X X X X X 

14. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา   

 

X X X X X 

15. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตาม แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา  

 

X X X X X 
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องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
16. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 

X X X X X 

17. มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว  

 X X X X 

18. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บณัฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  

   X X 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู  

19. มีระบบและกลไกดําเนินงาน การจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อใหมีปริมาณ
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร
และผลการดําเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5  

X X X X X 

รวมตัวบงชี้ในแตละป 14 15 15 16 19 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนน้ันพิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆหัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษาการตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมหากวิธีการที่ใช                   
ไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจไดก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม
ในเน้ือหาที่ไดสอนไปหากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป 

  ใหนักศึกษาไดมีการประเมินการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน 
การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและ
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลาการช้ีแจงเปาหมายวัตถุประสงครายวิชาเกณฑการประเมินผลและการใชสื่อการสอน
ทุกรายวิชา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาช้ันปที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2 กอนสําเร็จ
การศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย 
 2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 
   การประเมินจากการเย่ียมชมและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 
  1) แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 
  2) การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูใชบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ใหประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 จากการรวบรวมขอมูลทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละ
รายวิชากรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆไดทันที ซึ่งจะ
เปนการปรับปรุงยอยในการปรับปรุงยอยน้ันจะดําเนินการไดตลอดเวลาที่พบปญหาสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ันจะดําเนินการทุก 5 ป ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตโดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 
 1) อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหวางภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากขอมูลที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา (มคอ.5 และหรือ มคอ.6) เสนอหัวหนาสาขาผานหัวหนาหลักสูตรหรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน จากการ 
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
 3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป (มคอ.7) โดยรวบรวม
ขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง
อํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผล
การดําเนินการหลักสูตรประจําป เสนอหัวหนาสาขา 
 4) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากราง
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร เสนอผูอํานวยการผานหัวหนาสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็วสงผลกระทบใหรูปแบบของระบบการคาและระบบเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก
เปลี่ยนแปลงตาม เกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจการเปดเสรีทางการคาและทางการเงิน มีการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ มีความหลากหลายรูปแบบและเครื่องมือในการทําธุรกรรม
ทางการเงินประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจสูการเปนประเทศไทย 4.0 ซึ่งเนนการเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักที่ตองการเปลี่ยนการผลิตสินคา
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูภาค
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินคาไปสูภาคบริการ ซึ่งกลุม
ที่เกี่ยวของกับงานบัญชี ไดแก กลุมดิจิทัล เชน เทคโนโลยีดานการเงิน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มารเกต
เพลส อี-คอมเมิรช เปนตน และกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค เชน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ
สไตล เทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปนตน จากน้ีไปหนวยงานตาง ๆ 
จะเปลี่ยนการดําเนินงานเปนแบบดิจิทัลมากข้ึน ซึ่งจะกระทบตอการดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจใน 
วงกวาง ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีที่มีความรูและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เพื่อรองรับบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและพรอมเปนสวนหน่ึงที่จะขับเคลื่อนสูยุคประเทศไทย 
4.0 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตฉบับน้ีปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ
เทคโนโลยี สถานการณและปจจัยภายนอก ประกอบกับการปรับปรุงจากผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรเดิม (หลักสูตรขอใช) ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศที่สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. 2553 

จุดเดนของหลักสูตรที่ปรับปรุง คือ เนนจัดการเรียนการสอนใหเปนนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ที่เปนการบูรณาการความสามารถทางการบัญชี ความคิดของการตลาดสมัยใหม 
เทคโนโลยีสารสนเทศล้ําสมัย ดวยการพัฒนาวิชาชีพทางการบัญชีที่ใหความสําคัญกับการฝกทักษะ
การปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีที่ทันสมัย มีความ
รอบรู ดวยการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติในรายวิชา และการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการจํานวน 2 ครั้ง คือ การฝกประสบการณเพื่อสังคม ในภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3 และ
กําหนดใหนักศึกษาผานการเขารวมสหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี  
ในปการศึกษาที่ 4 
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1.  ความกาวหนาทางดานวิชาการและเทคโนโลย ี

เหตุผล 
ในการปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

1.1 ความกาวหนา
ทางวิชาการ 

1.1.1 เพิ่มรายวิชา
เพื่อให
สอดคลอง
กับความ 
กาวหนา  
ทางวิชาการ 

1) เพิ่มรายวิชาใหมทางการบัญช ี
09-322-307 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความ

เชื่อม่ัน 
3(2-2-5) 

09-323-303 การบัญชีสืบสวนเบื้องตน 3(2-2-5) 
09-323-304 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม 
3(2-2-5) 

09-325-303 การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 
09-325-304 การบัญชีบริหารเชิงกลยทุธ 3(2-2-5) 
09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(2-2-5) 

1.1.2 ปรับเน้ือหา
คําอธิบาย
รายวิชา 

1) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 09-321-104 การบัญชีชั้นตน 3(2-2-5) 
 09-322-203 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
 09-322-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
 09-322-202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
 09-322-304 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 

  09-322-305 การบัญชีชั้นสูง 2 3(2-2-5) 
  09-322-306 รายงานและการวิเคราะหงบการเงิน 3(2-2-5) 
  09-323-301 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(2-2-5) 
  09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความ

เชื่อม่ัน 
3(2-2-5) 

  09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(1-4-4) 
  09-325-201 การบัญชีตนทุน 3(2-2-5) 
 09-325-202 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
 
 
 
 

09-326-201 การบัญชีภาษีอากร  3(2-2-5) 
09-326-302 วิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 

    09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2 

135 
 

เหตุผล 
ในการปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

1.2 ความเปนมือ
อาชีพทางการ
บัญช ี

1.2.1 เพิ่มทักษะ
การปฏิบัติ 
คิดเปน                
ทําเปน 

1) ลดจํานวนชั่วโมงทฤษฏีและเพิ่มจํานวนชั่วโมงปฏิบัติในหมวดวิชา
เฉพาะ รายวิชาตอไปน้ี 

09-321-104 การบัญชีชั้นตน 3(2-2-5) 
09-322-203 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-322-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
09-322-202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
09-322-304 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 
09-322-305 การบัญชีชั้นสูง 2 3(2-2-5) 
09-322-306 รายงานและการวิเคราะหงบการเงิน 3(2-2-5) 
09-323-301 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(2-2-5) 
09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความ

เชื่อม่ัน 
3(2-2-5) 

09-323-302 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

09-323-303 การบัญชีสืบสวนเบื้องตน 3(2-2-5) 
09-323-304 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม 
3(2-2-5) 

09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(1-4-4) 
09-324-303 การวางรูปแบบระบบบัญชี 3(2-2-5) 
09-324-304 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
09-324-305 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี 
3(2-2-5) 

09-325-201 การบัญชีตนทุน 3(2-2-5) 
09-325-202 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
09-325-303 การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 
09-325-304 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 3(2-2-5) 
09-325-305 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(2-2-5) 
09-326-201 การบัญชีภาษีอากร  3(2-2-5) 
09-326-302 วิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
09-326-303 การฝกประสบการณเพื่อสังคม 3(0-40-0) 
09-326-404 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 
09-326-405 โครงงานทางการบัญชี 3(1-4-4) 
09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 1(0-2-1) 
 09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณ

วิชาชีพทางการบัญชี 
 
 
 

1(0-2-1) 
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เหตุผล 
ในการปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-40-0) 
09-326-409 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการ

บัญช ี
3(0-40-0) 

1.3 ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี 

1.3.1 เพิ่ม
รายวิชาให
สอดคลอง
กับความ 
กาวหนา
ทาง
เทคโนโลยี 

1) เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชายอยสารสนเทศทางการบัญช ี
09-324-303 การวางรูปแบบระบบบัญช ี 3(2-2-5) 
09-324-305 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี 
3(2-2-5) 

   

 
2. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

เหตุผล 
ในการปรับปรุง 

แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

2.1 รองรับบริบท
ทางเศรษฐกิจ
ที่เปล่ียนแปลง
และการกาวสู
ยุคประเทศ
ไทย 4.0 

2.1.1 บูรณาการ
ความรู
ทางดานการ
บัญช ี

1) เพิ่มรายวิชาบูรณาการวิชาชีพบัญชีกับศาสตรที่เก่ียวของ 
09-326-201 การบัญชีภาษีอากร  3(2-2-5) 
09-326-302 วิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
09-326-303 การฝกประสบการณเพือ่สังคม 3(0-40-0) 
09-326-404 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 
09-326-405 โครงงานทางการบัญชี 3(1-4-4) 
09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการ

บัญช ี
1(0-2-1) 

    09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณ
วิชาชีพทางการบัญชี 

1(0-2-1) 

    09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-40-0) 
    09-326-409 การฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางการบัญชี 
3(0-40-0) 

    09-311-406 กิจการเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
  2.1.2 เนนทักษะการ

ใชเทคโนโลยี
เพื่องานบัญชี 

1) ฝกปฏิบัติใหนักศึกษาจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชใีหเกิดความชํานาญ
ในรายวิชา 

   09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(1-4-4) 
   09-324-302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(1-4-4) 
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เหตุผล 
ในการปรับปรุง 

แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

  2.1.3 เนนทักษะ 
การใช
ภาษาอังกฤษ
เพื่อประกอบ
อาชีพใหเพิ่ม
มากขึ้น 

1) เพิ่มรายวิชาที่เก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี 
   09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
   2) หลักสูตรใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 

50 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

   3) จัดอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา เพื่อ
สามารถผานการทดสอบ RMUTSV TEST 

 

 

3.  ปรับปรุงจากผลการดําเนินงานใน มคอ.7 

เหตุผล 
ในการปรับปรุง 

แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

3.1 นักศึกษามีพื้น
ฐานความรู
ภาษาอังกฤษ
นอย 

3.1.1 เพิ่มทักษะ
ดาน
ภาษาอังกฤษ
ใหแก
นักศึกษา 

1) จัดรายวิชาภาษาตางประเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย
เลือกศึกษาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 9 หนวยกิตจากรายวิชา
ตอไปน้ี 

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
2) เพิ่มรายวิชาที่เก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพ

บัญช ี
09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 

 

4. ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

ผูใชบัณฑิต 
4.1 บัณฑิตมีเจต

คติที่ดีตอ
วิชาชีพบัญชี  
มีคุณธรรม
จริยธรรม  
ในการ
ประกอบ
วิชาชีพบัญชี  
มีระเบียบวินัย 
และมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

4.1.1 เพิ่มรายวิชา
ที่มุงเนน
จริยธรรม
วิชาชีพบัญชี 

1) เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาชพีบังคับเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

09-322-307 จริยธรรมสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

3(3-0-6) 
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

ผูใชบัณฑิต 
4.2 บัณฑิตมี

ทักษะในการ
สืบคนขอมูล
ทาง
อินเตอรเน็ต 
และการใช
เทคโนโลยีใน
การประมวล 
ผลขอมูล 

4.2.1 เพิ่มรายวิชา
เพื่อพัฒนา
ทักษะการ
สืบคนและ
การใช
เทคโนโลยีใน
งานบัญชี 

1) เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกเพื่อพัฒนาทักษะ 
  09-324-304 การจัดการฐานขอมูลสําหรับ

งานบัญชี 
3(2-2-5) 

  09-324-305 การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

3(2-2-5) 

  2) จัดการเรียนการสอนดวยการใหสืบคนขอมูลเพิ่มเติมและการ
นําเสนองานดวยเทคโนโลยีในแตละรายวิชา 

4.3 บัณฑิตมี
ความสามารถ
ใชภาษา 
ตางประเทศ 

4.3.1 เพิ่มทักษะ
ดาน
ภาษาอังกฤษ
ใหแก
นักศึกษา 

1) จัดรายวิชาภาษาตางประเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเลือก
ศึกษาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 9 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปน้ี 

  01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
4.4 ตองการเรียนรู

การปฏิบัติงาน
จริง 

4.4.1 เพิ่มรายวิชา
ฝก
ประสบการ
ณมุงเนนการ
อยูรวมกันใน
สังคม หรือ
สราง
ประโยชนแก
สังคม 

1) เพิ่มรายวิชาฝกประสบการณการทํางานในองคกรธุรกิจ 
หนวยงานรัฐ องคกรที่ไมแสวงหากําไร ในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุมวิชาชีพบังคับ รายวิชาตอไปน้ี  

  09-326-303 การฝกประสบการณเพื่อ
สังคม 

3(0-40-0) 

    

  4.4.2 เนนทักษะ
ทางดานการ
บัญช ี

1) จัดแผนการศึกษาใหนักศึกษาเลือก  
  ทางเลือก 1 แผน สหกิจศึกษาทางการบัญชี หรือ 

ทางเลือก 2 แผน การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี 
  09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษา

ทางการบัญชี 
1(0-2-1)         

  09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-40-0) 
  09-326-407 การเตรียมการฝก

ประสบการณวิชาชีพทางการ
บัญช ี

1(0-2-1)           

  09-326-409 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางการบัญชี 

3(0-40-0) 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไดปรับปรุงข้ึนเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและทักษะใน

การปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีสามารถบูรณาการองคความรูทางวิชาการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียรมีมนุษยสัมพันธ 
รับผิดชอบตอสังคมเปนพลเมืองดี ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
เพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและในการประกอบอาชีพอิสระ
โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชาตางๆ ที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละขอ 
ดังตอไปน้ี 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
ตอไปน้ี 
1. มีความรู ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพบัญชี ทั้งในดานการ
จัดทําบัญชี การสอบบัญชี การ
บัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี 
การบัญชีภาษีอากร ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี และ
การบัญชีสมัยใหม 

09-321-104 การบัญชีชั้นตน 3(2-2-5) 
09-321-206 การภาษีอากร 3(2-2-5) 
09-322-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
09-322-202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
09-322-203 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-322-304 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 
09-322-305 การบัญชชีั้นสูง 2 3(2-2-5) 
09-322-306 รายงานและการวิเคราะหงบการเงิน 3(2-2-5) 
09-322-408 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 
09-323-301 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(2-2-5) 
09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความเชื่อม่ัน 3(2-2-5) 
09-323-302 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
09-323-303 การบัญชีสืบสวนเบื้องตน 3(2-2-5) 
09-323-304 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 3(2-2-5) 
09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(1-4-4) 
09-324-302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(1-4-4) 
09-324-303 การวางรูปแบบระบบบัญช ี 3(2-2-5) 
09-324-304 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
09-324-305 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี 
3(2-2-5) 

09-325-201 การบัญชีตนทุน 3(2-2-5) 
09-325-202 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
09-325-303 การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 
09-325-304 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 3(2-2-5) 
09-325-305 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(2-2-5) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
2. มีความสามารถบูรณาการ
องคความรูทางวิชาการในการ
วางแผน ประสานงาน การ
ควบคุมและการตัดสินใจรองรับ
การเปล่ียนแปลงอยางมี
ประสิทธิภาพ 

01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-003 สนทนาภาษอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(2-2-5) 
09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 
09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
09-311-205 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(2-2-5) 
09-321-105 เทคนิคการพิมพสัมผัส 1(0-3-1) 
09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
09-321-308 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ 3(2-2-5) 

09-326-201 การบัญชีภาษีอากร 3(2-2-5) 

09-326-302 วิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 

09-311-406 กิจการเพื่อสังคม 3(2-2-5) 

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สามารถแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
01-011-004 ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
05-022-013 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(2-2-5) 
09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(2-2-5) 
09-326-303 การฝกประสบการณเพื่อสังคม 3(0-40-0) 
09-326-404 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 
09-326-405 โครงงานทางการบัญชี 3(1-4-4) 
09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 1(0-2-1) 
09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางการบัญชี 
1(0-2-1) 

09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-40-0) 
09-326-409 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี 3(0-40-0) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
4. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี           
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี มีระเบียบ
วินัย และความซ่ือสัตยสุจริต 
ขยันหม่ันเพียรมีมนุษยสัมพันธ               
มีความรับผิดชอบตอสังคมเปน
พลเมืองดี ธํารงไวซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 

01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 

01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 

01-022-003 สังคมประเพณีและอารยธรรม 3(3-0-6) 

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 

01-022-005 สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย 3(3-0-6) 

01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

01-022-008 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

01-022-010 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 3(3-0-6) 

01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

09-322-307 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 

09-311-406 กิจการเพื่อสังคม 3(2-2-5) 

5. มีความสามารถในการ
ติดตอส่ือสาร รวมถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปน 
อยางดี 
 

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย 3(3-0-6) 

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

01-011-004 ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 

01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 

09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(1-4-4) 
09-324-302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(1-4-4) 
09-324-303 การวางรูปแบบระบบบัญชี 3(2-2-5) 
09-324-304 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
09-324-305 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี 
3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรเดิม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับมาตรฐานตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 และ 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑขั้นตํ่า
ของ 
สกอ. 

 
 
 

(หนวยกิต) 

มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาวิชา 
การบัญชี 

พ.ศ. 2553 
(หนวยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
 
 
 

(หนวยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
 
 
 

(หนวยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 - 31 32 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 - 99 98 
   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ - - 41 37 
   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ - 24 42 55 
   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก - - 16 6 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 - 6 6 
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  120 24 136 136 
สัดสวนหนวยกิตทฤษฎี:ปฏิบัติรอยละ    60 : 40 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา  

กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
1. โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 หนวยกิต  หนวยกิต 
หนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 31 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 32 
 1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 3  1.1 กลุมวิชาภาษา 12 
 1.2 กลุมความรูดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
6  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
6 

 1.3 กลุมความรูดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร และทักษะเชิงตัวเลข และ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3 

 1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 
 1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 3  1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและ

นันทนาการ 
2 

 1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1  1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 6 
 1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการส่ือสาร 9      

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 98 
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  41  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 37 
 2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  42  2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  55 
 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  16  2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

144 
 

 
2. รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
 1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย  3(3-0-6)   ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิตจากรายวิชา

ตอไปน้ี 
      1.1.1 รายวิชาภาษาไทย   
      01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
      01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย 3(3-0-6) 
      01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
      01-011-004 ศิลปะการพูด  3(3-0-6) 
      01-011-005 การอานและการเขียนเชิง

วิชาการ 
3(3-0-6) 

      ใหเลือกศึกษาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา  
9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

      1.1.2  รายวิชาภาษาตางประเทศ  
      01-312-001 ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) 

      01-312-002 ทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

      01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
      01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
      01-312-005 ทักษะการเขียนภาษา 

อังกฤษ 
3(3-0-6) 

      01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
      01-312-007 ภาษาอังกฤษทาง

วิทยาศาสตร 
3(3-0-6) 

      01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
      01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
      01-315-011 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
      01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการ

ส่ือสาร 
3(3-0-6) 

      01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ส่ือสาร 

3(3-0-6) 

      01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการ
ส่ือสาร 
 
 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1.2 กลุมความรูดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
6 หนวยกิต  1.2 กลุมความรูดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
6 หนวยกิต 

  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   ใหศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการ

พัฒนาบุคลิกภาพ 
3(3-0-6) 01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 

01-021-003 ไทยศึกษา  3(3-0-6)   และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต             
01-021-006 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6)   จากรายวิชาตอไปน้ี  
01-021-006 พฤติกรรมของมนุษย 3(3-0-6)  1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร   
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม  3(3-0-6) 
01-022-002 สันติภาพและความม่ันคง

ของมนุษย 
3(3-0-6) 01-021-002 มนุษยสัมพันธและการ

พัฒนาบุคลิกภาพ 
3(3-0-6) 

01-022-003 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
      01-021-004 ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับ

มนุษย 
3(3-0-6) 

      01-021-005 สารัตถะแหงความงาม 3(3-0-6) 
      01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ  3(3-0-6) 
      01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
      01-021-008 ศิลปะการเลนเงา 3(3-0-6) 
      01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการ

ดํารงชีวิต 
3(3-0-6) 

     01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
      1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร   
     01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
     01-022-003 สังคม ประเพณีและอารย

ธรรม 
3(3-0-6) 

     01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบท
โลกาภิวัตน 

3(3-0-6) 

     01-022-005 สันติภาพและความม่ันคง
ของมนุษย 

3(3-0-6) 

     01-022-006 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
     01-022-007 กฎหมายและระบบของ

กฎหมาย 
3(3-0-6) 

     01-022-008 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
     01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
     01-022-010 ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 
     01-022-011 วัฒนธรรมและ

ขนบประเพณีของภาคใต 
3(3-0-6) 

     01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิต 
ประจําวัน 
 

3(3-0-6) 
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     05-022-013 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
     05-022-014 การวางแผนการเงินสวน

บุคคล 
3(3-0-6) 

 1.3 กลุมความรูดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และทักษะ
เชิงตัวเลข และทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 หนวยกิต  1.3 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
ไมนอยกวา 3 

 
หนวยกิต 

  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปน้ี 

    1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร   
02-031-003 คณิตศาสตตนแบบ 3(3-0-6) 02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทาง 3(3-0-6) 
02-032-006 มนุษยและวิทยาศาสตร 3(3-0-6)    วิทยาศาสตร   

 ชีวภาพ  02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล  3(3-0-6) 
02-032-007 ส่ิงแวดลอมและการจัดการ 3(3-0-6) 02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี 3(3-0-6) 

 ทรัพยากร  02-031-004 มนุษยกับส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 02-031-005 ส่ิงแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากร 
3(3-0-6) 

      02-031-006 ความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3(3-0-6) 

      02-031-007 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
      02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
      02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
       1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี   
      01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
      02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
 1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/           

สหวิชาการ 
3 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร             

ไมนอยกวา 
 
3 

 
หนวยกิต 

  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชา
ตอไปน้ี 

    ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต               
จากรายวิชาตอไปน้ี 

01-040-003 มนุษยสัมพันธเพื่อการ
ดํารงชีวิต 

3(3-0-6) 02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา 3(3-0-6) 02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร 3(3-0-6)
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับ 

ศิลปศาสตร 
3(3-0-6)

01-040-008 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
     02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร 
3(3-0-6) 

      02-040-006 สถิติในชีวิต ประจําวัน 3(3-0-6)  
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 1.5 กลุมความรูทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม 
3 หนวยกิต  1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและ

นันทนาการ        ไมนอยกวา 
 
2 

 
หนวยกิต 

  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิตจาก
รายวิชาตอไปน้ี 

01-021-007 วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีของภาคใต 

3(3-0-6) 01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบท
โลกาภิวัฒน 

3(3-0-6) 01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 

      01-050-003 การรักษาสุขภาพ  2(1-2-3) 
01-021-009 สารัตถแหงความงาม  3(3-0-6) 01-050-004 ผูนํานันทนาการ  2(1-2-3) 

      01-050-005 กีฬาลีลาศ  2(1-2-3) 
      01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
      01-050-007 พลศึกษา  1(0-2-1) 
      01-050-008 ฟุตบอล  1(0-2-1) 
      01-050-009 บาสเกตบอล  1(0-2-1) 
      01-050-010 ตะกรอ  1(0-2-1) 
      01-050-011 ฟุตซอล  1(0-2-1) 
      01-050-012 แบดมินตัน  1(0-2-1) 
      01-050-013 วายนํ้า  1(0-2-1) 
      01-050-014 วอลเลยบอล  1(0-2-1) 
      01-050-015 เทนนิส  1(0-2-1) 
      01-050-016 กอลฟ  1(0-2-1) 
 1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและ           

สุขพลานามัย 
1 หนวยกิต  1.6 กลุมวิชาเลือก 

(ศึกษาทั่วไป) 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอย
กวา 6 หนวยกิตโดยตองเปนรายวิชาในหมวด
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
ทั้งน้ีตองสอดคลองกับขอกําหนดดังน้ี 
1. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
เลือกศึกษาไดอีกไมเกิน 1 หนวยกิต 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
05-022-014  การวางแผนการเงินสวน
บุคคล 

01-023-001 พลศึกษา  1(0-2-1)    
01-023-003 บาสเกตบอล  1(0-2-1)    
01-023-006 แบตมินตัน  1(0-2-1)    
01-023-009 กีฬาลีลาศ  1(0-2-1)    
01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)    
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 1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการ

ส่ือสาร 
9 หนวยกิต       

  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชา
ตอไปน้ี 

        

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)       
01-011-002 ทักษะการเขียน  3(3-0-6)       
01-011-003 ศิลปะการพูด  3(3-0-6)       
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6)       
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6)       
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)       
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)       
01-312-005 ทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6)       

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทํางาน 

3(3-0-6)       

01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
บันเทิง 

3(3-0-6)       

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 99 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 41 หนวยกิต 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จํานวน 37 หนวยกิต 
  ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี    ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   

05-111-102 การบัญชีชั้นตน  3(3-0-6) 09-321-104 การบัญชีชั้นตน 3(2-2-5) 
05-211-101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 09-321-308 สถิติธุรกิจและการ

วิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ 
3(2-2-5) 

05-311-002 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 09-311-205 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-003 การภาษีอากร  3(3-0-6) 09-321-206 การภาษีอากร 3(2-2-5) 
05-311-004 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 09-322-203 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 09-311-204 หลักเศรศฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
05-311-108 องคการและการ

จัดการ 
 3(3-0-6) 09-311-101 การจัดการและพฤติกรรม

องคการ 
3(2-2-5) 

05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 1 

3(2-2-5) 09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงาน
บัญช ี

3(2-2-5) 

05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 2 

3(2-2-5)   
 

 
  

05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6)    
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 

 
 
 

 2(0-4-2) 09-321-105 เทคนิคการพิมพสัมผัส  1(0-3-1) 
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05-411-101 การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
3(2-2-5) 09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

     09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

3(2-2-5) 

 2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 42 หนวยกิต  2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 55 หนวยกิต 
  ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี     ใหศึกษา 48 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6) 09-322-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 09-322-202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6) 09-322-304 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 09-322-305 การบัญชีชั้นสูง 2 3(2-2-5) 
05-111-307 การรายงานและวิเคราะห

งบการเงิน 
3(3-0-6) 09-322-306 รายงานและการวิเคราะห

งบการเงิน 
3(2-2-5) 

05-111-408 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 09-326-404 สัมมนาการบัญชี 3(2-2-5) 
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 09-326-302 วิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
05-112-202 การบัญชีตนทุน 3(3-0-6) 09-325-201 การบัญชีตนทุน  3(2-2-5) 
05-112-303 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 09-325-202 การบัญชีบริหาร  3(2-2-5) 
05-113-301 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 09-323-405 การสอบบัญชีและการ

ใหบริการความเชื่อม่ัน 
3(2-2-5) 

05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี 3(3-0-6) 09-326-201 การบัญชีภาษีอากร  3(2-2-5) 
05-113-303 การควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายใน 
3(3-0-6) 09-323-301 การตรวจสอบและการ

ควบคุมภายใน 
3(2-2-5) 

05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน
บัญช ี

3(2-2-5) 09-324-302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน
บัญช ี

3(1-4-4) 

05-114-302 ระบบสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการ
บัญช ี

3(1-4-4) 

      09-322-307 จริยธรรมสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี 

3(3-0-6) 

     09-326-303 การฝกประสบการณเพื่อ
สังคม 

3(0-40-0) 

       และเลือกศึกษาอีก 7 หนวยกิต จากทางเลือก 
1 หรือ ทางเลือก 2 ตอไปน้ี 

       ทางเลือก 1 แผนสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
     09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษา

ทางการบัญชี 
1(0-2-1) 

     09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-40-0) 
       ทางเลือก 2 แผนการฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางการบัญชี 
     09-326-405 โครงงานทางการบัญชี  3(1-4-4) 
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     09-326-407 การเตรียมการฝก

ประสบการณวิชาชีพ
ทางการบัญชี 

1(0-2-1) 

     
 

09-326-409 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางการบัญชี 

3(0-40-0) 

 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 16 หนวยกิต  2.3 กลุมวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  ใหเลือกศึกษา 7 หนวยกิตจากกลุมวิชาฝกงาน

ดานการบัญชีหรือกลุมวิชาสหกิจศึกษาดานการ
บัญช ี

  ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา  6  หนวยกิต จาก
รายวิชาดังตอไปน้ี 

  กลุมวิชาฝกงานดานการบัญชี        
05-111-410 โครงงานทางการบัญชี 3(2-2-5)      
05-111-415 การเตรียมความพรอมการ

ฝกงานดานการบัญชี 
1(1-0-2)      

05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี 3(0-40-0)      
  กลุมวิชาสหกิจศึกษาดานการบัญชี       

05-111-416 การเตรียมความพรอมสหกิจ 1(1-0-2)      
   ศึกษาดานการบัญชี       

05-111-418 สหกิจศึกษาดานการบัญชี 6(0-40-0)      
  และใหเลือกศึกษาเพิ่มเติม 9 หนวยกิตจาก

รายวิชาตอไปน้ี 
     

  กลุมวิชาบัญชีการเงิน     
05-111-310 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 09-325-305 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(2-2-5) 
05-111-311 ทฤษฏีบัญชี  3(3-0-6) 09-322-408 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 
  กลุมวิชาบัญชีบริหาร       

05-112-304 การบัญชีเพื่อการวางแผน 3(3-0-6) 09-324-303 การวางรูปแบบระบบบัญชี 3(2-2-5) 
   และควบคุม         

05-112-305 การงบประมาณยุคใหม 3(3-0-6) 09-325-304 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 3(2-2-5) 
  กลุมวิชาการตรวจสอบ       

05-113-404 ปญหาในการสอบบัญชี 3(3-0-6) 09-323-302 การตรวจสอบและการ
ควบคุมระบบสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

05-113-405 การกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

3(3-0-6) 09-323-304 การกํากับดูแลกิจการเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม 

3(2-2-5) 

  กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชี 

      

05-114-303 การจัดการฐานขอมูล
สําหรับงานบัญชี 

3(2-2-5) 09-324-304 การจัดการฐานขอมูล
สําหรับงานบัญชี 

3(2-2-5) 

05-114-404 การใชคอมพิวเตอรใน  3(2-2-5)      
   การสอบบัญชี         
      09-323-303 การบัญชีสืบสวนเบื้องตน 3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
      09-324-305 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบสารสนเทศทางการ
บัญช ี

3(2-2-5) 

      09-325-303 การบัญชีเพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) 

     09-311-406 กิจการเพื่อสังคม  3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 เลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาสาขาเปนลายลักษณ
อักษร 

 นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 
6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปดสอบระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
ศรีวิชัย หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม  

หลักสตูรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา  
กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ปรัชญา ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีใหเปนนักคิด              
นักปฏิบัติ ที่มีความรูความสามารถดานวิชาชีพ
บัญชีและสารสนเทศทางบัญชี มีมนุษยสัมพันธ
และทํางานรวมกับผูอ่ืนได ตลอดจนมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาชีพ
บัญชีที่มีทักษะปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสํานึกรับผิดชอบ         
ตอสังคม 

วัตถุประสงค วัตถุประสงค ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ตอไปน้ี 
1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย 

ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร มีสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาที่ 
สังคมและประเทศชาติ 

2. ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรูและทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชี และสารสนเทศทางการบัญชี 
ตรงตามความตองการของธุรกิจและสังคม 

3. ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพบัญชีดานตางๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

4. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรับผิดชอบและ
มนุษยสัมพันธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
มีกิจนิสัยในการคนควาปรับปรุงตนเองให
กาวหนาอยูเสมอ  

5. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีหลักการและเหตุผล 
สามารถแกปญหาและตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีความรู ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี ทั้งในดานการ
จัดทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร 
การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการบัญชี
สมัยใหม 

2. มีความสามารถบูรณาการองคความรูทาง
วิชาการในการวางแผน ประสานงาน การ
ควบคุมและการตัดสินใจรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพบัญชี มี
ระเบียบวินัย และความซื่อสัตยสุจริต 
ขยันหมั่นเพยีรมีมนุษยสัมพันธ มีความ
รับผิดชอบตอสังคมเปนพลเมืองดี ธํารงไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 

5. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร รวมถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 

 
หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ก) การบัญชี
การเงนิและ
การรายงาน
ทางการเงิน 

(1) ประยุกตใชหลักการบัญช ี        
กับรายการคาและเหตุการณตางๆ 

4 09-321-104 การบัญชี
ชั้นตน 

09-322-101 การบัญชี
ชั้นกลาง 1 

09-322-202 การบัญชีชั้น
กลาง 2 

09-322-304 การบัญชี
ชั้นสูง 1 

(2)  ประยุกตใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ(IFRSs) หรือมาตรฐาน             
ที่เก่ียวของกับรายการคาและ
เหตุการณตางๆ 

4 09-322-101 การบัญชี
ชั้นกลาง 1 

09-322-202 การบัญชี
ชั้นกลาง 2 

09-322-304 การบัญชี
ชั้นสูง 1 

09-322-305 การบัญชี
ชั้นสูง 2 

 

(3) ประเมินความเหมาะสม          
ของนโยบายการบัญชทีี่ใชจัดทํา     
งบการเงิน 

3 09-322-304 การบัญชี
ชั้นสูง 1 

09-322-305 การบัญชี
ชั้นสูง 2 

09-322-306 วิธีวิจัย
ทางการบัญชี 

  

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที ่3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 

 

(4) จัดทํางบการเงินซ่ึงรวมถึง            
งบการเงินรวมตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ หรือมาตรฐานอ่ืน                   
ที่เก่ียวของ 

2 09-322-305 การบัญชี
ชั้นสูง 2 

09-322-306 วิธีวิจัย
ทางการบัญชี 

    

 
(5) ตีความงบการเงิน และการ
เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ 

2 09-322-305 การบัญชี
ชั้นสูง 2 

09-322-306 วิธีวิจัย
ทางการบัญชี 

    

 

(6) ตีความของรายงานตางๆ ซ่ึง
รวมถึงขอมูลที่ไมใชขอมูล              
ทางการเงิน เชน รายงานความ
ยั่งยืนและรายงานฉบับบูรณาการ 

1 09-323-405 การสอบ
บัญชีและ
การ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

      

 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 



   

 

 

155 
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หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต    ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ข) การบัญชี
บริหาร 

(1) ประยุกตใชเทคนิคตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจดาน         
การบริหารรวมถึงตนทุนผลิตภัณฑ
การวิเคราะหผลตางการบริหาร
สินคาคงเหลือและการจัดทํา
งบประมาณและการพยากรณ 

3 09-325-201 การบัญชี
ตนทุน 

09-325-202 การบัญชี
บริหาร 

09-324-302 โปรแกรม
สําเร็จรูป
เพื่องาน
บัญช ี

  

 

(2) ประยุกตใชเทคนิคเชิงปริมาณ
ที่เหมาะสมในการวิเคราะห
พฤติกรรมตนทุนและตัวผลักดัน
ตนทุน 

3 09-325-201 การบัญชี
ตนทุน 

09-325-202 การบัญชี
บริหาร 

09-324-302 โปรแกรม
สําเร็จรูป
เพื่องาน
บัญช ี

  

 

(3) วิเคราะหขอมูลทางการเงิน
และขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน
เพื่อนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของ
สําหรับการตัดสินใจดานการ
บริหาร 

1 09-325-202 การบัญชี
บริหาร 

09-322-306 วิธีวิจัย
ทางการ
บัญช ี

09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

  

 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต    ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
 (4) จัดทํารายงานเพื่อสนับสนุน          

การตัดสินใจดานการบริหารซ่ึง
รวมถึงรายงานตางๆ ที่มุงเนนการ
วางแผนและการจัดทํางบประมาณ 
การบริหารตนทุนการควบคุม
คุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงาน
และการเทียบเคียงสมรรถนะกับ
เกณฑมาตรฐาน 

3 09-325-201 การบัญชี
ตนทุน 

09-325-202 การบัญชี
บริหาร 

09-322-306 วิธีวิจัย
ทางการ
บัญช ี

  

 

(5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน             
ของผลิตภัณฑและสวนงานธุรกิจ 

3 09-325-202 การบัญชี
บริหาร 

09-322-306 วิธีวิจัย
ทางการ
บัญช ี

09-326-404 สัมมนา
การบัญชี   

 
 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต   ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ค) การเงิน
และการบริหาร
การเงิน 

(1) เปรียบเทียบแหลงเงินทุนตางๆ 
ที่มีสําหรับองคกรรวมถึงการจัดหา
เงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือทาง
การเงิน ตลาดหุนกูตลาดหุนทุน
และตลาดพันธบัตรรัฐบาล 

4 09-322-203 การเงินธุรกิจ 09-311-203 หลัก
เศรษฐศาสตร
จุลภาค 

09-311-204 หลัก
เศรษฐศาสตร
มหภาค 

09-313-306 การ
จัดการ
ธุรกิจ
ระหวาง
ประเทศ 

 

(2) วิเคราะหความตองการ 
ดานกระแสเงินสดและเงินทุน
หมุนเวียนขององคกร 

3 09-311-101 การจัดการ
และพฤติกรรม
องคการ 

09-311-203 หลัก
เศรษฐศาสตร
จุลภาค 

09-321-308 สถิติธุรกิจ
และการ
วิเคราะห
ธุรกิจเชิง
ปริมาณ     

 

(3) วิเคราะหฐานะการเงินใน
ปจจุบันและในอนาคตขององคกร
โดยใชเทคนิคตางๆ ซ่ึงรวมถึง              
การวิเคราะหอัตราสวน                     
การวิเคราะหแนวโนม และ                    
การวิเคราะหกระแสเงินสด 

4 09-311-203 หลัก
เศรษฐศาสตร
จุลภาค 

09-311-204 หลัก
เศรษฐศาสตร
มหภาค 

09-321-308 สถิติธุรกิจ
และการ
วิเคราะห
ธุรกิจเชิง
ปริมาณ 

09-313-306 การ
จัดการ
ธุรกิจ
ระหวาง
ประเทศ 

 
       ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต   ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
 (4) ประเมินความเหมาะสมของ

องคประกอบตางๆที่ใชในการ
คํานวณตนทุนขององคกร 

3 09-311-101 การจัดการ
และ
พฤติกรรม
องคการ 

09-311-203 หลัก
เศรษฐศาสตร
จุลภาค 

09-321-308 สถิติธุรกิจ
และการ
วิเคราะห
ธุรกิจเชิง
ปริมาณ 

  

 

(5) ประยุกตใชเทคนิคการจัดทํา
งบประมาณการลงทุนตางๆใน
การประเมินการตัดสินใจการ
ลงทุน 

3 09-321-308 สถิติธุรกิจ
และการ
วิเคราะห
ธุรกิจเชิง
ปริมาณ 

09-322-306 วิธีวิจัยทางการ
บัญช ี

09-324-302 
โปรแกรม
สําเร็จรูป
เพื่องาน
บัญช ี

  

 

(6) อธิบายวิธีการประเมินมูลคา
ดวยวิธีรายไดวิธีสินทรัพย และ          
วิธีมูลคาตลาดที่ใชสําหรับการ
ตัดสินใจการลงทุนการวางแผน
ธุรกิจ และการบริหารการเงินใน
ระยะยาว 

3 09-322-306 วิธีวิจัย
ทางการ
บัญช ี

09-325-201 การบัญชี
ตนทุน 

09-325-202 การบัญชี
บริหาร 

  

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต    ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที ่2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ง) ภาษีอากร (1) อธิบายขอกําหนดและการ

ปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษี
อากรของประเทศ 

3 09-321-206 การภาษี
อากร 

09-311-205 กฎหมาย
ธุรกิจ 

09-313-306 การจัดการ
ธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

  

 
(2) จัดทําการคํานวณภาษีทางตรง
และภาษีทางออม สําหรับบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล 

2 09-321-206 การภาษี
อากร 

09-326-201 การบัญชี
ภาษีอากร 

    
  

 
(3) วิเคราะหประเด็นภาษีอากรที่
สัมพันธกับรายการคาระหวาง
ประเทศที่ไมซับซอน 

3 09-321-206 การภาษี
อากร 

09-326-201 การบัญชี
ภาษีอากร 

09-313-306 การจัดการ
ธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

  

 (4) อธิบายความแตกตางระหวาง
การวางแผนภาษีการหลีกเล่ียง
ภาษี และการหลบภาษี 

3 09-321-206 การภาษี
อากร 

09-326-201 การบัญชี
ภาษีอากร 

09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ                  
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

  

 

 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต    ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(จ) การสอบ
บัญชีและการ
ใหความเชื่อม่ัน 

(1) อธิบายวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่เก่ียวของกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน 

3 09-323-301 การ
ตรวจสอบ
และการ
ควบคุม
ภายใน 

09-323-405 การสอบ
บัญชีและ
การ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการ
บัญช ี

  

 

(2) ประยุกตใชมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่เก่ียวของ (เชนมาตรฐาน
การสอบบัญชีระหวางประเทศ)
และกฏหมายและขอบังคับที่
เก่ียวของกับการตรวจสอบ         
งบการเงิน 

3 09-323-405 การสอบ
บัญชีและการ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

09-313-306 การจัดการ
ธุรกิจ
ระหวาง
ประเทศ 

09-326-404 สัมมนา
การบัญชี 

  

 (3) ประเมินความเส่ียงของขอมูล   
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญตองบการเงินและ
พิจารณาถึงผลกระทบตอกลยุทธ
การตรวจสอบ 

2 09-323-405 การสอบ
บัญชีและการ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

09-323-301 การ
ตรวจสอบ
และการ
ควบคุม
ภายใน 

    

    
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู ผลการเรียนรู 

จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

 

(4) ประยุกตใชวิธีเชิงปริมาณที่ใช
ในงานตรวจสอบ 

3 09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการ
บัญช ี

09-323-405 การสอบบัญชี
และการ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

09-326-302 รายงาน
และการ
วิเคราะห 
งบการเงิน     

 

(5) อธิบายองคประกอบสําคญัของ
งานใหความเชื่อม่ันและมาตรฐาน
ที่เก่ียวของกับงานน้ัน 

4 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับผู
ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญชี 

09-323-301 การ
ตรวจสอบ
และการ
ควบคุม
ภายใน 

09-323-405 การสอบ
บัญชีและ
การ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

(ฉ) การกํากับ
ดูแล การ
บริหารความ
เส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

(1) อธิบายหลักการกํากับดูแลที่ดี
ซ่ึงรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบ
ของความเปนเจาของนักลงทุน 
และผูมีหนาที่กํากับดูแลที่ไดรับ
การกํากับดูแลและอธิบายบทบาท
ของผูมีสวนไดเสียในขอกําหนด
ดานการกํากับดูแล การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส 

4 09-311-101 การจัดการ
และ
พฤติกรรม
องคการ 

09-322-307 จริยธรรม
สําหรับผู
ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการ
บัญช ี

09-323-405 การสอบ
บัญชีและ
การ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

 

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต    ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 

 

(2) วิเคราะหองคประกอบของ
กรอบแนวคิดในการกํากับดูแล
องคกร 

3 09-311-101 การจัดการ
และ
พฤติกรรม
องคการ 

09-323-301 การตรวจสอบ
และการ
ควบคุมภายใน 

09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการ
บัญช ี

    

 

(3) วิเคราะหความเส่ียงและโอกาส
ขององคกรโดยใชกรอบแนวคิดใน
การบริหารความเส่ียง 

2 09-323-301 การ
ตรวจสอบ
และการ
ควบคุม
ภายใน 

09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญชี         

 (4) วิเคราะหองคประกอบของการ
ควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการ
รายงานทางการเงิน 

3 09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญชี 

09-323-301 การตรวจสอบ
และการ
ควบคุมภายใน 

09-323-405 การสอบ
บัญชีและ
การ
ใหบริการ
ความ
เชื่อม่ัน 

  

 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ช) กฎหมาย
และขอบังคับ
ทางธุรกิจ 

(1) อธิบายกฎหมายและขอบังคับ
ที่กํากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบ
แตกตางกัน 

2 09-311-205 กฎหมาย
ธุรกิจ 

09-311-101 การจัดการ
และ
พฤติกรรม
องคการ 

        

 

(2) อธิบายกฎหมายขอบังคับที่
เก่ียวของกับสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพ
บัญช ี

3 09-311-205 กฎหมาย
ธุรกิจ 

09-313-306 การจัดการ
ธุรกิจ
ระหวาง
ประเทศ 

09-322-307 จริยธรรม
สําหรับผู
ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-311-101 การจัดการ
และ
พฤติกรรม
องคการ 

(ซ) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) วิเคราะหความพอเพียงของ
การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการควบคุม
ระบบงานที่เก่ียวของ 

3 09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการ
บัญช ี

09-324-302 โปรแกรม
สําเร็จรูป
เพื่องาน
บัญช ี

09-331-101 พื้นฐาน
คอมพิวเตอร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

  

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 

 

(2) อธิบายวาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประโยชนตอการ
วิเคราะหขอมูลการตัดสินใจ
อยางไร 

3 09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการ
บัญช ี

09-324-302 โปรแกรม
สําเร็จรูป
เพื่องาน
บัญช ี

09-331-101 พื้นฐาน
คอมพิวเตอร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

  

 

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจดวยการ
วิเคราะหธุรกิจ 

3 09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการ
บัญช ี

09-324-302 โปรแกรม
สําเร็จรูป
เพื่องาน
บัญช ี

09-331-101 พื้นฐาน
คอมพิวเตอร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

  

 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต    ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ฌ) สภาพ 
แวดลอมทาง
ธุรกิจและ
องคกร 

(1) อธิบายสภาพแวดลอมที่องคกร
ดําเนินงานซ่ึงรวมถึงแรงผลักดัน
หลักดานเศรษฐกิจดานกฎหมาย 
ดานการเมือง ดานสังคม ดาน
เทคนิค ดานการตางประเทศและ
ดานวัฒนธรรม 

4 09-311-205 กฎหมาย
ธุรกิจ 

09-311-203 หลักเศรษฐ- 
ศาสตร
จุลภาค 

09-311-204 หลักเศรษฐ- 
ศาสตรมหภาค 

09-313-306 การ
จัดการ
ธุรกิจ
ระหวาง
ประเทศ 

 

(2) วิเคราะหลักษณะของ
สภาพแวดลอมโลกที่สงผลกระทบ
ตอการคาและการเงินระหวาง
ประเทศ 

3 09-311-203 หลักเศรษฐ- 
ศาสตร
จุลภาค 

09-311-204 หลักเศรษฐ- 
ศาสตร 
มหภาค 

09-313-306 การจัดการ
ธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

    

 

(3) ระบุลักษณะสําคัญของ
โลกาภิวัฒนซ่ึงรวมถึงบทบาทของ
ธุรกิจขามชาติการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และตลาดเกิดใหม 

2 09-313-306 การจัดการ
ธุรกิจ
ระหวาง
ประเทศ 

09-311-102 หลักการ
ตลาด 

        

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต   ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 
 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ญ) 
เศรษฐศาสตร 

(1) อธิบายหลักการพื้นฐาน               
ของเศรษฐศาสตรจุลภาคและ
เศรษฐศาสตรมหภาค 

 2 09-311-203 หลัก
เศรษฐศาสตร
จุลภาค 

09-311-204 หลัก
เศรษฐศาสตร
มหภาค     

  

  (2) อธิบายผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงในดัชนีชี้วัด                  
ดานเศรษฐศาสตรมหภาค                     
ตอกิจกรรมทางธุรกิจ 

3 09-311-102 หลักการ
ตลาด 

09-311-203 หลัก
เศรษฐศาสตร
จุลภาค 

09-311-204 หลัก
เศรษฐศาสตร
มหภาค 

  
  (3) อธิบายโครงสรางตลาด

ประเภทตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงการ
แขงขันสมบูรณการแขงขันผูกขาด 
การผูกขาด และการมีผูขาย                
นอยราย 

3 09-311-102 หลักการ
ตลาด 

09-311-203 หลัก
เศรษฐศาสตร
จุลภาค 

09-311-204 หลัก
เศรษฐศาสตร
มหภาค 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ฎ) กลยุทธ
ธุรกิจและการ
จัดการ 

(1) อธิบายวิธีการตาง ๆ ที่อาจใช            
ในการออกแบบและจัดรูปแบบ
องคกร 

3 09-311-101 การจัดการ
และ
พฤติกรรม
องคการ 

09-311-102 หลักการ
ตลาด 

09-311-203 หลักเศรษฐ-
ศาสตร
จุลภาค 

    
  (2) อธิบายวัตถุประสงคและ

ความสําคัญของหนาที ่และ           
การดําเนินงานประเภทตาง ๆ
ภายในองคกร 

1 09-311-101 การจัดการ
และ
พฤติกรรม
องคการ             

  (3) วิเคราะหปจจัยภายนอกและ
ภายในที่อาจมีอิทธิพลตอกลยุทธ
ขององคกร 

4 09-311-101 การจัดการ
และ
พฤติกรรม
องคการ 

09-311-205 กฎหมาย
ธุรกิจ 

09-311-203 หลักเศรษฐ-
ศาสตร
จุลภาค 

09-311-204 หลักเศรษฐ-
ศาสตร           
มหภาค 

  (4) อธิบายกระบวนการที่อาจ
นํามาใชในการดําเนินกลยุทธ              
ขององคกร 

4 09-311-102 หลักการ
ตลาด 

09-311-203 หลักเศรษฐ- 
ศาสตร
จุลภาค 

09-311-204 หลักเศรษฐ-
ศาสตร                   
มหภาค 

09-311-205 กฎหมาย
ธุรกิจ 

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก –ความรูความสามารถเชิงเทคนิค 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
 (5) อธิบายทฤษฎีพฤติกรรมองคกร

อาจนํามาใชเพื่อยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงานและ
องคกรไดอยางไร 

2 09-311-101 การจัดการ
และ
พฤติกรรม
องคการ 

09-313-306 การจัดการ
ธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 

IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก – ทักษะทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ก) ปญญา (1) ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูล

และแงมุมที่หลากหลายผาน           
การวิจัย การวิเคราะห และ               
การบูรณาการ 

3 09-326-302 รายงานและ
การ
วิเคราะหงบ
การเงิน 

09-326-303 การฝก
ประสบการณ
เพื่อสังคม 

09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

    

 

(2) ประยุกตใชดุลยพินิจเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพซ่ึงรวมถึงการระบุ 
และการประเมินทางเลือก               
เพื่อใหไดขอสรุปที่สมเหตุสมผล             
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
สถานการณที่เก่ียวของทั้งหมด 

3  09-326-408 สหกิจ 
ศึกษา
ทางการ
บัญช ี

09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

09-326-303 การฝก
ประสบ- 
การณ 
เพื่อสังคม 

    

 

(3) ระบุไดวาเม่ือใดสมควร           
ที่จะปรึกษาผูเชี่ยวชาญ                      
ในการแกปญหาและหาขอสรุป 

4 09-326-405 โครงงาน
ทางการ
บัญช ี

09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

09-326-408 สหกิจ 
ศึกษา 
ทางการ
บัญช ี

09-326-409 การฝก 
ประสบการณ 
วิชาชีพ 
ทางการบัญชี 

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก – ทักษะทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 

 

(4) ประยุกตใชเหตุผล                 
การวิเคราะหเชิงวิพากษ และ           
การคิดเชิงนวัตกรรม                              
ในการแกปญหา 

4 09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการ
บัญช ี

09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

09-326-405 โครงงาน
ทางการ
บัญช ี

 (5) เสนอแนะวิธีแกไขปญหา                     
ที่ไมมีรูปแบบและซับซอน                  
ในหลายแงมุม 

4 09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการ
บัญช ี

09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

09-326-405 โครงงาน
ทางการ
บัญช ี

(ข) 
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และการส่ือสาร 

(1) ใหความรวมมือและทํางาน 
เปนทีมเม่ือปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายองคกร 

2 09-326-303 การฝก
ประสบการ
ณเพื่อสังคม 

09-326-405 โครงงาน
ทางการ
บัญช ี

    

  

 

 

  
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ทักษะทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 

 

(2) ส่ือสารอยางชัดเจนและกระชับ
เม่ือนําเสนออภิปรายและรายงาน
ในสถานการณที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการทั้งในรูปแบบที่เปน
ลายลักษณอักษรและโดยวาจา 

2 09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

09-326-405 โครงงาน
ทางการบัญชี 

    

  

 

(3) แสดงใหเห็นถึงความตระหนัก
เก่ียวกับความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและทางภาษา                
ในการส่ือสารทุกรูปแบบ 

3 09-326-303 การฝก
ประสบการณ
เพื่อสังคม 

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

  

 (4) ประยุกตใชเทคนิคการฟง              
เชิงรุกและการสัมภาษณ                          
ที่มีประสิทธิภาพ 

1 09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

    

    

 

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก – ทักษะทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
 (5) ประยุกตใชทักษะการตอรอง

มาใชเพื่อหาทางแกปญหา และ
ขอตกลงรวมกัน 

1 09-326-405 โครงงาน
ทางการบัญชี 

    
  

  

 

(6) ประยุกตใชทักษะการให
คําปรึกษาเพื่อลดหรือแกไข                  
ขอขัดแยง แกไขปญหาและ                
สรางโอกาสใหมากที่สุด 

2 09-326-405 โครงงาน
ทางการบัญชี 

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

  

  

 
(7) นําเสนอความคิดและโนมนาว
จูงใจผูอ่ืนเพื่อใหเกิดการสนับสนุน
และมีพันธสัญญารวมกัน 

2 09-326-405 โครงงาน
ทางการบัญชี 

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

    

 
 
 

 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต   ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก – ทักษะทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ค) การจัดการ
ตนเอง 

(1) แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ัน                
ในการเรียนรูตลอดชีวิต 

4 09-326-303 การฝก
ประสบการณ
เพื่อสังคม 

09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

09-321-105 เทคนิคการ
พิมพสัมผัส 

09-321-207 ภาษา 
อังกฤษ
สําหรับ
งานบัญชี 

 

(2) ประยุกตใชความสงสัยเยี่ยง           
ผูประกอบวิชาชีพในการตั้งคําถาม
และประเมินขอมูลทั้งหมด                      
เชิงวิพากษ 

2 09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

        

 

(3) กําหนดมาตรฐานสวนบุคคล
ระดับสูงในการปฏิบัติงานและ
ติดตามผลงานของตนเอง โดย            
ใชขอมูลปอนกลับจากผูอ่ืนและ
การไตรตรองดวยตนเอง 

3 09-326-407 การเตรียม 
การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

09-326-303 การฝก
ประสบ -
การณ             
เพื่อสังคม 

    

 
(4) จัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อใหบรรลุขอกําหนดทางวิชาชีพ 

3 09-326-405 โครงงาน
ทางการบัญชี 

09-326-406 การเตรียม 
สหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการ
บัญช ี

    

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก – ทักษะทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
 (5) คาดการณความทาทายและ

วางแผนหาทางแกปญหา                 
ที่เปนไปได 

2 09-326-405 โครงงาน
ทางการบัญชี 

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

      

 

(6) เปดใจกวางรับโอกาสใหม ๆ             
ที่เขามา 

3 09-326-303 การฝก
ประสบการณ
เพื่อสังคม 

09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

  

(ง) การจัดการ
องคกร 

(1) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว                  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4 09-326-405 โครงงาน
ทางการบัญชี 

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

09-326-303 การฝก
ประสบการณ 
เพื่อสังคม 

 

(2) สอบทานงานของตนเองและ
ของผูอ่ืนเพื่อประเมินวางานน้ัน
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ              
ขององคกรหรือไม 

3 09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

09-326-303 การฝก
ประสบการณ
เพื่อสังคม 

09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

    

 

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก – ทักษะทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
 (3) ประยุกตใชทักษะการบริหาร

คนในการสรางแรงจูงใจ และ               
การพัฒนาผูอ่ืน 

3 09-326-303 การฝก
ประสบการณ
เพื่อสังคม 

09-326-409 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
ทางการบัญชี 

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

  

 (4) ประยุกตใชทักษะการกระจาย
งานในการมอบหมายงาน 

2 09-326-405 โครงงาน
ทางการบัญชี 

09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี     

  

 

(5) ประยุกตใชทักษะความเปน
ผูนําเพื่อโนมนาวจูงใจใหผูอ่ืน    
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายองคกร 

3 09-326-404 สัมมนาการ
บัญช ี

09-326-408 สหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

09-326-405 โครงงาน
ทางการบัญชี 

  

 

(6) นําเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
และการตัดสินใจที่ดีขึ้น 

2 09-324-302 โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี 

09-324-301 ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญชี 

    

  

 

 
ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - คานิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ก) การสังเกต
และสงสัย      
เยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพและการ
ใชดุลยพินิจ
เยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพ 

(1) ประยุกตใชความคิดแบบการ
ตั้งขอสงสัยอยางมีวิจารณญาณ             
ในการประเมินขอมูลทางการเงิน
และขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 

2 09-323-405 การสอบ
บัญชีและการ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

09-323-301 การตรวจสอบ
และการ
ควบคุมภายใน 

      

 

(2) ระบุและประเมินวิธีการ             
ที่สมเหตุสมผลในการหาขอสรุป      
ที่มีเหตุผลสนันสนุนอยาง
เหมาะสมโดยพิจารณา           
จากสถานการณและขอมูล                  
ที่เก่ียวของทั้งหมด 

3 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ                
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-323-405 การสอบบัญชี
และการ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

09-323-301 การ
ตรวจสอบ
และการ
ควบคุม
ภายใน 

  

 

 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - คานิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
(ข) หลัก
จริยธรรม 

(1) อธิบายลักษณะของจริยธรรม 1 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ                 
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี         

  

  (2) อธิบายขอดีและขอเสียของ
แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑและ
แนวทางการปฏิบัติตามหลักการ
ตอจริยธรรม 

1  09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ             
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

          

  (3) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและ
ขอกําหนดวาเม่ือใดควร
ประยุกตใชหลักจริยธรรม 

3 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ                
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-323-405 การสอบบัญชี
และการ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

09-323-301 การ
ตรวจสอบ
และการ
ควบคุม
ภายใน 

  

 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต   ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - คานิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
 (4) วิเคราะหทางเลือกของวิธี

ปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมา       
ทางจริยธรรมของแตละทางเลือก 

3 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ                  
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-323-405 การสอบบัญชี
และการ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

09-323-301 การ
ตรวจสอบ
และการ
ควบคุม
ภายใน 

  

  (5) ประยุกตใชหลักจริยธรรม
พื้นฐานในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต 
ความเที่ยงธรรมความรู
ความสามารถทางวิชาชีพและ
ความระมัดระวังรอบคอบ                   
การรักษาความลับและการปฏิบัติ
ตนเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ                    
ในสถานการณที่ลอแหลม                     
ทางจริยธรรมและกําหนด      
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

3 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ                 
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-323-405 การสอบบัญชี
และการ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

09-323-301 การ
ตรวจสอบ
และการ
ควบคุม
ภายใน 

  

 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต   ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - คานิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
 (6) ประยุกตใชขอกําหนดทาง

จริยธรรมที่เก่ียวของกับพฤติกรรม
ทางวิชาชีพในการปฏิบัติ             
ตามมาตรฐาน 

2 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ                
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-323-405 การสอบบัญชี
และการ
ใหบริการ
ความเชื่อม่ัน 

    

(ค) พันธะ
สัญญาที่มีตอ
ประโยชน
สาธารณะ 

(1) อธิบายบทบาทของจริยธรรม
ในวิชาชีพและที่เก่ียวของกับ
แนวคิดดานความรับผิดชอบ               
ตอสังคม 

2 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ               
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-326-303 การฝก
ประสบการณ
เพื่อสังคม 

    

 (2) อธิบายบทบาทของจริยธรรม  
ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจและ
การกํากับดูแลกิจการ 

2 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ       
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-323-301 การตรวจสอบ
และการ
ควบคุมภายใน 

    

 
 

 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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มคอ.2 

หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต   ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - คานิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 
ดานของ
ความรู 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
รายวิชา 

รายวิชาบังคับที่ 1 รายวิชาบังคับที่ 2 รายวิชาบังคับที่ 3 รายวิชาบังคับที่ 4 

ความสามารถ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา (ระดับความ

เช่ียวชาญ) 
 (3) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

จริยธรรมและกฎหมายซ่ึงรวมถึง
ความสัมพันธระหวางกฎหมาย
ขอบังคับ และประโยชนสาธารณะ 

2 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ             
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-311-205 กฎหมาย
ธุรกิจ 

    

 (4) วิเคราะหผลที่ตามมาของ
พฤติกรรมซ่ึงผิดจริยธรรมตอ
บุคคลตอวิชาชีพ และ                          
ตอสาธารณะ 

2 09-322-307 จริยธรรม
สําหรับ                
ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

09-311-205 กฎหมาย
ธุรกิจ 

    

 
 
 
 
 

 

 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
Management and Organizational Behavior 

3(2-2-5) 

 

 

วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite:- 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ บทบาทของผูบริหารในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ กระบวนการจัดการ การวางแผนการจัดการองคการ การออกแบบ
องคการและการควบคุม แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม
การจูงใจภาวะผูนําในองคการ การติดตอสื่อสาร ความขัดแยงและวัฒนธรรม
องคการการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาองคกร 
Concepts of management; roles of executives in business 
changing era; management process, planning, organizing, 
organizational designing, and controlling; concepts of 
organizational behavior, group behavior, motivation, leadership in 
organization, communication, conflicts, and organizational culture; 
strategies for organizational development 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ค)(2) วิเคราะหความตองการดานกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององคกร 
(ค)(4) ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบตางๆที่ใชในการคํานวณตนทุนขององคกร 
(ฉ)(1) อธิบายหลักการกํากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของความเปนเจาของ

นักลงทุน และผูมีหนาที่กํากับดูแลที่ไดรับการกํากับดูแลและอธิบายบทบาทของผูมีสวน
ไดเสียในขอกําหนดดานการกํากับดูแล การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

(ฉ)(2) วิเคราะหองคประกอบของกรอบแนวคิดในการกํากับดูแลองคกร 
(ช)(1) อธิบายกฎหมายและขอบังคับที่กํากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกตางกัน 
(ช)(2) อธิบายกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี 
(ฎ)(1) อธิบายวิธีการตางๆที่อาจใชในการออกแบบและจัดรูปแบบองคกร 
(ฎ)(2) อธิบายวัตถุประสงคและความสําคัญของหนาที่และการดําเนินงานประเภทตางๆ 

ภายในองคกร 
(ฎ)(3) วิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลตอกลยุทธขององคกร 
(ฎ)(5) อธิบายทฤษฎีพฤติกรรมองคกรอาจนํามาใชเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานของบุคคล

ทีมงาน และองคกรไดอยางไร 
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09-311-102 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ลักษณะทั่วไปของการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด การแบงสวนตลาด 
การกําหนดตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ การ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัด
จําหนาย การสงเสริมการขาย การทําการตลาดออนไลน การประยุกต
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความ
รับผิดชอบตอสังคม 
General characteristics of market; marketing environment; market 
segmentation; market targeting; product positioning; products; 
new product development and product life cycle; pricing; 
distribution; promotion; online marketing; application of new 
technology to marketing activities; marketing ethics and social 
responsibilities 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ฌ)(3) ระบุลักษณะสําคัญของโลกาภิวัฒนซึ่งรวมถึงบทบาทของธุรกิจขามชาติการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และตลาดเกิดใหม 
(ญ)(2) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีช้ีวัดดานเศรษฐศาสตรมหภาคตอ

กิจกรรมทางธุรกิจ 
(ญ)(3) อธิบายโครงสรางตลาดประเภทตางๆซึ่งรวมถึงการแขงขันสมบูรณ การแขงขันผูกขาด 

การผูกขาด และการมีผูขายนอยราย 
(ฎ)(1) อธิบายวิธีการตางๆที่อาจใชในการออกแบบและจัดรูปแบบองคกร 
(ฎ)(4) อธิบายกระบวนการที่อาจนํามาใชในการดําเนินกลยุทธขององคกร 
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09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 
Principles of Microeconomics 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนวคิดและการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรแกไขปญหาพื้นฐาน          
ทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา อุปสงคและอุปทานของสินคา ทฤษฎี
เบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมการผลิต ตนทุนการผลิต      
การกําหนดราคาสินคาในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ และไมสมบูรณ     
ตลาดปจจัยการผลิต  
Concepts and application of economic theories regarding 
fundamental economic problems; price mechanisms; supply and 
demand of goods and services; basic theories of consumer 
behavior; production costs; price determination in perfect and 
imperfect competitive markets; markets for factor of production 

 

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ค)(1) เปรียบเทียบแหลงเงินทุนตางๆที่มีสําหรับองคกร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร 

เครื่องมือทางการเงินตลาดหุนกู ตลาดหุนทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 
(ค)(2) วิเคราะหความตองการดานกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององคกร 
(ค)(3) วิเคราะหฐานะการเงินในปจจุบันและในอนาคตขององคกรโดยใชเทคนิคตางๆซึ่งรวมถึง 

การวิเคราะหอัตราสวน การวิเคราะหแนวโนมและการวิเคราะหกระแสเงินสด 
(ค)(4) ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบตางๆที่ใชในการคํานวณตนทุนขององคกร 
(ฌ)(1) อธิบายสภาพแวดลอมที่องคกรดําเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักดานเศรษฐกิจดาน

กฎหมาย ดานการเมือง ดานสังคม ดานเทคนิค ดานการตางประเทศและดานวัฒนธรรม 
(ฌ)(2) วิเคราะหลักษณะของสภาพแวดลอมโลกที่สงผลกระทบตอการคาและการเงินระหวาง

ประเทศ 
(ญ)(1) อธิบายหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค 
(ญ)(2) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีช้ีวัดดานเศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรม

ทางธุรกิจ 
(ญ)(3) อธิบายโครงสรางตลาดประเภทตางๆซึ่งรวมถึงการแขงขันสมบูรณ การแขงขันผูกขาด 

การผูกขาด และการมผีูขายนอยราย 
(ฎ)(1) อธิบายวิธีการตางๆที่อาจใชในการออกแบบและจัดรูปแบบองคกร 
(ฎ)(3) วิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลตอกลยุทธขององคกร 
(ฎ)(4) อธิบายกระบวนการที่อาจนํามาใชในการดําเนินกลยุทธขององคกร 
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09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค     
Principles of Macroeconomics 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตรมหภาค การกําหนดรายได
ประชาชาติ ตลาดการเงิน อุปสงคและอุปทานของเงิน ปญหาเงินเฟอ และ  
เงินฝด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราตางประเทศการนําดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจ
มหภาคไปใชในการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ  
Meaning and method of study on macroeconomics;  
determination of national income; money markets; supply and 
demand for money; inflation and deflation; fiscal and monetary 
policies used for economic stabilization; the balance of payments; 
foreign exchange markets; application of economic indicators to 
economic situation analysis 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ค)(1) เปรียบเทียบแหลงเงินทุนตางๆที่มีสําหรับองคกร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร 

เครื่องมือทางการเงินตลาดหุนกู ตลาดหุนทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 
(ค)(3) วิเคราะหฐานะการเงินในปจจุบันและในอนาคตขององคกรโดยใชเทคนิคตางๆซึ่งรวมถึง 

การวิเคราะหอัตราสวน การวิเคราะหแนวโนมและการวิเคราะหกระแสเงินสด 
(ฌ)(1) อธิบายสภาพแวดลอมที่องคกรดําเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักดานเศรษฐกิจดาน

กฎหมาย ดานการเมือง ดานสังคม ดานเทคนิค ดานการตางประเทศและดานวัฒนธรรม 
(ฌ)(2) วิเคราะหลักษณะของสภาพแวดลอมโลกทีส่งผลกระทบตอการคาและการเงินระหวาง

ประเทศ 
(ญ)(1) อธิบายหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค 
(ญ)(2) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีช้ีวัดดานเศรษฐศาสตรมหภาคตอ

กิจกรรมทางธุรกิจ 
(ญ)(3) อธิบายโครงสรางตลาดประเภทตางๆซึ่งรวมถึงการแขงขันสมบูรณ การแขงขันผูกขาด 

การผูกขาด และการมีผูขายนอยราย 
(ฎ)(3) วิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลตอกลยุทธขององคกร 
(ฎ)(4) อธิบายกระบวนการที่อาจนํามาใชในการดําเนินกลยุทธขององคกร 
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09-311-205 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุม
การดําเนินงานของธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สําคัญกฎหมายซื้อขายเชาทรัพยเชา
ซื้อกูยืมคํ้าประกันจํานองจํานําและต๋ัวเงิน กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทาง
การเงินกฎหมายทรัพยสินทางปญญากฎหมายแรงงานกฎหมายภาษีอากร และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
Laws related to business establishment; laws of business 
operation control; important independent contracts: trading laws, 
renting, hire-purchase, borrowing, bonding, mortgaging, pawning, 
and bills; laws on financial instruments; intellectual property law; 
labor law; taxation laws; and related laws 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายขอกําหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ 
(ช)(1) อธิบายกฎหมายและขอบังคับที่กํากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกตางกัน 
(ช)(2) อธิบายกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี 
(ฌ)(1) อธิบายสภาพแวดลอมที่องคกรดําเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักดานเศรษฐกิจดาน

กฎหมาย ดานการเมือง ดานสังคม ดานเทคนิค ดานการตางประเทศและดานวัฒนธรรม 
(ฎ)(3) วิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลตอกลยุทธขององคกร 
(ฎ)(4) 
 

IES 4 

อธิบายกระบวนการที่อาจนํามาใชในการดําเนินกลยุทธขององคกร 

(ค)(3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางจรยิธรรมและกฎหมายซึ่งรวมถึงความสัมพันธระหวาง
กฎหมายขอบังคับ และประโยชนสาธารณะ 

(ค)(4) วิเคราะหผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมตอบุคคลตอวิชาชีพ และตอ
สาธารณะ 
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09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
International Business Management 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: -   

 

 ความรูทั่วไปของธุรกิจระหวางประเทศสภาพแวดลอมในการบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศองคการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศขอตกลงทางการคา
ระหวางประเทศกลยุทธในการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศการจัดโครงสราง
องคการของกิจการระหวางประเทศการจัดการทรัพยากรมนุษยของกิจการ
ระหวางประเทศภาวะผูนําและการจูงใจของกิจการขามชาติและจริยธรรม                   
ในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ 
General knowledge of international business; environment of 
international  business administration;  international trade 
organization and economy; international trade agreements; 
strategies for entering international markets; international business 
structure management; human resource management for 
international businesses; leadership and motivation of cross-
national businesses; international business ethics 

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ค)(1) เปรียบเทียบแหลงเงินทุนตางๆที่มีสําหรับองคกร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร 

เครื่องมือทางการเงินตลาดหุนกู ตลาดหุนทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 
(ค)(3) วิเคราะหฐานะการเงินในปจจุบันและในอนาคตขององคกรโดยใชเทคนิคตางๆซึ่งรวมถึง 

การวิเคราะหอัตราสวน การวิเคราะหแนวโนมและการวิเคราะหกระแสเงินสด 
(ง)(1) อธิบายขอกําหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ 
(ง)(3) วิเคราะหประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธกับรายการคาระหวางประเทศที่ไมซับซอน 
(จ)(2) ประยุกตใชมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของ (เชนมาตรฐานการสอบบัญชีระหวาง

ประเทศ)และกฏหมายและขอบังคับทีเ่กี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(ช)(2) อธิบายกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของกบัสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี 
(ฌ)(1) อธิบายสภาพแวดลอมที่องคกรดําเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักดานเศรษฐกิจดาน

กฎหมาย ดานการเมือง ดานสังคม ดานเทคนิค ดานการตางประเทศและดานวัฒนธรรม 
(ฌ)(2) วิเคราะหลักษณะของสภาพแวดลอมโลกที่สงผลกระทบตอการคาและการเงินระหวาง

ประเทศ 
(ฌ)(3) ระบุลักษณะสําคัญของโลกาภิวัฒนซึ่งรวมถึงบทบาทของธุรกิจขามชาติการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และตลาดเกิดใหม 
 

(ฎ)(5) อธิบายทฤษฎีพฤติกรรมองคกรอาจนํามาใชเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ทีมงาน และองคกรไดอยางไร 
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09-321-104 การบัญชีชั้นตน 
Fundamental  Accounting 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู การบันทกึบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง 
กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ 
การบัญชีอุตสาหกรรมเบื้องตน ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย 
Definitionand objectives of accounting; value of accounting 
information; the conceptual framework for financial report; 
accounting principles and methods of double entry system; 
record processes of accounting, preparation of trial balance, 
working papers ; financial statements for trading and servicing 
businesses, fundamental basic industrial accounting; voucher and 
subsidiary cash system 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(1) ประยุกตใชหลักการบัญชีกับรายการคาและเหตุการณตาง  ๆ
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09-321-105 เทคนิคการพิมพสัมผัส 
Typing Technique 

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน: -    
 Prerequisite: -    
 ฝกปฏิบัติใหเกิดความเช่ียวชาญมีความชํานาญในการพิมพสัมผัสตัวอักษรและ

ตัวเลข 
Pracitce touch typing to be a professional in typing numbers and 
letters 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 3 
(ค)(1) แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต  
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09-321-206 การภาษีอากร  
Taxation 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและความสําคัญของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได

นิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมปภาษีสรรพสามิต 
ภาษีศุลกากร ภาษีทองถ่ินและภาษีอื่น 
Principles and importance of taxation; personal income tax; 
corporate income tax; VAT, specific business tax and stamp duty; 
exercise duty; local taxesand other taxes 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายขอกําหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษีทางตรงและภาษีทางออมสําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
(ง)(3) วิเคราะหประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธกับรายการคาระหวางประเทศที่ไมซับซอน 
(ง)(4) อธิบายความแตกตางระหวาการวางแผนภาษีการหลีกเลี่ยงภาษี และการหลบภาษี 
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09-321-207 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญช ี
English for Accounting  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษ โครงสรางภาษาพูดและภาษาเขียน คําศัพท

และสํานวนทางดานธุรกิจทางดานบัญชี การนําความรูเกี่ยวกับคําศัพท  สํานวน
และโครงสรางประยุกตใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจทางดานบัญชี 
Principles of English usage; structure of spoken and written 
language; vocabulary and expressions for accounting 
business;applying vocabulary, expressions and structures for 
applying in accounting business communication 

   
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 3 
(ค)(1) แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต 
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09-321-308 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ 
Business Statistics and Quantitative Analysis 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 การแจกแจงของตัวแปรสุม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การตัดสินใจภายใตความ
ไมแนนอน และภายใตความเสี่ยง การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับปญหาทาง
ธุรกิจ โดยประยุกตหลักการของโปรแกรมคณิตศาสตร ทฤษฎีแถวรอคอย 
ทฤษฎีเกมส และการวิเคราะหมารคอฟ 
Distribution of random variables; hypothesis theory; analysis of 
variance; correlation and regression analysis; decision making 
under uncertainty and risk; quantitative analysis for business 
problems applying concept of mathematical program, queuing 
theory, game's theory and Markov analysis 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ค)(2) วิเคราะหความตองการดานกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององคกร 
(ค)(3) วิเคราะหฐานะการเงินในปจจุบันและในอนาคตขององคกรโดยใชเทคนิคตางๆซึ่งรวมถึง 

การวิเคราะหอัตราสวน การวิเคราะหแนวโนมและการวิเคราะหกระแสเงินสด 
(ค)(4) ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบตางๆที่ใชในการคํานวณตนทุนขององคกร 
(ค)(5) ประยุกตใชเทคนิคการจัดทํางบประมาณการลงทุนตางๆในการประเมินการตัดสินใจ 

การลงทุน 
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09-322-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 
Intermediate Accounting I 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-104 การบัญชีช้ันตน  
 Prerequisite: 09-321-104 FundamentalAccounting 
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การ

รับรูการวัดมลูคาสินทรัพย และการตีราคาสินทรัพย การจัดแบงสวนสินทรัพย
เปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคาของสินทรัพย และการ
แสดงรายการสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
เกี่ยวกับเงินสด ลูกหน้ีต๋ัวเงินรับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไมมีตัวตน อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน  
Accounting principles and procedures concerning with assets; 
assets classification; recognition; measurement and valuation of 
assets; assets allocation for capitals or expenses; demonstration 
and disclosure of assets transaction in financial statements related 
to cash, account receivables, note receivable, inventories, 
investment, property, plant and equipment, natural resources; 
intangible assets; investment property 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(1) ประยุกตใชหลักการบัญชีกับรายการคาและเหตุการณตาง  ๆ
(ก)(2) ประยุกตใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ(IFRSs) หรือมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวของกับรายการคาและเหตุการณตางๆ 
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09-322-202 การบัญชีชั้นกลาง 2 
Intermediate Accounting II 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-104 การบัญชีช้ันตน  
 Prerequisite:   09-321-104 Fundamental Accounting 
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของและหน้ีสิน การจําแนก

ประเภทหน้ีสินการรับรูและการวัดมูลคาหน้ีสินการตีราคาการแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลหน้ีสินและสวนของเจาของในงบการเงินการบัญชีหาง
หุนสวน การบัญชีบริษัทจํากัด การบัญชีบริษัทมหาชนจํากัด การจัดทํางบ
กระแสเงินสด 
Principles and methods of liabilities and classification, recognition 
and measurement, valuation, presentation and disclosure of 
liabilities and equity in financial statements; partnership 
accounting; corporations accounting; preparation of cash flow 
statement 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(1) ประยุกตใชหลักการบัญชีกับรายการคาและเหตุการณตาง  ๆ
(ก)(2) ประยุกตใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ(IFRSs) หรือมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวของกับรายการคาและเหตุการณตาง  ๆ
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09-322-203 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-104 การบัญชีช้ันตน  
 Prerequisite: 09-321-104 Fundamental  Accounting  
 บทบาทและหนาที่ในการบริหารการเงิน งบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน 

การพยากรณทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน คาของเงินตามเวลา งบจายลงทุน โครงสราง
ทางการเงินและตนทุนเงินทุน การจัดหาเงินทุน การวิเคราะหจุดคุมทุน 
Role and duties of financial administration, financial statements; 
financial statement analysis; financial forecasting; financial 
planning; working capital management; current asset management; 
time valve of money; capital budgeting; financial structure and 
cost of capital; financing break-even analysis 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ค)(1) 
 

เปรียบเทียบแหลงเงินทุนตางๆที่มีสําหรับองคกร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร 
เครื่องมือทางการเงินตลาดหุนกู ตลาดหุนทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 
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09-322-304 การบัญชีชั้นสูง 1 
Advanced Accounting  I 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II  
 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับนโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี

และการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี งบการเงินระหวางกาล การบัญชี
สําหรับธุรกิจฝากขาย การบัญชีสําหรับกิจการรวมคา การบัญชีสําหรับการขาย
ผอนชําระการบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การบัญชีสําหรับสัญญาเชา การ
บัญชีสําหรับสัญญากอสรางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การบัญชี
สําหรับการปรับโครงสรางหน้ี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและผลประโยชน
พนักงานฝกปฏิบัติ 
Principles and procedures of accounting policy; changes in 
accounting estimates and error correction; interim financial 
statement; accounting for consignment business; joint venture; 
installment sales; head office and branch accounting; accounting 
for lease; construction contract; accounting for non-profit 
organization firm; accounting for debt restructuring; deferred tax 
and employee benefits practice 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(1) ประยุกตใชหลักการบัญชีกับรายการคาและเหตุการณตาง  ๆ
(ก)(2) ประยุกตใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ(IFRSs) หรือมาตรฐานที่

เกี่ยวของกับรายการคาและเหตุการณตาง  ๆ
(ก)(3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใชจัดทํางบการเงิน 
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09-322-305 การบัญชีชั้นสูง 2 
Advanced Accounting  II 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม การ

จัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การบัญชีสําหรับรายการที่เปน
เงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน การจัดทํางบการเงินจาก
รายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ กองทุนและกิจการไมหวังผลกําไรงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 
Accounting for business combination; investment in subsidiary and 
consolidated companies; processing of combined financial 
statement; cash flow statement; accounting for foreign currency 
transactions and translation of financial statement; preparation of 
financial statements with incomplete accounting transactionsfund 
and non-profit organization; statement of comprehensive income 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2  
(ก)(2) ประยุกตใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ(IFRSs) หรือมาตรฐานที่

เกี่ยวของกับรายการคาและเหตุการณตาง  ๆ
(ก)(3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใชจัดทํางบการเงิน 
(ก)(4) จัดทํางบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ 
(ก)(5) 

 
ตีความงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ 
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09-322-306 รายงานและการวิเคราะหงบการเงิน 
Financial Report and Analysis 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการ

วิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจ การ
วิเคราะหอุตสาหกรรม ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายการ
บัญชีที่แตกตางกัน การวิเคราะหงบการเงินรวม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
รายงานและวิเคราะหงบการเงิน 
Financial report and accounting disclosure; procedures and tools 
for financial statement analysis and other important information 
for making decision; industrial analysis; effects on financial 
statement based on the use of different policies of accounting; 
consolidated financial statement analysis; case studies of Financial 
Report and Analysis 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(3) ประเมินความเหมาสมของนโยบายการบัญชีที่ใชจัดทํางบการเงิน 
(ก)(4) จัดทํางบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ 
(ก)(5) ตีความงบการเงินและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ 
(ข)(3) วิเคราะหขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินเพื่อนําเสนอขอมูลที่

เกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจดานการบริหาร 
(ข)(4) จัดทํารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารซึ่งรวมถึงรายงานตางๆ ที่

มุงเนนการวางแผนและการจัดทํางบประมาณ การบริหารตนทุนการควบคุมคุณภาพ 
การวัดผลการปฏิบัติงานและการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑมาตรฐาน 

(ข)(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑและสวนงานธุรกิจ 
(ค)(5) ประยุกตใชเทคนิคการจัดทํางบประมาณการลงทุนตางๆในการประเมินการตัดสินใจการ

ลงทุน 
(ค)(6) อธิบายวิธีการประเมินมูลคาดวยวิธีรายไดวิธีสินทรัพย และวิธีมูลคาตลาดที่ใชสําหรับ

การตัดสินใจการลงทุนการวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 
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09-322-307 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญช ี
Ethics for Professional Accountants 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความหมาย  วัตถุประสงค  โครงสรางจรรยาบรรณ  หลักการพื้นฐาน  
(ไทย กับ สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ - International Federation of 
Accountants -IFAC)  ขอบังคับรายขอ และ คําช้ีแจง (ประเทศไทย)   
ความโปรงใส  ความเปนอิสระ  ประมวลจริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่กําหนดโดย IFAC  อุปสรรคในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
มาตรการปองกัน  การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ  พฤติกรรมทางวิชาชีพ  
กรณีศึกษาที่สําคัญเกี่ยวกับจริยธรรม 
Definition; objectives; structures of ethics; fundamental principles 
(Thai and IFAC); ethical rules and related explanation (Thailand); 
transparency; independence; ethics for professional accountants 
as provided by IFAC; threats and safeguards; professional 
practices; professional behavior; important cases studies on  ethics 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ง)(4) อธิบายความแตกตางระหวางการวางแผนภาษีการหลีกเลี่ยงภาษี และการหลบภาษี 
(จ)(5) อธิบายองคประกอบสําคัญของงานใหความเช่ือมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงานน้ัน 
(ฉ)(1) อธิบายหลักการกํากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของความเปนเจาของ

นักลงทุน และผูมีหนาที่กํากับดูแลที่ไดรับการกํากับดูแลและอธิบายบทบาทของผูมีสวน
ไดเสียในขอกําหนดดานการกํากับดูแล การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

(ช)(2) อธิบายกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
 

IES 4 
(ก)(2) 

 
ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาขอสรุปที่มีเหตุผลสนันสนุน                    
อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด 

(ข)(1) อธิบายลักษณะของจริยธรรม 
(ข)(2) อธิบายขอดีและขอเสียของแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑและแนวทางการปฏิบัติตาม

หลักการตอจริยธรรม 
(ข)(3)  ระบุประเด็นทางจริยธรรมและขอกําหนดวาเมื่อใดควรประยุกตใชหลักจริยธรรม 
(ข)(4) วิเคราะหทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลทีต่ามมาทางจริยธรรมของแตละ

ทางเลือก 
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IES 4 
(ข)(5) 

 
ประยุกตใชหลักจริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตความเที่ยงธรรม ความรู
ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบการรักษาความลับและการ
ปฏิบัติตนเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในสถานการณที่ลอแหลมทางจริยธรรมและกําหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

(ข)(6) ประยุกตใชขอกําหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 

(ค)(1) อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับแนวคิดดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

(ค)(2) อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการ 
(ค)(3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางจริยธรรมและกฎหมายซึ่งรวมถึงความสัมพันธระหวาง

กฎหมายขอบังคับ และประโยชนสาธารณะ 
(ค)(4) วิเคราะหผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมตอบุคคลตอวิชาชีพ และตอ

สาธารณะ 
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09-323-301 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
Audit and Internal Control 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 วัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

การกํากับดูแลกิจการ  การจัดการความเสี่ยงขององคกร  การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมประเภทและข้ันตอนของงานตรวจสอบภายในการ
ตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สําคัญขององคกรจรรยาบรรณของผูตรวจสอบ
ภายใน หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตใน
องคกร 
Objectives and compositions of internal control based on the 
COSO concept; corporate governance; enterprise risk 
management; evaluation of internal control, types and procedures 
of internal audit; significant activity audit; ethics for internal 
auditors, duties and responsibilities of internal auditors against 
corruption in organizations 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(จ)(1) อธิบายวัตถุประสงคและข้ันตอนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(จ)(3) ประเมินความเสี่ยงของขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตองบการเงินและ

พิจารณาถึงผลกระทบตอกลยุทธการตรวจสอบ 
(จ)(5) อธิบายองคประกอบสําคัญของงานใหความเช่ือมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงานน้ัน 
(ฉ)(2) วิเคราะหองคประกอบของกรอบแนวคิดในการกํากับดูแลองคกร 
(ฉ)(3) วิเคราะหความเสี่ยงและโอกาสขององคกรโดยใชกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 
(ฉ)(4) วิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงิน 
IES 4  
(ก)(1) ประยุกตใชความคิดแบบการต้ังขอสงสัยอยางมีวิจารณญาณในการประเมินขอมูลทาง

การเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
(ก)(2) ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาขอสรุปที่มีเหตุผลสนันสนุนอยาง

เหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด 
(ข)(3) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและขอกําหนดวาเมื่อใดควรประยุกตใชหลักจริยธรรม 
(ข)(4) วิเคราะหทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแตละ

ทางเลือก 
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(ข)(5) ประยุกตใชหลักจริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตความเที่ยงธรรม ความรู
ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบการรักษาความลับและการ
ปฏิบัติตนเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในสถานการณที่ลอแหลมทางจริยธรรมและกําหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

(ค)(2) อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการ 
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09-323-405 การสอบบัญชีและการใหบริการความเชื่อมั่น 
AuditingandAssuranceServices 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2  
 Prerequisite: 09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 ภาพรวมของการสอบบัญชีและการใหความเช่ือมั่น  วิชาชีพสอบบัญชี 

หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบงบ
การเงิน ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี 
เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ การตรวจสอบวงจรรายไดและวงจรรายจาย 
การตรวจสอบวงจรอืน่  การตรวจสอบที่สําคัญและการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี 

 Overview of the audit and assurance; auditing profession; audit 
evidence and procedures; planning an audit of financial 
statements; audit risk; audit sampling; documentation of the audit 
evidence; audit of expenditure and revenue cycle; audit of 
another cycle; matters and auditing completeness  

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(6) ตีความของรายงานตางๆ ซึ่งรวมถึงขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินเชน รายงานความ

ย่ังยืน และรายงานฉบับบูรณาการ 
(จ)(1)  อธิบายวัตถุประสงคและข้ันตอนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(จ)(2) ประยุกตใชมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของ (เชนมาตรฐานการสอบบัญชีระหวาง

ประเทศ) และกฏหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(จ)(3) ประเมินความเสี่ยงของขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตองบการเงิน และ

พิจารณาถึงผลกระทบตอกลยุทธการตรวจสอบ 
(จ)(4) ประยุกตใชวิธีเชิงปริมาณที่ใชในงานตรวจสอบ 
(จ)(5) อธิบายองคประกอบสําคัญของงานใหความเช่ือมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงานน้ัน 
(ฉ)(1) อธิบายหลักการกํากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของความเปนเจาของ

นักลงทุน และผูมีหนาที่กํากับดูแลที่ไดรับการกํากับดูแลและอธิบายบทบาทของผูมีสวน
ไดเสียในขอกําหนดดานการกํากับดูแลการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

(ฉ)(4) 

 

 

 

วิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 



 มคอ.2 

203 

 

IES 4 
 

(ก)(1) ประยุกตใชความคิดแบบการต้ังขอสงสัยอยางมีวิจารณญาณในการประเมินขอมูลทาง
การเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

(ก)(2) ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาขอสรุปที่มีเหตุผลสนันสนุนอยาง
เหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด 

(ข)(3) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและขอกําหนดวาเมื่อใดควรประยุกตใชหลักจริยธรรม 
(ข)(4) วิเคราะหทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแตละ

ทางเลือก 
(ข)(5) ประยุกตใชหลักจริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตความเที่ยงธรรม ความรู

ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบการรักษาความลับและการ
ปฏิบัติตนเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในสถานการณที่ลอแหลมทางจริยธรรมและกําหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

(ข)(6) ประยุกตใชขอกําหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 
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09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
Accounting Information Systems 

3(1-4-4) 

 วิชาบังคับกอน: 09-325-201 การบัญชีตนทุนและ  
  09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ 
 Prerequisite:   09-325-201 Cost Accounting  and  
  09-331-101 Basic computer and  Information 

Technology for Business 
 แนวความคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทําเอกสารของธุรกิจ

การประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่
เกี่ยวของในแตละวงจรและรายงานทางการเงิน การใชเทคโนโลยีการควบคุม
ภายใน กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Concepts of accounting information system; documentation of 
business;Computerprocessing;types of documents and information 
related to each cycle and financial reporting; using information 
technology for internal control; case studies of accounting 
information systems 

 
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(จ)(1) อธิบายวัตถุประสงคและข้ันตอนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(จ)(4) ประยุกตใชวิธีเชิงปริมาณที่ใชในงานตรวจสอบ 
(จ)(5) อธิบายองคประกอบสําคัญของงานใหความเช่ือมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงานน้ัน 
(ฉ)(1) อธิบายหลักการกํากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของความเปนเจาของ

นักลงทุน และผูมีหนาที่กํากับดูแลที่ไดรับการกํากับดูแลและอธิบายบทบาทของผูมีสวน
ไดเสียในขอกําหนดดานการกํากับดูแล การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

(ฉ)(2) วิเคราะหองคประกอบของกรอบแนวคิดในการกํากับดูแลองคกร 
(ฉ)(3) วิเคราะหความเสี่ยงและโอกาสขององคกรโดยใชกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 
(ฉ)(4) วิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงิน 
(ซ)(1) วิเคราะหความพอเพียงของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุม

ระบบงานที่เกี่ยวของ 
(ซ)(2) อธิบายวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจอยางไร 
(ซ)(3) 
IES 3 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดวยการวิเคราะหธุรกิจ 
 

(ง)(6) นําเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีข้ึน 
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09-324-302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญช ี
Software Package for Accounting  

3(1-4-4) 

 วิชาบังคับกอน: 09-324-301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 Prerequisite: 09-324-301 Accounting Information systems 
 ประเภทและการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีการจัดเตรียมเอกสาร

ทางบัญชี การบันทึกรายการประจําวันและแสดงรายงานกรณีศึกษาโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
Types and selection of accounting software; preparing accounting 
documents; recording and  andpresentating daily accounting 
reporting;case studies of software package for accounting 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ข)(1) ประยุกตใชเทคนิคตางๆเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารรวมถึงตนทุน

ผลิตภัณฑการวิเคราะหผลตางการบริหารสินคาคงเหลือและการจัดทํางบประมาณและ
การพยากรณ 

(ข)(2) ประยุกตใชเทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะหพฤติกรรมตนทุนและตัว
ผลักดันตนทุน 

(ค)(5) ประยุกตใชเทคนิคการจัดทํางบประมาณการลงทุนตางๆในการประเมินการตัดสินใจการ
ลงทุน 

(ซ)(1) วิเคราะหความพอเพียงของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุม
ระบบงานที่เกี่ยวของ 

(ซ)(2) อธิบายวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจอยางไร 
(ซ)(3) 
 

IES 3 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดวยการวิเคราะหธุรกิจ 

(ง)(6) นําเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
การตัดสินใจที่ดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

206 
 

09-325-201 การบัญชีตนทุน  
Cost Accounting  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-104 การบัญชีช้ันตน  
 Prerequisite: 09-321-104 Fundamental Accounting 
 ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจการจําแนกประเภทตนทุน 

วิธีการบัญชีวัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจายการผลิต การปนสวนคาใชจายในการ
ผลิตตนทุนฐานกิจกรรมระบบตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบ
ตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย
ของมีตําหนิและเศษซากวัตถุดิบ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุน 
Importance and roles of cost accounting in business 
organization;classification of cost; accounting for raw materials, 
labor, and overhead; allocation of overhead; activities based 
costing; job order costing system; process cost system; standard 
cost system; accounting for joint products and by products; 
spoilage units; defective units and scrap materials; case studies of 
cost accounting  

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ข)(1) ประยุกตใชเทคนิคตางๆเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารรวมถึงตนทุน

ผลิตภัณฑการวิเคราะหผลตางการบริหารสินคาคงเหลือและการจัดทํางบประมาณและ
การพยากรณ 

(ข)(2) ประยุกตใชเทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะหพฤติกรรมตนทุนและตัว
ผลักดันตนทุน 

(ข)(4) 
 

 

จัดทํารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารซึ่งรวมถึงรายงานตางๆ ที่
มุงเนนการวางแผนและการจัดทํางบประมาณ การบริหารตนทุนการควบคุมคุณภาพ 
การวัดผลการปฏิบัติงานและการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑมาตรฐาน 

(ค)(6) อธิบายวิธีการประเมินมูลคาดวยวิธีรายไดวิธีสินทรัพย และวิธีมูลคาตลาดที่ใชสําหรับ
การตัดสินใจการลงทนุการวางแผนธุรกิจและการบริหารการเงินในระยะยาว 
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09-325-202 การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-325-201 การบัญชีตนทุน  
 Prerequisite: 09-325-201 Cost Accounting  
 การใชขอมูลตนทุนเพื่อการตัดสินใจการวางแผน และการควบคุมการ

ดําเนินงานกิจการภายใตสภาวการณที่ไมแนนอน การวิเคราะหพฤติกรรม
ตนทุนและเทคนิคในการประมาณการตนทุนการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตนทุน ปริมาณและกําไร ระบบตนทุนรวมและระบบตนทุนผันแปร 
งบประมาณ การวิเคราะหตนทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการกําหนดราคาสินคา ราคาโอน และวิเคราะห
รายจายลงทุน 
Using cost data for decision making, planning and controlling 
under uncertain situations; analysis of cost behavior and 
estimation techniques; analysis of the relationship between the 
costs, volume and profits; full costing system and variable costing 
system; budget; cost analysis; responsibility accounting and 
evaluation oftheperformance; pricing, transfer pricing and capital 
budgeting 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ข)(1) ประยุกตใชเทคนิคตางๆเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารรวมถึงตนทุน

ผลิตภัณฑการวิเคราะหผลตางการบริหารสินคาคงเหลือและการจัดทํางบประมาณและ
การพยากรณ 

(ข)(2) ประยุกตใชเทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะหพฤติกรรมตนทนุและตัว
ผลักดันตนทุน 

(ข)(3) วิเคราะหขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินเพื่อนําเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจดานการบริหาร 

(ข)(4) จัดทํารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารซึ่งรวมถึงรายงานตางๆ ที่
มุงเนนการวางแผนและการจัดทํางบประมาณ การบริหารตนทุนการควบคุมคุณภาพ 
การวัดผลการปฏิบัติงานและการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑมาตรฐาน 

(ข)(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑและสวนงานธุรกิจ 
(ค)(6) อธิบายวิธีการประเมินมูลคาดวยวิธีรายไดวิธีสินทรัพย และวิธีมูลคาตลาดที่ใชสําหรับ

การตัดสินใจการลงทุนการวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 
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09-326-201 การบัญชีภาษีอากร 
Tax Accounting 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-321-206 การภาษีอากร และ  
  09-322-101 การบัญชีช้ันกลาง 1และ  
  09-322-202 การบัญชีช้ันกลาง 2     
 Prerequisite:   09-321-206 Taxation and  
  09-322-101 Intermediate Accounting I  and 
  09-322-202 Intermediate Accounting II 
 แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตาม

หลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณ      
ภาษีเงินไดตามประมวลรษัฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงิน
เปนกําไรสุทธิทางภาษีตามประมวลรัษฎากร การกรอกแบบแสดงรายการภาษี
ที่เกี่ยวของ กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร 
Concepts and differences between revenue recognition and 
expenditures according to accounting and taxation principles; 
production of papers for calculating income tax according to 
compiling of public wealth; adjustment of net income to net 
income under the revenue code; filling tax forms; case studies of 
taxation 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ง)(2) จัดทําการคํานวณภาษีทางตรงและภาษีทางออมสําหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
(ง)(3) วิเคราะหประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธกับรายการคาระหวางประเทศที่ไมซับซอน 
(ง)(4) อธิบายความแตกตางระหวาการวางแผนภาษีการหลีกเลี่ยงภาษี และการหลบภาษี 
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09-322-306 วิธีวิจัยทางการบัญช ี
Accounting Research Method 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-306 รายงานและการวิเคราะหงบการเงินและ 
  09-321-308 สถิติธุรกิจและการวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ 
 Prerequisite: 09-322-306 Financial Report and Analysis and 
  09-321-308 Business Statistics and Quantitative 

Analysis 
 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคและสมมติฐานการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลสถิติ
เพื่อการวิจัยการเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย 
Principles and methodology  in accounting research; research 
problem, research conceptual framework; research objectives and 
hypothesis; data collection and analysis; statistic for research; 
report writing and research presentation 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(จ)(4) 
 

ประยุกตใชวิธีเชิงปริมาณที่ใชในงานตรวจสอบ 

IES 3 
(ก)(1) 

 
ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลและแงมุมที่หลากหลายผานการวิจัย การวิเคราะห และ
การบูรณาการ 
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09-326-303 การฝกประสบการณเพ่ือสังคม 
Internship for Social Responsibilities 

3(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite:-  
 ประยุกตใชความรูทางธุรกิจ หรือบัญชีที่ไดศึกษามาใชในการแกไขปญหาของ

สังคม ฝกฝนการทํางานเปนกลุม ในรูปแบบของการมีสวนรวมกับโครงการ
ความรวมมือระหวางคณะ หรือองคกรธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ องคกรที่ไม
แสวงหาผลกําไร หรือชุมชน เพื่อพัฒนา แกปญหา หรือสรางประโยชนใหแก
สังคม หรือชุมชนอยางเปนรูปธรรม  นักศึกษาดําเนินการจะอยูภายใตการดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑในการประเมินผลที่ชัดเจน โดยจะฝก
ปฏิบัติงานกับองคกรธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร หรือ
ชุมชนในการทํางานจริง เปนเวลาอยางนอย 200 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา และ
ประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U 

 Apply business or accounting knowledge to solve social problems, 
to work as teams, and to cooperate with public sectors and 
organization in advantageous projects; students work under the 
advice. They will be assigned the concrete responsibilities and 
scopes to apply their academic proficiency in real working 
environmentsfor not less than 200hoursand this course is graged 
as S or U 
 

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(1) ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลและแงมุมที่หลากหลายผานการวิจัย การวิเคราะห และ

การบูรณาการ 
(ก)(2) ประยุกตใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุและการประเมิน

ทางเลือกเพื่อใหไดขอสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและสถานการณที่
เกี่ยวของทั้งหมด 

(ข)(1) ใหความรวมมือและทํางานเปนทีมเมื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายองคกร 
(ข)(3) แสดงใหเห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกตางทางวัฒนธรรมและทางภาษาในการ

สื่อสารทุกรูปแบบ 
(ค)(1) แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต 
(ค)(3) กําหนดมาตรฐานสวนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและติดตามผลงานของตนเองโดย

ใชขอมูลปอนกลับจากผูอื่นและการไตรตรองดวยตนเอง 
(ค)(6) เปดใจกวางรับโอกาสใหมๆ ที่เขามา 
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IES 3 
(ง)(1) 

 
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไวภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(ง)(2) สอบทานงานของตนเองและของผูอื่นเพื่อประเมินวางานน้ันเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพขององคกรหรือไม 

(ง)(3) 
IES 4 

ประยุกตใชทักษะการบริหารคนในการสรางแรงจูงใจและการพัฒนาผูอื่น 
 

(ค)(1) อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับแนวคิดดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม 
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09-326-404 สัมมนาการบัญชี 
Seminar in Accounting  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-322-304 การบัญชีช้ันสูง 1  และ  
  09-322-305 การบัญชีช้ันสูง 2  
 Prerequisite:   09-322-304 Advanced Accounting I  and 
  09-322-305 Advanced Accounting II 
 การสัมมนาปญหาอภิปรายปญหาที่เกี่ยวของกับการบัญชี แนวทางการ

แกปญหาโดยศึกษาจากกรณีศึกษาตัวอยางบทความและงานวิจัยทางการบัญชี
ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี 
A seminar to discuss issues related to accounting solutions; 
guidelines for problem solving from example case studies, articles 
and accounting research; application to accounting profession 

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ข)(3) วิเคราะหขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินเพื่อนําเสนอขอมูล                 

ที่เกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจดานการบริหาร 
(ข)(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑและสวนงานธุรกิจ 
(จ)(2) 

 

IES 3 

ประยุกตใชมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของ (เชนมาตรฐานการสอบบัญชีระหวาง
ประเทศ)และกฏหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 

(ก)(1) ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลและแงมุมที่หลากหลายผานการวิจัย การวิเคราะห และ
การบูรณาการ 

(ก)(3) ระบุไดวาเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผูเช่ียวชาญในการแกปญหาและหาขอสรุป 
(ก)(4) ประยุกตใชเหตุผลการวิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการแกปญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไมมีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
(ข)(2) สื่อสารอยางชัดเจนและกระชับเมื่อนําเสนออภิปรายและรายงานในสถานการณที่เปน

ทางการและไมเปนทางการทั้งในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร และโดยวาจา 
(ข)(4) ประยุกตใชเทคนิคการฟงเชิงรุกและการสัมภาษณที่มีประสิทธิภาพ 
(ค)(2) ประยุกตใชความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตั้งคําถามและประเมินขอมูลทั้งหมดเชิงวิพากษ 

(ค)(6) เปดใจกวางรับโอกาสใหมๆที่เขามา 
(ง)(2) สอบทานงานของตนเองและของผูอื่นเพื่อประเมินวางานน้ันเปนไปตามมาตรฐาน

คุณภาพขององคกรหรือไม 
(ง)(4) ประยุกตใชทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
(ง)(5) ประยุกตใชทักษะความเปนผูนําเพื่อโนมนาวจูงใจใหผูอื่นในการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายองคกร 
 



 มคอ.2 

213 

 

09-326-405 
 

โครงงานทางการบัญช ี
Accounting Project 

3(1-4-4) 

 วิชาบังคับกอน: - 
 Prerequisite: - 
 กําหนดโครงงานทางการบัญชีเพื่อวิเคราะหและหาแนวทางในการแกปญหาโดย

นําความรูและทฤษฎีการบัญชีมาประยุกตใชการเขียนรายงานและการนําเสนอ
ผลการวิจัย 
Selecting an accounting project for analysis and searching 
solutions to problems by applying accounting knowledge and 
theories; report writing and research presentation 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(3) ระบุไดวาเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผูเช่ียวชาญในการแกปญหาและหาขอสรุป 
(ก)(4) ประยุกตใชเหตุผล การวิเคราะหเชิงวิพากษและการคิดเชิงนวัตกรรม ในการแกปญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไมมีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
(ข)(1) ใหความรวมมือและทํางานเปนทีมเมื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายองคกร 
(ข)(2) สื่อสารอยางชัดเจนและกระชับเมื่อนําเสนออภิปรายและรายงานในสถานการณที่เปน

ทางการและไมเปนทางการทั้งในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและโดยวาจา 
(ข)(5) ประยุกตใชทักษะการตอรองมาใชเพื่อหาทางแกปญหาและขอตกลงรวมกัน 
(ข)(6) ประยุกตใชทักษะการใหคําปรึกษาเพื่อลดหรือแกไขขอขัดแยงแกไขปญหา และสราง

โอกาสใหมากที่สุด 
(ข)(7) นําเสนอความคิดและโนมนาวจูงใจผูอื่นเพือ่ใหเกิดการสนับสนุน และม ี

พันธสัญญารวมกัน 
(ค)(4) จัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุขอกําหนดทางวิชาชีพ 
(ค)(5) คาดการณความทาทายและวางแผนหาทางแกปญหาที่เปนไปได 
(ง)(1) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไวภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(ง)(4) ประยุกตใชทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
(ง)(5) ประยุกตใชทักษะความเปนผูนําเพื่อโนมนาวจูงใจใหผูอื่นในการปฏิบัติงาน               

ใหบรรลุเปาหมายองคกร 
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09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
Preparation for Co-operative Education in 
Accounting 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสาร

สมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และ
หนังสือรับรอง  การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่
ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา 
จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ 
The philosophy and goal of co-operative education; preparation 
of the necessary paperwork for job application including effective 
cover letter, resume, reference, and letter of recommendation; 
the development of basic interpersonal communication skills 
expected in the workplace and general skills required to be 
successful in the co-operative program; work ethic, workplace 
safety, and human relations 

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 3 
(ค)(4) จัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุขอกําหนดทางวิชาชีพ 
(ก)(4) ประยุกตใชเหตุผล การวิเคราะหเชิงวิพากษและการคิดเชิงนวัตกรรม ในการแกปญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไมมีรูปแบบและซบัซอนในหลายแงมุม 
(ข)(1) ใหความรวมมือและทํางานเปนทีมเมื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายองคกร 
(ข)(2) สื่อสารอยางชัดเจนและกระชับเมื่อนําเสนออภิปรายและรายงานในสถานการณที่เปน

ทางการและไมเปนทางการทั้งในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและโดยวาจา 
(ข)(5) ประยุกตใชทักษะการตอรองมาใชเพื่อหาทางแกปญหาและขอตกลงรวมกัน 
(ข)(6) ประยุกตใชทักษะการใหคําปรึกษาเพื่อลดหรือแกไขขอขัดแยงแกไขปญหา และสราง

โอกาสใหมากที่สุด 
(ข)(7) นําเสนอความคิดและโนมนาวจูงใจผูอื่นเพื่อใหเกิดการสนับสนุน และม ี

พันธสัญญารวมกัน 
(ค)(4) จัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุขอกําหนดทางวิชาชีพ 
(ค)(5) คาดการณความทาทายและวางแผนหาทางแกปญหาที่เปนไปได 
(ง)(1) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไวภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(ง)(4) ประยุกตใชทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
(ง)(5) ประยุกตใชทักษะความเปนผูนําเพื่อโนมนาวจูงใจใหผูอื่นในการปฏิบัติงาน               

ใหบรรลุเปาหมายองคกร 
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09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี
Preparation for Internship in Accounting 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน 
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร 
การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย
แรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การ
เขียนและนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผนและการวิเคราะห ทักษะการ
แกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 
Basic knowledge of methods and process of professional 
experience; the importance of professional experience; principles 
of writing application letters; considering and choosing a 
workplace; job interviewing, organizational culture; personality 
development,  professional morality and virtue ethics; labour 
laws; social security; 5S activities, quality assurance, and safety 
standards at work; comunicativeenglish for usage in the 
workplace; report writingand presentations; planning and 
analytical skills; immediate problem solving skills and decision 
making; general knowledge of information technology and IT laws, 
and information retrieval 

  

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 3 
(ค)(3) กําหนดมาตรฐานสวนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและติดตามผลงานของตนเองโดย

ใชขอมูลปอนกลับจากผูอื่นและการไตรตรองดวยตนเอง 
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09-326-408 สหกิจศึกษาทางการบัญช ี
Co-operative Education in Accounting 

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 09-326-406 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
 Prerequisite: 09-326-406 Preparation for Co-

operativeEducationin Accounting 
 หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ 

ในสถานประกอบการหรือองคกรที่คณะใหความเห็นชอบ นักศึกษาสามารถ
บูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน รายวิชาน้ีเปด
โอกาสใหนักศึกษาพิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถทักษะ
ในการทํางาน และประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U 
This course is a semester long experience in a faculty-approved 
workplace or organizations. Students will apply academic 
knowledge and integrate classroom learning with related work 
experience. The course offers students the opportunity to evaluate 
career selection, demonstrate employability skills, and it is graded 
as S or U. 

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(2) ประยุกตใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุและการประเมินทางเลือก

เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีสมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและสถานการณท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
(ก)(3) ระบุไดวาเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผูเช่ียวชาญในการแกปญหาและหาขอสรุป 
(ก)(4) ประยุกตใชเหตุผล การวิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการแกปญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไมมีรูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
(ข)(3) แสดงใหเห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกตางทางวัฒนธรรมและทางภาษาในการ

สื่อสารทุกรูปแบบ 
(ข)(6) ประยุกตใชทักษะการใหคําปรึกษาเพื่อลดหรือแกไขขอขัดแยงแกไขปญหา และสราง

โอกาสใหมากที่สุด 
(ข)(7) นําเสนอความคิดและโนมนาวจูงใจผูอื่นเพื่อใหเกิดการสนับสนุน และมีพันธสัญญารวมกัน 
(ค)(2) ประยุกตใชความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตั้งคําถามและประเมินขอมูลทั้งหมดเชิงวิพากษ 

(ค)(4) จัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุขอกําหนดทางวิชาชีพ 
(ค)(5) คาดการณความทาทายและวางแผนหาทางแกปญหาที่เปนไปได 
(ง)(1) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไวภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(ง)(3) ประยุกตใชทักษะการบริหารคนในการสรางแรงจูงใจและการพัฒนาผูอื่น 
(ง)(5) ประยุกตใชทักษะความเปนผูนําเพื่อโนมนาวจูงใจใหผูอื่นในการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายองคกร 
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09-326-409 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี
Internship in Accounting 

3(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 09-326-407 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางการบัญชี 

 Prerequisite: 09-326-407 Preparation for Internship in 
Accounting 

 ฝกปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการบัญชี ในองคกรหรือ
สถานประกอบการโดยมีระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองจัดทํา
รายงานสรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงานและนําเสนอประเมินผลการ
เรียนเปน S หรือ U 
Practical work experience in accounting in organization or 
workplace for an semester. Students must conduct a summary 
report after completing an internship and give presentation, and it 
is graded as S or U. 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(2) ประยุกตใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุและการประเมินทางเลือก

เพื่อใหไดขอสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและสถานการณที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด 

(ก)(3) ระบุไดวาเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผูเช่ียวชาญในการแกปญหาและหาขอสรุป 
(ก)(4) ประยุกตใชเหตุผล การวิเคราะหเชิงวิพากษ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการแกปญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไขปญหาที่ไมมรีูปแบบและซับซอนในหลายแงมุม 
(ข)(3) แสดงใหเห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกตางทางวัฒนธรรมและทางภาษาในการ

สื่อสารทุกรูปแบบ 
(ค)(1) แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต 
(ค)(3) กําหนดมาตรฐานสวนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและติดตามผลงานของตนเองโดย

ใชขอมูลปอนกลับจากผูอื่นและการไตรตรองดวยตนเอง 
(ค)(6) เปดใจกวางรับโอกาสใหมๆ ที่เขามา 
(ง)(1) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไวภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(ง)(2) สอบทานงานของตนเองและของผูอื่นเพื่อประเมินวางานน้ันเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ

ขององคกรหรือไม 
(ง)(3) ประยุกตใชทักษะการบริหารคนในการสรางแรงจูงใจและการพัฒนาผูอื่น 
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09-331-101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
Basic computer and  Information Technology for 
Business 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน:-  
 Prerequisite:-  
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แพลตฟอรมคอมพิวเตอร 

ระบบประมวลผลขอมูลและการบริหารขอมูล เครือขายและการสื่อสาร 
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ การจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ การประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ  
Role of information technology and communication; computer 
platform; data processing and data management; networks and 
communication, internet and website; management of business 
database; application of software in business 

  
ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
IES 2 
(ซ)(1) วิเคราะหความพอเพียงของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุม

ระบบงานที่เกี่ยวของ 
(ซ)(2) อธิบายวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจอยางไร 
(ซ)(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดวยการวิเคราะหธุรกิจ 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรยีนการสอน ณ สงขลา  

กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชื่อ – สกุล/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

นางนิตยา  ทัดเทียม 
3 9206 00464 84 5 

อาจารย บช.ม. (การบัญชี), 2549 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), 

2543 
บธ.บ. (การบัญชี), 2540 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางสาวจิราภา  ชาลาธราวัฒน 
3 4906 00012 56 6 

อาจารย ปร.ด. (การบัญชี), 2552 
บธ.ม. (การบัญชี), 2545 
บธ.บ. (การเงินและการ

ธนาคาร), 2539 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นายอาทิตย  สุจเสน 
3 8012 00620 40 0 

อาจารย บธ.ม. (การบัญชี), 2553 
 
บธ.บ.(การบัญชี), 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 
วิทยาลัยปทุมธาน ี

นางขวัญหทัย  ใจเปยม 
3 8015 00099 91 8 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบัญชี), 2555 
บช.ม. (การบัญชี), 2545 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี), 

2540 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางขวัญหทัย  ใจเปยม 
3 8015 00099 91 8 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบัญชี), 2555 
บช.ม. (การบัญชี), 2545 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี), 

2540 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางนิตยา  ทัดเทียม 
3 9206 00464 84 5 

อาจารย บช.ม. (การบัญชี), 2549 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), 2543 
บธ.บ. (การบัญชี), 2540 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางกมลนันท  ชีวรัตนาโชต ิ
3 8099 00149 46 4 

อาจารย บธ.ม. (การบัญชีบริหาร), 2551 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2544 
บธ.บ. (การบัญช)ี, 2551 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร), 2537 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

นายอาทิตย  สุจเสน 
3 8012 00620 40 0 

อาจารย บธ.ม. (การบัญชี), 2553 
 
บธ.บ. (การบัญชี), 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 
วิทยาลัยปทุมธาน ี

นางสาวจิราภา  ชาลาธราวัฒน 
3 4906 00012 56 6 

อาจารย ปร.ด. (การบัญชี), 2552 
บธ.ม. (การบัญชี), 2545 
บธ.บ. (การเงินและการ

ธนาคาร), 2539 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นางกมลนันท  ชีวรัตนาโชต ิ
3 8099 00149 46 4 

อาจารย บธ.ม. (การบัญชีบริหาร), 2551 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2544 
บธ.บ. (การบัญชี), 2551 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร), 2537 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ภาคผนวก ซ 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1. นางสาวจิราภา  ชาลาธราวัฒน   
    
 ประวัติการศึกษา   
  ระดับปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552 
  ระดับปริญญาโท    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545 
  ระดับปริญญาตร ี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2539 
 ประวัติการทํางาน   
  2546 - ปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

     
 ผลงานทางวิชาการ   
 Chalatharawat J. 2015, “Household Accounting of People in Tambon Thong 

Nien Khanom District Nakhonsithammarat”, Proceeding of the 15th 
International Conference on Communication Management and 
Information Technology (ICCMIT), April 20-22 2015, Prangue, Czech 

Republic (25). 
Chalatharawat J. 2012, “Factors Influencing the Company’s Success of Food 

Manufacturing Firms in Thailand”, Proceeding of International Journal 
of Arts and Sciences Annual Conference (IJAS), May 22-25 2012, Aix-en- 

Provence, France (125-131). 
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2. ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย  ใจเปยม   
    
 ประวัติการศึกษา   
  ระดับปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 
  ระดับปริญญาโท    บัญชีมหาบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545 
  ระดับปริญญาตร ี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี) 
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540 
 ประวัติการทํางาน   
  2550 - ปจจุบัน       ผูชวยศาสตราจารย ประจําหลักสูตรวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  2541 - 2550    อาจารย 1 ระดับ 3 
    สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
     
 ผลงานทางวิชาการ   
 กมลนันท ชีวรัตนาโชติ,ขวัญหทัย ใจเปยมและอาทิตย สุจเสน. 2559, “ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกับวิธีการเรียน
แบบบรรยาย”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย  
ครั้งที่ 12,  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ประเทศไทย,  
27 ตุลาคม 2559. หนา 11-12. 

กมลนันท ชีวรัตนาโชติ และ ขวัญหทัย ใจเปยม. 2559, “การจัดการตนทุนโลจิสติกสกับความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของกลุมเกษตรกรสวนผลไมในจังหวัดนครศรีธรรมราช”, 
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ครั้งที่ 4, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย,  
26 สิงหาคม 2559, หนา 674-688. 

นิตยา ทัดเทียม,พัชรินทร บุญนุน และ ขวัญหทัย ใจเปยม. 2555, “การวิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช”, การประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 4,  ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย, 21 มิถุนายน 2555, หนา 22-23. 

นิตยา ทัดเทียม และ ขวัญหทัย ใจเปยม. 2555, “ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”, การประชุมวิชาการ 
วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 4, ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเทศไทย, 21 มิถุนายน 2555, หนา 28-29. 
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3. นางนิตยา  ทัดเทียม   
    
 ประวัติการศึกษา   
  ระดับปริญญาโท    บัญชีมหาบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549 
  ระดับปริญญาตร ี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540 
     
 ประวัติการทํางาน   
  2544 - ปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  2544 - 2550  อาจารย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตศรีวิชัย 

  2540 - 2544  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย    

  2538 - 2540    ผูชวยสมุหบัญชี บริษัท วนาวัฒนวัสดุ จํากัด จังหวัดสงขลา 
     
 ผลงานทางวิชาการ   
 นิตยา ทัดเทียม และ พัชรินทร บุญนุน. 2557, “ขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”, การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย,  
16 พฤษภาคม 2557, หนา 361- 378. 

นิตยา ทัดเทียม, พิมพิศา พรหมมา. 2555, “การนําระบบตนทุนกิจกรรมไปใชกับธุรกิจโลจิ
สติกส ในจังหวัดนครศรีธรรมราช”, การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ 
ครั้งที่ 8, ณ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยกรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย,  
12 ตุลาคม 2555, หนา 417-430. 

นิตยา ทัดเทียม, พัชรินทร บุญนุน และ ขวัญหทัย ใจเปยม. 2555, “การวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช”, การประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจยั ครั้งที่ 4,  ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย, 21 มิถุนายน 2555, หนา 22-23. 
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นิตยา ทัดเทียม และ ขวัญหทัย ใจเปยม. 2555, “ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”, การประชุมวิชาการ  
วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 4, ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเทศไทย, 21 มิถุนายน 2555, หนา 28-29. 

นิตยา ทัดเทียม. 2555, “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช”,  
การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 7, ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย, 23 กุมภาพันธ 2555, หนา 430-483. 
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4. นายอาทิตย  สุจเสน   
    
 ประวัติการศึกษา   
  ระดับปริญญาโท    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2553 
  ระดับปริญญาตร ี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
    วิทยาลัยปทมุธานี, 2548 
 ประวัติการทํางาน   
  2548 - ปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  2548 - 2547  หัวหนาแผนกบัญชีบริษัทปนทรัพย จํากัด 
  2547 - 2546  ผูชวยสมุหบัญชี บริษัทเจียเมงมารเก็ตต้ิง จํากัด 
     
 ผลงานทางวิชาการ   
 กมลนันท ชีวรัตนาโชติ, ขวัญหทัย ใจเปยมและอาทิตย สุจเสน. 2559, “ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกับวิธีการเรียน
แบบบรรยาย”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 12, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ประเทศ
ไทย, 27 ตุลาคม 2559, หนา 11-12. 
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5. นางกมลนันท  ชีวรัตนาโชติ   
    
 ประวัติการศึกษา   
  ระดับปริญญาโท    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) 
    มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 
    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544 
  ระดับปริญญาตร ี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร) 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2537 
 ประวัติการทํางาน   
  2552 - ปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  2548 - 2551  บริษัท เอ แอนด บี ลาบอราทอรี่ จํากัด 
  2543 - 2547  บริษัท สโนวแบรน สยาม จํากัด 
  2537 - 2542  บริษัท เอ แอนด บี เทรดด้ิง  จํากัด 
     
 ผลงานทางวิชาการ   
 กมลนันท ชีวรัตนาโชติ, ขวัญหทัย ใจเปยมและอาทิตย สุจเสน. 2559, “ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกับวิธีการเรียน
แบบบรรยาย”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 12, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  
ประเทศไทย, 27 ตุลาคม 2559, หนา 11-12. 

กมลนันท ชีวรัตนาโชติ และ ขวัญหทัย ใจเปยม. 2559, “การจัดการตนทุนโลจิสติกสกับความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของกลุมเกษตรกรสวนผลไมในจังหวัดนครศรีธรรมราช”, 
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ครั้งที่ 4, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย,  
26 สิงหาคม 2559, หนา 674-688. 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

 
อาชีพ นักบัญชีหนวยงานของรัฐ  นักบัญชีหนวยงานเอกชน สํานักงานบัญชี การวางรูปแบบระบบบัญชี สารสนเทศทางการบัญชีและงานดานการบัญชีภาษีอากร 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหต ุ
ผูจัดทําบัญชี ความรู (Knowledge) 

1.1 ความรูทั่วไป เชนเก่ียวกับสังคม  
     การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
     ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
1.2 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ เชน การใชโปรแกรม 
     สําเร็จรูปทางการบัญชีการใช 
     เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
     ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
     การจัดการฐานขอมูลสําหรับงาน 
     บัญช ี
1.3 ความรูที่เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี 
     และการเงิน มาตรฐานการบัญชี 
     ของไทยและสากล 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 ประเมินผลจากการ     
     ทดสอบการวัดสมรรถนะ    
     รายบุคคล 
1.2 สังเกตพฤติกรรมและ 
     ติดตามคุณภาพจากการ 
     ทําโครงงานและสัมมนา  
     การนําเสนอรายงาน  
1.3 ประเมินจากการสอบปาก 
     เปลา หรือการสอบปฏิบัติ 

เคร่ืองมือ 
1.1 แบบทดสอบการวัด 
     สมรรถนะ                                     
1.2 แบบประเมินผลงาน                                 
1.3 แบบประเมินจากการ 
     ปฏิบัติงาน                            
1.4 แบบประเมินจากการ 
     นําเสนอ 
 

ผานเกณฑคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ  60 
 

รายวิชาที่สนับสนุนการ
เรียนรูทักษะและ
คุณลักษณะของสมรรถนะ
หลักน้ีคือกลุมวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 
- หลักเศรษฐศาสตร 
- กฎหมายธุรกิจ 
- การจัดการธุรกิจระหวาง 
  ประเทศ 
- การบัญชีชั้นตน 
- การบัญชีชั้นกลาง 
- การบัญชีชั้นสูง 
- การบัญชีตนทุน 
- จริยธรรมสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี  
- โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี 
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อาชีพ นักบัญชีหนวยงานของรัฐ  นักบัญชีหนวยงานเอกชน สํานักงานบัญชี การวางรูปแบบระบบบัญชี สารสนเทศทางการบัญชีและงานดานการบัญชีภาษีอากร 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหต ุ

- การจัดการและ 
  พฤติกรรมองคการ 
- การจัดการเชิงกลยุทธ 
  ทางธุรกิจ  

ผูจัดทําบัญชี ทักษะ (Skill)  
1.1 มีความรูและทักษะการวิเคราะห 
     สถานการณโดยประยุกตใช 
     มาตรฐานการบัญชีของไทยและ 
     สากลใหเหมาะสมกับสถานการณ 
     และการดําเนินงานของธุรกิจ 
1.2 สามารถใชเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและนําไปใชอยาง 
     เหมาะสม 
1.3 ทักษะดานการใชภาษาและการ 
     ส่ือสาร 

 
1.1 ประเมินผลจากการ     
     ทดสอบการวัดสมรรถนะ    
     รายบุคคล 
1.2 สังเกตพฤติกรรมและ 
     ติดตามคุณภาพจากการ 
     ทําโครงงานและสัมมนา  
     การนําเสนอรายงาน  
1.3 ประเมินจากการสอบปาก 
     เปลา หรือการสอบปฏิบัติ 

เคร่ืองมือ 
1.1 แบบทดสอบการวัด 
     สมรรถนะ                             
1.2 แบบประเมินผลงาน                                 
1.3 แบบประเมินจากการ 
     ปฏิบัติงาน                                  
1.4 แบบประเมินจากการ 
     นําเสนอ 
 

ผานเกณฑคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ  70 
 

- เทคนิคการพิมพสัมผัส 
- รายงานการเงินและการ 
  วิเคราะหงบการเงิน 
- ระบบสารสนเทศ 
  ทางการบัญชี 
- พื้นฐานคอมพิวเตอรและ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ทางการธุรกิจ 
- โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ 
  งานบัญชี 
- สัมมนาการบัญชี 
- การใชภาษาอังกฤษ 
  สําหรับงานบัญชี 
- โครงงานทางการบัญชี 
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อาชีพ นักบัญชีหนวยงานของรัฐ  นักบัญชีหนวยงานเอกชน สํานักงานบัญชี การวางรูปแบบระบบบัญชี สารสนเทศทางการบัญชีและงานดานการบัญชีภาษีอากร 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหต ุ

 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1.1 มีความรอบคอบ และสามารถ 
     แกปญหาและเสนอแนวทางใหม 
     ในสถานการณตาง ๆคนควา 
     เพิ่มพูนความรูทางวิชาชีพให 
     ทันสมัยตลอดเวลา 
1.2 มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
1.3 สามารถทํางานกับผูอ่ืน และ 
     ปรับตัวเขากับสถานการณและ 
     วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
1.4 ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ 
     มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

1. การสังเกตพฤติกรรม การ 
   ประเมินตนเอง หรือการ 
   ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น  
   หรือกลุมงาน 
 

เคร่ืองมือ 
1.1 สังเกต งานที่ไดรับ 
     มอบหมาย 
 

ผานเกณฑคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ  70 
 

- จริยธรรมสําหรับผู 
  ประกอบวิชาชีพบัญชี  
- วิธีวิจัยทางการบัญชี 
- การตรวจสอบและการ 
ควบคุมภายใน 
- การสอบบัญชีและการ   
  ใหบริการความเชื่อม่ัน 
- การจัดการและ
พฤติกรรมองคการ 
- การฝกประสบการณ 
  วิชาชีพทางการบัญชี 
- สหกิจศึกษาทางการ 
  บัญช ี
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อาชีพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants: CPA) ผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor : IA) ผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA)
เจาหนาที่ตรวจเงินแผนดิน (General Accounting Office Auditor : GAO) ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 
ผูสอบบัญชี ความรู (Knowledge) 

1.1 ความรูที่เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีและ
การเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีของ
ไทยและสากล 

1.2 ความรูทั่วไป เชนเก่ียวกับสังคม  
     การเมือง เศรษฐกิจวัฒนธรรมและ

ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

1.3 ความรูเก่ียวกับการวางแผนการ 
     ตรวจสอบบัญชีตามระดับความเส่ียง 
 
 
 
 

 
1.1 ประเมินผลจากการ 
      ทดสอบการวัด 
      สมรรถนะรายบุคคล 
1.2 ประเมินผลจากงานที่ 
     ไดรับมอบหมายทั้งงาน 
     กลุมและงานเดี่ยวเชน  
     ผลการศึกษาคนควา  
     โครงการหรืองานวิจัย 
     ที่มอบหมาย 
1.3 ประเมินผลจากกิจกรรม

การเรียนการสอนที่จัด
ในหองเรียน 

1.4 สังเกตพฤติกรรมและ 
      ติดตามคุณภาพจากการ

ทําโครงงานและสัมมนา 

เคร่ืองมือ 
1.1 แบบทดสอบการวัด 
      สมรรถนะ                        
1.2 แบบประเมินผลงาน                                 
1.3 แบบประเมินจากการ 
     ปฏิบัติงาน                                  
1.4 แบบประเมินจากการ 
     นําเสนอ 
 

ผานเกณฑคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ  60 
 

รายวิชาที่สนับการเรียนรู
ทักษะและคุณลักษณะของ
สมรรถนะหลักน้ีคือกลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ 
- หลักเศรษฐศาสตร 
- กฎหมายธุรกิจ 
- การจัดการธุรกิจระหวาง 
  ประเทศ 
- การบัญชีชั้นตน 
- การบัญชีชั้นกลาง 
- การบัญชีชั้นสูง 
- การบัญชีตนทุน 
- จริยธรรมสําหรับผู 
  ประกอบวิชาชีพบัญชี  
- ระบบสารสนเทศ 
  ทางการบัญชี 
- โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ 
  งานบัญชี 
- การจัดการและ 
  พฤติกรรมองคการ 
- การจัดการเชิงกลยุทธ 
  ทางธุรกิจ 
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อาชีพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants: CPA) ผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor : IA) ผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA)
เจาหนาที่ตรวจเงินแผนดิน (General Accounting Office Auditor : GAO) ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

- การตรวจสอบและการ 
  ควบคุมระบบสารสนเทศ 

ผูสอบบัญชี ทักษะ (Skill)  
1.1 นําสถานการณสังคม การเมือง  
     เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
     สารสนเทศที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งใน 
    ประเทศและตางประเทศ นํามา

วิเคราะห ประเมินความเส่ียงใน 
     แตละองคกรได 
1.2 ทักษะการวิเคราะหทางการบัญชี      

และตัวเลขการตรวจสอบ 
1.3 ทักษะดานการใชภาษาและ 
     การส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 ประเมินผลจากการ 
      ทดสอบการวัด 
      สมรรถนะรายบุคคล 
1.2 สังเกตพฤติกรรมและ 
     ติดตามคุณภาพจากการ

ทําโครงงานและสัมมนา
การนําเสนอรายงาน  

1.3 ประเมินจากการสอบ 
     ปากเปลา หรือการสอบ 
     ปฏิบัติ  

เคร่ืองมือ 
1.1 แบบทดสอบการวัด 
     สมรรถนะ                                     
1.2 แบบประเมินผลงาน                  
1.3 แบบประเมินจากการ 
      ปฏิบัติงาน                                  
1.4 แบบประเมินจาก 
     การนําเสนอ 
 

ผานเกณฑคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ  70 
 

- จริยธรรมสําหรับผู 
  ประกอบวิชาชีพบัญชี  
- วิธีวิจัยทางการบัญชี 
- การตรวจสอบและการ 
ควบคุมภายใน 
- การสอบบัญชีและการ   
  ใหบริการความเชื่อม่ัน 
- การจัดการแลพฤติกรรม 
  องคการ 
- การฝกประสบการณ 
  วิชาชีพทางการบัญชี 
- สหกิจศึกษาทางการบัญชี 
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เจาหนาที่ตรวจเงินแผนดิน (General Accounting Office Auditor : GAO) ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 
 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 

1.1 มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
ผูสอบบัญชีและการรักษาความลับ 

1.2 มีประสบการณ/ความชํานาญในการ
ตรวจสอบบัญชีคนควาเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาชีพใหทันสมัยตลอดเวลา 

1.3 มีทักษะการวิเคราะหสถานการณโดย
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีให
เหมาะสมกับสถานการณและการ
ดําเนินงานของธุรกิจ 

1.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ 
     มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. การสังเกตพฤติกรรม  การ
ประเมินตนเอง หรือการ
ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น  

   หรือกลุมงาน 
 

เคร่ืองมือ 

1.1 สังเกตงานที่ไดรับ 

      มอบหมาย 

 

ผานเกณฑคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ  70 
 

- จริยธรรมสําหรับผู 
  ประกอบวิชาชีพบัญชี  
- วิธีวิจัยทางการบัญชี 
- การตรวจสอบและการ 
ควบคุมภายใน 
- การสอบบัญชีและการ   
  ใหบริการความเชื่อม่ัน 
- การตรวจสอบและการ 
  ควบคุมระบบสารสนเทศ 
- การจัดการและพฤติกรรม 
  องคการ 
- การฝกประสบการณ 
  วิชาชีพทางการบัญชี 
- สหกิจศึกษาทางการบัญชี 
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ภาคผนวก ญ 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฎ 
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ภาคผนวก ฏ 
 



มคอ.2 

247 
 



มคอ.2 

248 
 

 


