มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Accountancy Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บัญชีบัณฑิต
ชื่อยอ (ไทย):
บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Accountancy
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Acc.
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
4/2555 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
บัญชีบัณฑิต ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ผูทําบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูสอบบัญชีภาษีอากร
นักบัญชีบริหาร
ผูประกอบวิชาชีพดานการวางระบบบัญชี
นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชี
นักวิเคราะหทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการบัญชี

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นางดวงดาว ทัศนประเสริฐ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ บช.ม., 2548
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นาง สุใจ พรเจิมกุล ตําแหนง ผูชวยศาตราจารย คุณวุฒิ บช.ม., 2546
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางสาวจํานงค จันทโชโต ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ บช.ม., 2546
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นางสาวสโรชิน แผวพลสง ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน), 2542
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นางวรรณวิมล ศรีหิรัญ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ บช.ม., 2548
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ที่ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค
การที่ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกกลุมประเทศอาเซียนในป พ.ศ. 2543 และอาเซียนไดริเริ่ม
E-Asean Initiative
ซึ่งเปนขอตกลงของประเทศในกลุมอาเซียนที่จะเสริมสรางศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาครวมกัน ตลอดจนการเปดเสรีการคา
บริก ารด า นการศึ ก ษา สง ผลให เ กิ ด การเคลื่ อนยา ยองคค วามรู ภาษา วั ฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ
ระหวางกัน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการแขงขัน การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และการบริหารจัดการ
ที่มีความหลากหลาย เชน การบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การบัญชี
ดังนั้นสาขาวิชาการบัญชีจึงตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองผลิตบัณฑิตใหมีความพรอม
สํ า หรั บ สถานการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว เพื่ อ สร า งเสริ ม ศั ก ยภาพของวิ ช าชี พ ทางการบั ญ ชี
ใหสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคและสากล
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รคํ า นึ ง ถึ ง สถานการณ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรม ได พิ จ ารณาถึ ง
อั ต ลั ก ษณ แ ละเอกลั ก ษณ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ดี ง ามคู กั บ ประเทศไทย
มาชานาน พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ความคาดหวั ง ของสั ง คมไทย ที่ มุ ง หวั ง ให นั ก บั ญ ชี ต อ งเป ย มไปด ว ยความซื่ อ ตรง มี สํ า นึ ก
ความรับผิดชอบในหนาที่ ภาคการศึกษาจึงมีหนาที่ใหความรู ทักษะ และความชํานาญในวิชาชีพ
การพัฒนาความรูผานการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการจริงผานกิจกรรม
สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ การฝ ก งาน สร า งจิ ต สํ า นึ ก ให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม
ปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อพัฒนาประเทศและสังคมไทยอยางยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การที่ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการคาเสรี เปน
ปจ จั ย ภายนอกที่ สงผลต อการพัฒนาหลัก สูตรโดยตรง โดยเฉพาะคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
(สกอ.)ไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา

4

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตอไป ทั้งนี้เพื่อใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันได
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
การจั ด ทํ า และพั ฒ นาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการบั ญ ชี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 นี้ ไดจัดทําขึ้นภายใตกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 (มคอ.1) ที่ออกโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังใชมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
มาเปนแนวทางในการจัดขอบเขตองคความรูของสาขาวิชาการบัญชี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ลักษณะหลัก สูตรปริญญาตรีก ารบัญชี มีทั้งความเปนศาสตร และศิลป เนื้อหาสาระ
ครอบคลุ ม ทั้ ง ด า นทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ มี ค วามเป น สากล เกี่ ย วข อ งกั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ลั ก ษณะเป น พหุ วิ ท ยาการ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี จึ ง เป น
กระบวนการการพั ฒ นาบุ ค คลให เ ป น ผู มี ค วามรอบรู ใ นศาสตร แ ละความสามารถทางวิ ช าชี พ
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตรอื่นที่สัมพันธกัน โดยมุงใหผูเรียนมีวิธีเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องทั้งดานความรู ทักษะทางวิชาชีพ คุณคาแหงวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ ซึ่งขอบเขต
องคความรู แบงเปน 3 ดาน 1) ความรูดานการบัญชี การเงิน และดานอื่นที่เกี่ยวของ 2) ความรู
ดานองคกรและธุรกิจ และ3) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนวิทยาการ
ตาง ๆ ทางการบัญชีตามสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
บนพื้นฐานแหงเทคโนโลยี อีกทั้งยังมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สูสังคม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียน
รวมกันทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกนสําหรับสาขาวิชาอื่น ในคณะบริหารธุรกิจที่ตองเรียนไดแก วิชาหลัก
การบัญชี และวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ
ในดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงมั่นผลิตบัญชีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพควบคูกับจริยธรรม ที่พรอมเผชิญ
การแขงขันในเวทีอาเซียนและระดับสากล
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1
เพื่อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มีค วามรู ค วามสามารถ และทั ก ษะในวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต รงตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional
Accountant : IES)
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญใหกับภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาสังคมและ
ประเทศ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย พรอมดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.และ
สภาวิชาชีพกําหนด

กลยุทธ

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
ของธุรกิจและภาค
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
 ประสานความรวมมือกับ
สถานประกอบการในการจัด
กิจกรรมการเรียน
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดาน
การสอนและบริการวิชาการ
การเรียนการสอนใหทํางาน
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ศึกษา
โดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการคิดอยางเปนระบบ ขาดความคิดอยางระมัดระวัง
รอบคอบ ซึ่งจําเปนสําหรับการเรียนและการปฏิบัติงานดานบัญชี
2.3.2 นักศึกษาบางคนประสบปญหาดานการปรับตัว ดานบุคลิกภาพ ขาดมนุษยสัมพันธ
และขาดทักษะการสื่อสาร
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกการฝกคิดเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ทั้งองค
ความรู ด า นบั ญ ชี แ ละองค ค วามรู ท างบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง ปลู ก ฝ ง การทํ า งานอย า ง
ระมัดระวังและรอบคอบ ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธและทักษะการสื่อสารที่ดีผานการทํางานกลุม
รวมกัน
2.4.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งดานสังคมและวิชาการ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 ภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1

2555
210

ชั้นปที่ 2

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
210
210
210

2559
210

210

ชั้นปที่ 3

210

210

210

210

210

210

210

210

ชั้นปที่ 4
รวม

210

420

630

840

840

คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

-

-

-

210

210

2.5.2 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา
ปการศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1
นักศึกษาชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จ

2555
210
210
-

2556
210
210
420
210

2557
210
210
420
210

2558
210
210
420
210

2559
210
210
420
210

2.5.3 ภาคสมทบ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
ปการศึกษา
2555
นักศึกษาชั้นปที่ 1
60
60
60
60
60
นักศึกษาชั้นปที่ 2
60
60
60
60
รวม
60
120
120
120
120
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
60
60
60
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ ภาคปกติ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
คาเงินอุดหนุน
รวมรายรับ

2555
2,100,000
1,197,000
404,160
3,701,160

ปงบประมาณ
2557
10,500,000
6,615,000
404,160
17,519,160

2558
12,600,000
4,158,000
404,160
17,162,160

2559
6,300,000
2,268,000
404,160
8,972,160

ปงบประมาณ
2556
2557
1,740,000 1,740,000
333,000
378,000
2,073,000 2,118,000

2558
1,740,000
198,000
1,983,000

2559
870,000
108,000
978,000

ปงบประมาณ
2556
2557

2558

2559

2556
8,400,000
4,662,000
404,160
13,466,160

2.6.2 งบประมาณรายรับ ภาคสมทบ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
คาเงินอุดหนุน
รวมรายรับ

2555
870,000
171,000
1,041,000

2.6.3. งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน

2555

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
1. คาครุภัณฑ
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม (ข)

363,742
7,253,282

รวม (ก)+(ข)

7,753,282

จํานวนนักศึกษา

480

5,704,000

6,392,520

6,392,520

6,392,520

6,392,520

1,185,540

3,884,790

4,909,290

4,786,290

2,487540

381,929
401,025
421,076
10,659,239 11,702,835 11,599,886

442,130
9,322,190

500,000
500,000

1,000,000
1,000,000

2,000,000
2,000,000

500,000
500,000

11,659,239 13,202,835 13,599,886

9,822,190

960

1,500,000
1,500,000
1,170

1,380

1,380
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
2 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
40 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
39 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ (03 = คณะบริหารธุรกิจ)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา ( 0 = ไมระบุสาขาวิชา, 1 = สาขาวิชาการบัญชี)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
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หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

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

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)

01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society)

3(3-0-6)

01-003-102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้ หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)
1(0-2-1)


หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชาแกน 40 หนวยกิต ประกอบดวย
03-111-101 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)

3(2-2-5)

03-111-301 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (Accounting Professional Ethics)

3(3-0-6)

03-211-101 หลักการตลาด (Principles of Marketing)

3(3-0-6)

03-311-101 การภาษีอากร (Taxation)

3(3-0-6)

03-311-102 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

3(3-0-6)

03-311-103 หลักการจัดการ (Principles of Management)

3(3-0-6)

03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
03-312-308 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)

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

03-411-101 การเงินธุรกิจ (Business Finance)

3(3-0-6)
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03-414-401 หลักเศรษฐศาสตร (Principles of Economics)

3(3-0-6)

03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
(Information System and Computer Usage in Business)
03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
(English for Business Correspondence 1)
03-612-413 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
(English for Business Presentation)
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 39 หนวยกิต ประกอบดวย
3(3-0-6)

03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)
03-112-202 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2)

3(3-0-6)

03-112-203 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting 1)

3(3-0-6)

03-112-204 การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting 2)

3(3-0-6)

03-112-205 การวางระบบบัญชี (Accounting System Design)

3(3-0-6)

03-112-206 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี (Packaged Software for Accounting)

3(2-2-5)

03-112-301 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting 1)

3(3-0-6)

03-112-302 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)

3(3-0-6)

03-112-303 การบัญชีภาษีอากร(Tax Accounting )

3(3-0-6)

03-112-304 การสอบบัญชี (Auditing)

3(3-0-6)

03-112-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)

3(3-0-6)

03-112-306 รายงานการเงินและการวิเคราะห (Financial Reporting and Analysis)

3(3-0-6)

03-112-307 การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน
( Internal Auditing and Internal Control )

3(3-0-6)

 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
03-113- 301 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
(Co-operative Education for Accounting)

6(0-40-0)
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สําหรับนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนในรายวิชา 03- 113-301 สหกิจศึกษาทางการบัญชีได
จะตองมีผลการเรียนไมนอยกวา 2.00 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานดานการบัญชี กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานดานการบัญชี
03-113-302 การฝกงานดานการบัญชี (Practicum in Accounting)
3(0-40-0)
ในแตละแขนงวิชาใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้ โดยแตละแขนงตองเรียน
วิชาสัมมนา 1 วิชา และเลือกจากรายวิชาที่เหลือในแตละแขนงวิชาใหครบ 15 หนวยกิต
- แขนงวิชาการบัญชีการเงิน
03-113-303 สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting )

3(3-0-6)

03-113-304 ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)

3(3-0-6)

03-113-305 การบัญชีสําหรับธุรกิจเฉพาะกิจ (Accounting for Specialized Business)

3(3-0-6)

03-113-306 การบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting)

3(3-0-6)

03-113-307 วิจัยทางการบัญชี (Accounting Research and Methodology)

3(3-0-6)

- แขนงวิชาการบัญชีบริหาร
03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

3(3-0-6)

03-114-301 สัมมนาการบัญชีบริหาร (Seminar in Managerial Accounting)

3(3-0-6)

03-114-302 การจัดการตนทุน (Cost Management)

3(3-0-6)

03-114-303 การวางแผนและควบคุมกําไร (Profit Planning and Control)

3(3-0-6)

03-114-304 การประมาณและการวิเคราะหตนทุน (Cost Estimation and Analysis)

3(3-0-6)

03-114-305 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
(Accounting for Environmental and Social Responsibilities)
03-114-306 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- แขนงวิชาการสอบบัญชี
03-115-301 สัมมนาการสอบบัญชี (Seminar in Auditing)

3(3-0-6)

03-115-302 ปญหาการตรวจสอบภายใน (Problem in Internal Auditing)

3(3-0-6)

03-115-303 การวางแผนภาษีอากร (Taxation Planning)

3(3-0-6)

03-115-304 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางบัญชี
(Accounting Information System Audit and Control)
03-115-305 กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพบัญชี
(Law for Accounting Profession)
03-115-306 การบัญชีนิติเวช (Forensic Accounting)

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
หนวยกิต ทฤษฎี

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-003-xxx วิชากลุมสังคมศาสตร

3

3

0

6

01-006-xxx วิชากลุมนันทนาการ

1

0

2

1

02-001-xxx วิชากลุมคณิตศาสตร

3

3

0

6

02-002-xxx วิชากลุมวิทยาศาสตร

3

3

0

6

03-311-102 กฎหมายธุรกิจ

3

3

0

6

03-311-103 หลักการจัดการ

3

3

0

6

19

18

2

37

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = 20
หนวยกิต

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

ทฤษฎี

01-001-xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

01-003-xxx วิชากลุมมนุษยศาสตร

3

3

0

6

01-005-xxx วิชากลุมพลศึกษา

1

0

2

1

03-111-101 หลักการบัญชี

3

2

2

5

03-211-101 หลักการตลาด

3

3

0

6

03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
รวม

3

3

0

5

19

17

4

35

ชั่วโมง / สัปดาห = 21

17

หนวยกิต ทฤษฎี

01-002-xxx

วิชากลุมภาษาอังกฤษ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-002-xxx

วิชากลุมภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

03-112-201

การบัญชีชั้นกลาง 1

3

3

0

6

03-112- 203

การบัญชีตนทุน 1

3

3

0

6

03-112-206

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

3

2

2

5

03-414-401

หลักเศรษฐศาสตร

3

3

0

6

รวม

18

17

2

35

ปฏิบัติ

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = 19

หนวยกิต ทฤษฎี

03-112-202

การบัญชีชั้นกลาง 2

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-112-204

การบัญชีตนทุน 2

3

3

0

6

03-112-205

การวางระบบบัญชี

3

3

0

6

03-311-101

การภาษีอากร

3

3

0

6

03-311-104

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

3

3

0

6

03-411-101

การเงินธุรกิจ

3

3

0

6

03-611-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทาง
ธุรกิจ
รวม

3

3

0

6

21

21

0

42

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

ชั่วโมง / สัปดาห = 21

18

หนวยกิต ทฤษฎี

01-003-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตร

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-111-301

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

3

3

0

6

03-112-301

การบัญชีชั้นสูง1

3

3

0

6

03-112-303

การบัญชีภาษีอากร

3

3

0

6

03-112-304

การสอบบัญชี

3

3

0

6

03-112-305

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3

3

0

6

xx-xxx-xx

วิชาเลือกเสรี 1

3

3

0

6

21

21

0

42

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = 21

หนวยกิต

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

03-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

2

0

1

03-112-302

การบัญชีชั้นสูง 2

3

3

0

6

03-112-306

รายงานการเงินและการวิเคราะห

3

3

0

6

03-112-307

3

3

0

6

03-11x- xxx

การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน
วิชาชีพเลือก 1

3

3

0

6

03-11x- xxx

วิชาชีพเลือก 2

3

3

0

6

16

17

0

31

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 17

19

หนวยกิต ทฤษฎี

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
03-113-301

สหกิจศึกษาทางการบัญชี
รวม

ปฏิบัติ

6

0

40

6

0

40

ศึกษาดวย
ตนเอง

ชั่วโมง / สัปดาห = 40

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

03-11x- xxx

วิชาชีพเลือก 3

3

3

0

6

03-312-308

การจัดการเชิงกลยุทธ

3

3

0

6

03-612-413

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทาง
ธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี 2

3

3

0

6

3

3

0

6

12

12

0

24

xx-xxx-xxx

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 12

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing

20

01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทาง
ธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูท ั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการ
นําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือก
สื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance
and value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
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01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ
การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; articles; slogan and advertisements
01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การ
บรรยายเหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยาง
เหมาะสม ไดแก การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนด
เงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison;
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and
study application
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01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและ
สํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนยิ ามและการจําแนก
ประเภท การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
และบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and
work-related expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification;
comparison; instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การ
ใชโทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึง
เปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การ
ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services;
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding language and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท องคประกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
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Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main
ideas and reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทัก ษะการฟง ภาษาอัง กฤษเบื ้อ งตน ในสถานการณต า งๆ ในชีว ิต ประจํ า วัน
การฟงระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม
ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives;
listening simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the
questions; listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยาย
เครื่องมือและวิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอก
แบบฟอรมการซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ
การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and
tool using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance
forms; expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and
offers; thanking and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่ อติดตอสื่อสารในสถานการณ
ตางๆ การจองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ
การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving
tickets and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important
information; presenting information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและตอบ
คําถามเปนภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading
short messages; making a summary and answering questions understandably
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01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถ
ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to
communicate with other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย
รวมทั้งเรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into
Thai and learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง
ธุรกิจ วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business
issues; how to translate orally
01-003-101

มนุษยกับสังคม
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยใน
สังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society;
social organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social
problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งตน เกี่ ย วกับมนุ ษ ยสั มพัน ธ พฤติก รรมและธรรมชาติ ของมนุ ษ ย
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and
human relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human
relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
สําคัญของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุม
ตั ว อย า งและการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ ธี ก ารทางข อ มู ล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย
การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process
and research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
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01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคคล กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities;
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality
and professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels

01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
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01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology;
natural resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental
management

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร
จัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy
philosophy and good governance management; self-immunity protection from
socioeconomic, application of sufficiency economy philosophy
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ของผูประกอบวิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social
responsibility; case study related to realization on professional ethics
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01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการ
รวมกลุมประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและ
กฎบัตรอาเซียน เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts
of ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and
ASEAN charter; goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural
development in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict
and violence in family, community, nation and international level; non-violence management for
conflict resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ
ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน
การศึกษาคนควา การอางอิง และบรรณานุกรม
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General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools;
study skills; citation and bibliography
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and
emotional quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย
ลักษณะความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว
มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
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Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relationship and personality; perfect personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางาน
และพฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสาร
เพื่อสรางมนุษยสัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
02-001-101

คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุม และการแจกแจง
ตั ว แปรสุ ม การสุ ม ตั ว อย า ง การแจกแจงความน า จะเป น ของฟ ง ก ชั น ของตั ว อย า งสุ ม
การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
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Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการ
ประยุ กต พื้นที่ และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผ อนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่ม และ
ภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and
application; area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax
and income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร กั บ
ปรากฏการณธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี
สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life;
evolution and human genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of
natural resources and environment; environmental impact assessment and environment
management
01-005-101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
และการปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for
health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของ
ลีลาศฝกทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

1(0-2-1)
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition
management of team sports; sports injuries and first aid
01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

1(0-2-1)

ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ าประเภทบุค คล ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภทบุค คล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล

General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับนัน ทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความ
เหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types
of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for
training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
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01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํา
นันทนาการในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และ
การเลือกใชกจิ กรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of
recreation; recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for
training courses; appropriate recreational activities for training courses
หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาแกน รวม 40 หนวยกิต
03-111-101 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงคและ ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี
หลั ก การและวิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามหลั ก การบั ญ ชี คู การบั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามวงจรบั ญ ชี
งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา การบัญชีเงินสด และระบบใบสําคัญ
Meanings, objectives and usefulness of accounting information; accounting
framework; principles and process of recording journal by double entries; recording of
accounting cycle; financial statements for merchandising and service firms; accounting for cash;
and voucher systems
03-111-301

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
Accounting Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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สภาพแวดลอมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การกํากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคม จรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี ประเด็นจริยธรรม
ทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินใจทางจริยธรรม
Ethical environments; ethical theories; corporate governance and ethical
management; corporate social responsibility; accounting code of conduct; ethical issues facing
business and the accounting profession; and ethical decision making
03-211-101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและความสํ า คั ญ ของการตลาดและเศรษฐกิ จ พั ฒ นาการของ
แนวความคิ ดทางการตลาด กิ จ กรรมและหนาที่ทางการตลาด การแบ งส วนตลาด ลัก ษณะ
พฤติกรรมการซื้อแตละตลาด สวนประสมทางการตลาด ปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดสวน
ประสมทางการตลาด กลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตละสวนประสม ระบบขอมูล
ทางการตลาด การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ การตลาดทางตรง การตลาดระหวางประเทศ
การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความ
รับผิดชอบตอสังคม
Roles and importance of marketing and economy; developing marketing
concepts, activities and functions of marketing; market segmentation; characteristics of buying
behavior; marketing mix; influence factors to marketing mix decisions; appropriate marketing
strategies for each marketing mix; marketing information systems; services marketing; direct
marketing; international marketing; application of new technology to marketing activities;
ethical and social responsibilities
03-311-101

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ วิธกี ารประเมิน และการจัดเก็บ
ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีทองถิ่น
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Introduction to taxation; criteria, procedures for tax assessment, and collection
in accordance to the Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-added
tax; specific business tax; stamp duty, custom duty; excise tax; and local tax
03-311-102

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป บุคคล ทรัพย นิติกรรม สัญญา ละเมิด
ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน
นายหนา และทรัพยสินทางปญญา
Introduction to general law; persons; things; juristic acts; contracts; violation;
sale; hire of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loans; suretyship; mortgage;
agency; brokerage; and intellectual property

03-311-103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : พื้นฐานการประกอบธุรกิจ แนวคิด ทฤษฎี และวิวฒ
ั นาการทางการจัดการ
สภาพแวดลอมองคการ การวางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การชี้นํา
การควบคุม เทคนิคการจัดการสมัยใหม
Basic of elements in doing business; concepts, theories and development in the
management; organizational environment; planning; organizing; human resources
management; leading; controlling; modern management techniques
03-311-104

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Bussiness
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิเคราะหโดย
วิธีการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร การตัดสินใจภายใตสภาวะแนนอนและไมแนนอน การควบคุม
สินคาคงคลัง การโปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการ ทฤษฎีเกมส
แบบจําลองแถวคอย และการจําลองสถานการณ
Introduction to business quantitative analysis; analysis by the scientific
decision-making methods; decision making under certainty and uncertainty; inventory control;
linear programming; project management techniques; games theory; queuing model; and
simulation
03-312-308

การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
รายวิชาที่เรียนมากอน : 03-311-103 หลักการจัดการ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูพื้นฐานการจัดการเชิงกลยุทธ ความสําคัญและภาพรวมของการบริหาร
เชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ทิศทางและกลยุทธ
ขององค ก รในระดั บ กิ จ การ ในระดั บ ธุ ร กิ จ และในระดั บ หน า ที่ ป ฏิ บั ติ
การควบคุ ม
การประเมินผลเชิงกลยุทธ แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธที่
ทันสมัย และกรณีศึกษาทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
Basic strategic management; the importance and overall picture of strategic
management; environmental analysis; internal environmental analysis; directions and strategies
of organization at corporate, business and operational levels; strategic control; strategic
evaluation; strategic management approaches; modern strategic management approaches; and
case studies in both national and local levels
03-411-101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและความสําคัญของการเงิน ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของฝาย
การเงิน รูปแบบของธุรกิจ การวิเคราะห การพยากรณ และการวางแผนทางการเงิน หลักการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนและงบลงทุน มูลคาของเงิน โครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินทุน
ของธุรกิจ
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Meanings and the importance of business finance, scope, roles and functions of
financial department; patterns of business; financial analysis, forecasting and planning; principle of
working capital management and capital budgeting; value of money; financial structure and financing
business funds

03-414-401

หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคา และความ
ยืดหยุน ทฤษฎีการผลิต การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาด
แขงขันไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ องคประกอบของรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร
และนโยบายการเงิน การคลังและนโยบายการคลัง เศรษฐศาสตรระหวางประเทศและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
General knowledge of economics; demand, supply , pricing and elasticity;
theory of production; pricing and volume of products in perfect market and imperfect market;
national income; components of national income; finance, banking and monetary policy; public
finance and fiscal policy; international economics; and economic development
03-511-101

ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
Information Systems and Computer Usage in Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศตอการจัดการธุรกิจ ชนิดของ
ระบบสารสนเทศที่ใชในกิจการ การประยุกตคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน การใชระบบเครือขายและบริการบนอินเตอรเน็ต การใชระบบปฏิบัติการและการใช
โปรแกรมประยุกตในปจจุบัน
Meanings and roles of information systems on business management; types of
information systems used in organizations; application of computer in business; current
computer technology; usage of network system and the Internet services; usage of operation
systems and current application software
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03-611-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
English for Business Correspondence 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -

3 (3-0-6)

การอ า นและการเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม
จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอบสั่งซื้อ จดหมายรองเรียน จดหมายตอบการรองเรียน จดหมายทวงหนี้
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

Reading and writing English business letters: letters of enquiry, enquiry reply
letters, purchase order letters, purchase order reply letters, complaint letters, replies to complaint
letters, collection letters, and application letters, writing resumes and electronic-mails
03-612-413

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพท สํานวน ขั้นตอนและเทคนิคการนําเสนองานทางธุรกิจ โดยใชสื่อและ
เอกสารต า งๆ ตลอดจนโสตทั ศ นู ป กรณ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะในการใช
ภาษาอังกฤษ และเทคนิคดังกลาวใหมีประสิทธิภาพเทียบเทาประเทศอื่นๆ ในอาเซียนและในโลก
English vocabulary, expressions steps and techniques for business
presentations using media and materials as well as audio-visual technology in order to develop
English skills and the above mentioned techniques to be as effective as other ASEAN countries
and the world
03-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -

1(0-2-1)

ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การเตรียมความ
พรอมกอนการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงานและ
การนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา

Meanings, importance, background and development of co-operative
education; preparation for co-operative education; operation techniques in workplace; report
writing and presentation
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กลุมวิชาชีพบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้รวม 39
หนวยกิต
03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู: -

3(3-0-6)

หลั ก การและวิ ธี ก ารบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย การจํ า แนกประเภทสิ น ทรั พ ย
การรับรูรายการและการวัดมูลคาสินทรัพย การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตาม
หลักการบัญชี การดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการและการเปดเผยสินทรัพยในงบการเงิน
Principles and methods of accounting relating to assets, classifying types of
assets, distinguishing and valuating the assets, recognizing the assets as cost and expenses
under the principles of accounting; impairment of assets; presenting and disclosing the assets on
financial statements
03-112-202

การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู: -

3(3-0-6)

หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับหนี้สินและสวนของเจาของ การจําแนกประเภท
หนี้สิน การรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลหนี้สินในงบการเงิน
การบัญชีสําหรับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบงกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงสวนของ
เจาของ การเลิกกิจการและชําระบัญชีของหางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสวนของเจาของในงบการเงิน กําไรตอหุน และ งบกระแส
เงินสด
Principles and methods of accounting for liabilities and equities, classification
of liabilities, recognition, measurement, presentation and disclosure of liabilities on financial
statements; accounting for establishing business; accounting for operating in business,
accounting for distributing profits and losses to their owners, accounting for change in equities,
accounting for liquidation of partnership limited; company limited and public company
limited; presentation and disclosure of equities on financial statements; earnings per share; and
statement of cash flow
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03-112-203

การบัญชีตนทุน 1
Cost Accounting 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ความหมายของตนทุน
ตางๆ ระบบบัญชีที่ใชบันทึกตนทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงานและ คาใชจาย
การผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบตนทุนมาตรฐาน การบัญชี
ตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก และ
ตนทุนฐานกิจกรรม
Importance and role of cost accounting in business; meanings of different cost;
accounting system for cost collection; accounting and control methods for raw materials,
labor and manufacturing cost; accounting system for job order costing; process costing;
standard costing; joint-product and by-product costing; accounting for waste; reworks and
scraps and activity-based costing
03-112-204

การบัญชีตนทุน 2
Cost Accounting 2
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 03-112-203 การบัญชีตนทุน 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

ขอมูลตนทุนสําหรับการตัดสินใจ วางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการ
ภายใตสภาวการณที่แนนอนและไมแนนอน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณและกําไร ระบบ
ต น ทุ น รวม ระบบต น ทุ น ผั น แปร งบประมาณ การวิ เ คราะห ต น ทุ น การกํ า หนดราคาสิ น ค า
ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Costing information for decision making; planning and controlling operation
of firms under certain and uncertain conditions; relationship between volume, cost and profit;
fixed and variable costing systems; budgeting; cost analysis; product pricing; transferring
prices; and performance evaluation
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03-112-205

การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting System Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะของระบบบัญชีและการควบคุมภายใน เอกสารทางบัญชี สมุดบัญชี
การออกแบบผังบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน โครงสรางของขอมูล และ การออกแบบ
ระบบบัญชีสําหรับธุรกิจในระบบตาง ๆ รวมถึงธุรกิจที่ใชคอมพิวเตอร
Characteristics of accounting system and internal control; accounting
documents; accounting book; design of charts of account and financial reporting preparation;
data structures; designing accounting systems for various business including computerized
business

3(2-2-5)
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Packaged Software for Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี บทบาทและความสําคัญ
ของโปรแกรมสําเร็จรูป หลักการและความรูพื้นฐานของโปรแกรมทางบัญชี การนําโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชใหเหมาะกับธุรกิจ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูป
General knowledge about packaged software for accounting; roles and
application of packaged software; principles and basic knowledge of accounting programs; use
of appropriate packaged software for accounting in a business; and case studies relating to
packaged software
03-112-206

03-112-301

การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: 03-112-202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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การบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบั ญชี การแกไขขอผิ ดพลาด การบัญชี สํา หรับ รายการที่เ ปน เงิน ตราต า งประเทศและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน การบัญชีฝากขาย การบัญชีสําหรับกิจการรวมคา
การบัญชีสํานักงานใหญและสาขาทั้งในและตางประเทศ การบัญชีสําหรับสัญญากอสราง
การบัญชีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย การบัญชีสําหรับตราสารทางการเงิน การบัญชีสําหรับการ
ปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรมและในกระแสเงินสด และการบัญชีสําหรับการปรับโครงสราง
หนี้ที่มีปญหา
Accounting for changes in accounting policies; changes in accounting
estimation; correcting accounting errors; accounting for foreign currency transactions and effect
of change on foreign currency; accounting for consignment; accounting for joint venture;
accounting for head-offices and branches in both domestic and foreign locations; accounting
for construction; accounting for real estates business; accounting for financial instrument;
accounting for fair-value and cash-flow hedges; and accounting for troubled-debt restructuring
03-112-302

การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: 03-112-202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

การบั ญ ชี สํ า หรั บ การรวมกิ จ การ การบั ญ ชี สํ า หรั บ การรวมกิ จ การภายใต
การควบคุมเดียวกัน การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม การบัญชีสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยและบริษัทรวม การแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย
และบริษัทรวมที่ดําเนินงานในตางประเทศ การจัดทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัทยอยทั้งที่ตั้ง
อยูในและตางประเทศ การจัดทํางบการเงินรวมกรณีถือหุนทางออม และกรณีการถือหุนไขว
Accounting for business combination; accounting for business combination
under common control; accounting for investment in subsidiaries and associated companies;
accounting for changes in equities in subsidiaries and associated companies; translation of
financial statements of subsidiaries and associated companies operating abroad; preparation of
consolidated financial statements for subsidiary companies in both domestic and foreign
locations; preparation of consolidated financial statements for indirect holding and mutual
holding
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03-112-303

การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-311-101 การภาษีอากร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

แนวคิ ด และความแตกต า งระหว า งเกณฑ ก ารรั บ รู ร ายได แ ละค า ใช จ า ยตาม
หลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินไดตามประมวล
รัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร การบัญชี
ภาษีเงินได รวมทั้งการจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีสรรพากร
Revenue and expense recognition concepts; differences between the criterion
of recognizing revenues and expenses according to the principles of accounting and taxation;
preparing of working paper for income tax calculation under the revenue code; adjustment of
accounting income to income under the revenue code; accounting for deferred income tax;
report preparation relating to tax; and filling tax payment forms
03-112-304

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1
03-112-202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดในการสอบบัญชี และแมบทการสอบบัญชี วัตถุประสงคของการสอบ
บัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี ความมี
สาระสําคัญ ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง การเลือกตัวอยางในการสอบ
บัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ กระดาษทําการของ
ผูสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายได และคาใชจาย การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Auditing concepts and auditing framework; objectives of auditing, ethics and
responsibility of auditors; planning in audit; materiality; audit risk and risk assessment; audit
samples selection; audit techniques for collecting audit evidences; audit working paper;
auditing in assets, liabilities, equities, revenues and expenses, auditing quality control; and
reports of certified public accountants
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03-112-305

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101 หลักการบัญชี
: 03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใช
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :สภาพแวดลอมและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใชเทคโนโลยีกับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เอกสารระบบสารสนเทศ การควบคุมในระบบสารสนเทศ การใช
โปรแกรม สําเร็จรูปทางการบัญชี ระบบงานในวงจรตาง ๆ ทางธุรกิจ เกี่ยวกับวงจรรายได วงจร
คาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของในแตละวงจร
การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวของ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
Environments and concepts of accounting information system; usage of
technology in accounting information system; documentation; usage of accounting packaged
software; a system of business cycles relating to revenues, expenses, production, financial
management, types of document and information relating to each cycles; internal control;
document paths and related accounting information; development of accounting information
systems
03-112-306

รายงานการเงินและการวิเคราะห
Financial Reporting and Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: 03-112-202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการ
วิ เ คราะห ง บการเงิ น และข อ มู ล ทางการบั ญ ชี อื่ น ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห
อุตสาหกรรม ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน โดยเนนการ
ใชกรณีศึกษาหรือเหตุการณจริง และการประเมินมูลคากิจการ
Financial reporting and accounting information disclosure; methods and
procedures for analyzing financial statement and other important information for decision
making; industry analysis; effects of different in accounting policies on financial statements
by using case studies or current situations; and firm valuation assessment
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03-112-307

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Internal Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-304 การสอบบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :

3(3-0-6)

การกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององคกรตามแนวคิดของ
COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้ง
หนวยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ประเภทและขัน้ ตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สําคัญขององคกร
รวมทั้งหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคกร
Principles of the corporate governance; objectives and components of internal
control; the COSO’s internal control and enterprise risk management concepts; evaluation for
internal control efficiency; concepts of internal audit; establishment of an internal audit unit;
ethical issues and internal auditing standards; the internal auditing process; auditing for required
activities in an organization; responsibility of an internal auditor for fraud detection
กลุมวิชาชีพเลือก ใหเลือกเรียนจํานวน 15 หนวยกิต โดยเลือกจากแผนการศึกษาดังนี้
แผนการศึกษา ก.
03-113-301

สหกิจศึกษาทางการบัญชี
6(0-40-0)
Co-operative Education for Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-000-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ
ตามขอกําหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมจัดทําและนําเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา
Working in a job position focusing on each student’s area of concentration
under cooperative education guidelines and regulation; 16-week duration of co-operative
education including completion of co-operative education report process
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แผนการศึกษา ข.
03-113-302 การฝกงานดานการบัญชี
3(0-40-0)
Practicum in Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-000-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในองค ก รต า ง ๆ หรื อ สถานประกอบการในลั ก ษณะงาน
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา โดยมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 8 สัปดาห และนักศึกษาตองจัดทํา
รายงานสรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน
Apprenticeship in another organization or companies relating to accounting
for not less than eight weeks with students’ summary report after training
และใหเลือกศึกษาจากแขนงวิชาดังตอไปนี้ โดยแตละแขนงตองเรียนวิชาสัมมนา
1 วิชา และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือในแตละแขนงใหครบ 15 หนวยกิต
แขนงวิชาการบัญชีการเงิน
03-113-303 สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: 03-112-202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนําแมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช
ในการปฏิบัติงานดานการบัญชีการเงินสําหรับองคกรประเภทตางๆ โดยใชกรณีศึกษา บทความ
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ประเด็นที่นาสนใจ ตลอดจนปญหาดาน
การบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Discussion and analysis of application of the accounting conceptual framework
and accounting standards for organizations; current issues in financial accounting by using Thai
and international case studies; articles and the related documents; interesting topics including
financial accounting problems and professional ethics
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03- 113-304

ทฤษฏีการบัญชี
Accounting Theory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: 03-112-202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

วิวัฒนาการทางการบัญชี แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบัญชี ซึ่ง
ประกอบไปดวย ทฤษฎีดานเศรษฐศาสตร ทฤษฎีดานการจัดการองคการ แนวความคิดในการ
วัดผลกําไรและรักษาระดับทุน การสรางและการพิสูจนทฤษฎีทางการบัญชี ตลอดจนการปรับใช
ทฤษฎีทางการบัญชีเขากับมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใชอยูในปจจุบัน
Accounting history and development; accounting concepts and theories
consisting of economic theories, organizational theories, income measurement and capital
maintenance concepts; process of creating and proving relevant accounting theories; adapting
accounting theories for current accounting standards
03-113-305

การบัญชีสําหรับธุรกิจเฉพาะกิจ
Accounting for Specialized Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

ระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ผังบัญชี การบันทึกบัญชีและการควบคุม
ภายในของกิจการที่มีลักษณะพิเศษ เชน ธนาคาร สหกรณ โรงพยาบาล โรงแรม ประกันภัย
สถาบั น การเงิ น ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม การบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ มรดก
และทรัสตี และธุรกิจการเกษตร
Accounting systems and accounting procedures; accounting chart, recognition
and internal control for specialized business such as bank; cooperative, hospital, hotel, insurance
business, financial business, traveling business, small and medium size business; accounting for
estates and trustees; and agriculture business
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03- 113-306

การบัญชีระหวางประเทศ
International Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: 03-112-202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีของประเทศตาง ๆ การลดความแตกตางทางการบัญชี การซื้อตราสารลวงหนา และ
ภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวางประเทศ งบการเงินรวมและรายงานตามสวนงานของบริษัท
ข า มชาติ การวิ เ คราะห ง บการเงิ น ของบริ ษั ท ข า มชาติ ราคาโอนและภาษี ร ะหว า งประเทศ
การวางแผนและควบคุมของบริษัทขามชาติ
Accounting in international business; comparison of accounting and accounting
practices among different countries; reducing the accounting differences; fixed advance
purchase and inflation; international financial statements; consolidated financial statements and
segment reporting of multinational companies; analysis of financial statements of multinational
companies; international transfer pricing and taxation; planning and control of multinational
companies
03-113-307

วิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Research and Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย
การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in accounting research; research problem, research
conceptual framework; research objectives and hypothesis; data collection and analysis; statistic
for research; report writing ; and research presentation
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แขนงวิชาการบัญชีบริหาร
03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ นฐานเกี่ยวกั บบัญชีเพื่อการจัดการ ความสําคัญของการบัญชีเพื่อการ
จัดการ งบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน ระบบการบัญชีตนทุน การจัดทํางบประมาณ การจัดทํา
รายงานเสนอฝายบริหาร ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การใชขอมูลทางการบัญชี
เพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะหการลงทุน
Basic management accounting; importance of accounting for management;
financial statements; financial statement analysis; cost accounting system; budgeting;
management report preparation; relationship among costs; volume and profit;
accounting information use for decision making; and investment analysis
03-114-301

สัมมนาการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-204 การบัญชีตนทุน 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

อภิ ป รายและวิ เ คราะห บ ทบาทของการบั ญ ชี บ ริ ห ารกั บ สภาพแวดล อ ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป การใชขอมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ การประยุกตการบัญชีตนทุนและการ
วิ เ คราะหข อมู ล ทางการบั ญชี เ พื่ อการบริ ห าร ตลอดจนประเด็ น ป ญ หาทางการบั ญชี บริ ห ารที่
นาสนใจในปจจุบัน
Discussion and analysis of managerial accounting roles under changing
environments; strategic use of accounting information; application of cost accounting and
analysis of accounting information for management; interesting current issues in managerial
accounting
03-114- 302

การจัดการตนทุน
Cost Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-204 การบัญชีตนทุน 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ความหมาย และความสําคัญของการจัดการตนทุน ตลอดจนองคประกอบยอย
อันประกอบดวย การวิเคราะหคุณคา การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรมและการบริหารกิจกรรม การ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของความสูญเสีย เทคนิคในการปรับปรุงความสามารถในการ
ผลิตและความยั่งยืน อันไดแก เทคนิคไคเซ็น การวิเคราะหหวงโซคุณคา และเทคนิคอื่น ๆ
ในการจัดการตนทุน
Meanings and importance of management; other subcomponents consisting of
value analysis, activity-based costing, and activity management; cost and benefit analysis of
waste; techniques for improving manufacturing productivity and sustainability including
KAIZEN; value chain analysis; and other techniques in cost management
03-114-303

การวางแผนและควบคุมกําไร
Profit Planning and Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-204 การบัญชีตนทุน 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและควบคุม รวมถึงการวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรประเภทตาง ๆ โดยเนนการใชงบประมาณเปนเครื่องมือ
ในการวางแผนและควบคุม วิธีการจัดทํางบประมาณและการใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการ
ควบคุม การกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
Strategic planning; roles of profit planning and control including performance
measurement and evaluation of various types of enterprises by focusing on using budget as a
tool of planning and control; preparation of budgets and utilization of the budgets as the tools
of control; key performance indicators; and reporting for control and management
03-114-304

การประมาณและการวิเคราะหตนทุน
Cost Estimation and Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-204 การบัญชีตนทุน 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

แนวคิดพื้นฐานในการประมาณตนทุนและการวิเคราะหตนทุน เทคนิคและตัว
แบบที่ใชในการประมาณตนทุน ตัวแบบที่ใชในการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาวภายใต
สถานการณที่แนนอนและไมแนนอน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมตารางทํางานมา
ชวยในการวิเคราะห
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Basic concepts of cost estimation and analysis; techniques and models for cost
estimation; models for short-term and long-term decision making under certain and uncertain
situations by using packaged software or spreadsheet programs as tools for analysis
03-114-305

การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
3(3-0-6)
Accounting for Environmental and Social Responsibilities
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 03-112-204 การบัญชีตนทุน 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ความรั บ ผิ ด ชอบของภาคธุ ร กิ จ ที่ มี ต อ
สิ่งแวดลอมและสังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะหขอมูลรายไดและ
ตน ทุน ที่เ กี่ยวข องกับสิ่งแวดลอม การจัดทํารายงานการจัด การสิ่งแวดลอมรวมทั้งการจัด ทํา
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Sustainable development concepts; corporative environmental and social
responsibilities; negative impacts of business activities on the environment and natural
resources; environmental management process; collecting, recording, and analyzing data of
environment-related costs and earnings; environmental reporting; and sustainability
development reporting
03-114-306

การบริหารสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
Inventory Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-204 การบัญชีตนทุน 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดในการบริหารสินคาคงคลัง การควบคุมและการจัดเก็บสินคาคงคลัง
นโยบายสินคาคงคลังและระบบการบริหารสินคาคงคลัง การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรในการ
บริหารสินคาคงคลังภายใตสถานการณที่แนนอนและไมแนนอน การจัดการสมัยใหมที่นํามาใช
ในการบริหารสินคาคงคลัง
Concepts of inventory management; control and stock keeping; inventory
policy and inventory management system; mathematical techniques for inventory management
under certain and uncertain situations; modern techniques in inventory management
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แขนงวิชาการสอบบัญชี
03-115- 301 สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-304 การสอบบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

อภิปราย วิเคราะหและคนควาเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งใน
มาตรฐานการสอบบัญชีและปญหาในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี แนวทางการแกไขโดยใช
กรณี ศึก ษา บทความและเอกสารตางๆ ที่เ กี่ย วของทั้ง ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจน
ประเด็นที่นาสนใจ ปญหาพิเศษดานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Discussion, analysis, and research to gain knowledge and deep understanding
of the auditing standards, and operational problems relating to public accountants; problemsolving guidelines by using both domestic and international case studies, articles, and
documents; special problems in auditing, and professional ethics
03-115-302

ปญหาการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Problem in Internal Auditing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-307 การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบภายใน รูปแบบการ
จัดองคกรที่เหมาะสม การจัดการความเสี่ยงในการตรวจสอบภายในตลอดจนการพัฒนาการ
ตรวจสอบภายใน
Problems in operation and administration of internal auditing; types of
appropriate organizational structures; risk management of internal auditing; and development
of internal auditing
03-115- 303 การวางแผนภาษีอากร
Taxation Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-112-303 การบัญชีภาษีอากร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น เพื่อใหการเสียภาษีเปนไปอยางประหยัดภายใตกรอบของกฎหมาย
และความรับผิดชอบตอสังคม
Taxation planning for personal income tax; corporate income tax;
withholding tax; value-added tax and other types of taxes for paying tax efficiently under the
revenue codes and responsibility for society
03-115-304

การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System Audit and Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-304 การสอบบัญชี
: 03-112-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

แนวคิ ด และผลกระทบเนื่ อ งจากการนํ า ระบบคอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการ
ประมวลผลทางดานการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การทุจริต
ทางคอมพิ ว เตอร แ ละมาตรการป อ งกั น การประเมิ น ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
การวิเคราะหความนาเชื่อถือของการประมวลผลขอมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช
คอมพิวเตอร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ
Concepts and consequences from using computer systems for accounting
process; internal control of the computerized systems; computer frauds and preventions;
assessment of risk and the internal control; reliability analysis of data processing; computerized
auditing techniques and packaged software for auditing
03-115-305

กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
Law for Accounting Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-311-101 การภาษีอากร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ยหุ น ส ว นบริ ษั ท
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการออกหลักทรัพย การเสนอขายหลักทรัพย การซื้อขาย
หลักทรัพยและการดําเนินธุรกิจ
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Laws relating to the accounting professions; the Accounting Act; the
Accounting Profession Act; the Civil and Commercial Code for the parts relating to the form of
a company limited; the Public Limited Company Act; and the Securities and Exchange Act for
the parts relating to information disclosure and securities issuance, securities offering,
securities trading, and business operations
03-115-306

การบัญชีนิติเวช
Forensic Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-112-304 การสอบบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกตาง
ระหว า งการบัญ ชีนิ ติเ วชกับ การตรวจสอบทุ จ ริ ต คุ ณ สมบั ติแ ละหน า ที่ค วามรั บผิ ด ชอบของ
นักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเขาไป
มีสวนรวมของนักบัญชีนิติเวชในกระบวนการฟองรองเพื่อดําเนินคดีในศาล
Meanings, concepts and development of forensic accounting; difference
between forensic accounting and fraud detection; qualifications and responsibilities of forensic
accountants; institute of forensic accounting profession; fraud detection techniques and
participation of forensic accountants in the litigation process
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

นางดวงดาว

ทัศนประเสริฐ

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

ธุรกิจ
ศึกษาการ
บัญชี

X-XXXX-XXXXX-XX-X

2

นางสุใจ

พรเจิมกุล

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2548
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2537
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2546
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา พ.ศ.
2526

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556
7
7

10

10

2557 2558
10
10

10

10
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ลําดับ
ที่

3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

นางสาวจํานงค จันทโชโต

ตําแหนง
วิชาการ

อาจารย

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

บช.ม. การบัญชี

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บธ.บ.

4

นางสาวสโรชิน แผวพลสง

อาจารย

บช.บ.

ธุรกิจ
ศึกษาการ
บัญชี
การบัญชี
การเงิน
การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บธ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

5

นางวรรณวิมล ศรีหิรัญ

อาจารย

X-XXXX-XXXXX-XX-X

ลําดับ
ที่

1

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

นางเจิมสิริ ศิริวงศพากร

ตํา
แหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

ผศ.

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

นางสาวพัทธยา ยงชัยตระกูล

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บธ.ม.

บัญชี
การเงิน
การบัญชี

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

3

นางสุวรรณี ภักดีพันธุ

อาจารย

X-XXXX-XXXXX-XX-X

4

นางสาวบุรณี ทรัพยถนอม

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บธ.บ.
บธ.บ.

บัญชี
การเงิน

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556

2557 2558

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2540

10

10

10

10

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2542
มหาวิทยาลัย
หอการคา, .2527
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2548
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2542

10

10

10

10

10

10

10

10

สาขาวิชา/
วิชาเอก

X-XXXX-XXXXX-XX-X

2

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2536
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา,
2520
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2546
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2530
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2545
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2519
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2544
มหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมา ธิราช, 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา,
2519

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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ลําดับ
ที่

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

นางจุไรรัตน ศรีสัตตรัตน

ตํา
แหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

ผศ.

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บธ.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

ธุรกิจศึกษา

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี

ศศ.บ

การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บธ.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บธ.ม.

การบัญชี
เพื่อการ
วางแผน
ควบคุม
การบัญชี

สาขาวิชา/
วิชาเอก

X-XXXX-XXXXX-XX-X

6

นางสาวสุณี ประดิษฐ
สุวรรณ

อาจารย

X-XXXX-XXXXX-XX-X

7

นางสาวกรวสา จันทวงศวิไล

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

8

นางชัชรินทร จุลกะเสวี

อาจารย

X-XXXX-XXXXX-XX-X

9

นางสมใจ ฉินธนะปทุมพร

อาจารย

X-XXXX-XXXXX-XX-X

10

นางสาวภัทรทิพา เพรียว
พาณิชย

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

11

นางสาวทิพสุดา คมวงศวิวัฒน

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

12

นางอมรศิริ ดิสสร

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

13

นางลําใย มากเจริญ

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บธ.บ.

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2523
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2523
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2545
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
2521
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2525
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
, 2548
มหาวิทยาลัย เชียงใหม,
2521
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,
2529
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2528
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2543

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2528

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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ลําดับ
ที่

14

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

นายบุญธรรม พรเจริญ

ตํา
แหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

ผศ.

บธ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บธ.บ.

15

นางสมศรี เวิน่ ทอง

ผศ.

บธ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บธ.บ.

16

นางปทมา พยุงวงศ

อาจารย

บช.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บธ.บ.

17

นางสาววันสิริ
ประเสริฐทรัพย

ผศ.

Ph.D.
บช.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บช.บ.

18

นายธนธัส ทัพมงคล

อาจารย

Ph.D.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บธ..ม.
บธ.บ.

19

นาย พรปรวีณ ชาญสุวรรณ

อาจารย

บช.ด.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บช.ม.
บธ.บ.

20

นายกําธร นิมิตภัทร

อาจารย

บช.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บธ.บ.

21

นายตุลา มหาพสุธานนท
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วท.ม.
ร.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก
บัญชี
การเงิน
การบัญชี

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,
2530
การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2541
การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2531
การบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2545
การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,
2532
การบัญชี University of Pune at
India, 2554
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2538
Accounting University of
Northumbria at
Neweastle England,
2551
การบัญชี
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม,
2537
การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2530
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2551
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2543
การบัญชี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2539
การบัญชี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2537
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรร เกษตรศาสตร,2542
ม
มหาวิทยาลัย
บริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร,2526

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9
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ลําดับ
ที่

22

23

24

25

26

27

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวศิริกุล บุญญาลัย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางจารุณี กมลขันติธร
xxxxxxxxxxxxx

น.ส. นวรัตน ชวนะโชติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางจิรพร มหาอินทร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางพนิตนาถ เย็นทรัพย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

น.ส.บุญเรียม ทะไกรราช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตํา
แหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

ผศ.

บธ.ม.

การตลาด

บธ.บ.

การตลาด

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

การตลาด

น.ม.

นิติศาสตร

น.บ.

นิติศาสตร

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

ธุรกิจศึกษา

ผศ.

อาจารย

ผศ.

อาจารย

อาจารย

ค.ม.

กศ.ม.

ธุรกิจศึกษา

ค.บ.

ธุรกิจศึกษา

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
ทางการศึกษา
บริหารธุรกิจ ม.รามคําแหง, 2547
การอุดมศึกษา มศว.ประสานมิตร,
2542
การเงินการ ม.รามคําแหง, 2528
ธนาคาร
มหาวิทยาลัย
การสอน
ภาษาอังกฤษ ศรีนครินทรวิโรฒ
ในฐานะภาษา ประสานมิตร, 2543
ตางประเทศ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย,
ภาษาอังกฤษ 2537

อาจารย

พณ.ม.
ค.บ.

29

นายสนทยา เขมวิรัตน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

บธ.ม.
กศ.ม.
บธ.บ.

ผูชวย
ศาสตราจ
ารย

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2537
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2529
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2545
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2534
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2548
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2534
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2544
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2540
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2532
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2529
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม,2534
ม. ธรรมศาสตร,2534
วิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร,2527

น.บ.

นางดํารงฤดี มิตรภักดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

น.ส.สิริบุปผา อุทารธาดา
xxxxxxxxxxxx

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

พื้นฐาน
การศึกษา
นิติศาสตร

28

30

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ศศ.ม.

ค.บ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

12

12

12

12

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

3

3

3

3

6

6

6

6

9

9

9

9
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ลําดับ
ที่

31

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

นายสุวิช ฝอยฝน

ตํา
แหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

อาจารย

วท.ม.

สถิติประยุกต

บธ.บ.

ระบบ
สารสนเทศ

คุณวุ
ฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

สาขาวิชา/
วิชาเอก

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร,2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2534

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

8

8

8

8

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

นางวิไลลักษณ สกุลภักดี
X-XXXX-XXXXX-XX-X

นางภัทรี ตั้งจีรวงษ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย

DBA

บริหาร
การจัดการ

บธ.ม.
บธ.บ.

บริหาร
การจัดการ
การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
Intercultural Open
University of the
Netherlands, 2547
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2539
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2530
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2546

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

6

6

6

6

6

6

6

6

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบณ
ั ฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ มีความรู ความเขาใจในหลักการภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิมากยิ่งขึ้น
(2) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(3) มีระเบียบวินยั ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต เขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถปรับตัว
เขากับสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี
(4) กลาแสดงออก และสามารถนําองคความรูท ี่ไดรับทั้งภาคทฏษฎีและปฎิบัติ ไปประยุกตใชได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไมมี
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม

2. มีความรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะ
ทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ

3. มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห
บูรณาการความรูและประสบการณทาง
วิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ
4. มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิด
สรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู
ทักษะวิชาชีพอยางตอเนือ่ งและทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยาง
เหมาะสม

5. มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหมี
ทักษะดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอม
ดานอาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- มีการสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคมในทุกรายวิชา
- มีกระบวนการสรางวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบตอ
ตนเอง เชน การเขาชั้นเรียน การสงงาน
- มีการสอนที่หลากหลาย เชน สอนแบบเนนกรณีแกปญหา
สอนแบบการเนนวิเคราะห แบบอภิปราย เปนตน เพื่อให
นักศึกษาบูรณาการหลากหลายวิชาได
- จัดใหมีรายวิชาสหกิจศึกษา /ฝกงาน
- จัดใหมีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน
- มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในชั้นเรียน
- การกําหนดใหทํางานเปนกลุมในรายวิชาตาง ๆ
- สงเสริมใหมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ เชน งานบริการ
วิชาการ การรวมจัดชมรม โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองทั้ง ภายในภายนอก เปนตน
- การรวมกิจกรรมกับสาขาวิชาอื่น เชนสาขาการตลาด
สาขาการจัดการ เพื่อสามารถบูรณาการความรู และเปนการ
พัฒนาการทํางานกับผูอื่น
- มีการสอนใหนักศึกษาไดฝกคิด วิเคราะห สังเคราะห
บูรณาการความรูอยางเปนระบบ
- มอบหมายงานใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนและรายงาน
- ใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรคและทําประโยชนใหกับสวนรวมตองใช
ความระมั ด ระวั ง เยี่ ย งผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ในการใช ค วามรู แ ละทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต อ งพึ ง
ระมัดระวังและคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน โดยมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจใจคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่ดี
ตอวิชาชีพ
(2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินยั เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม
(3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
(4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมทีค่ ํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน
ตนอยางมีคุณธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตอง
มีความรับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี เสียสละและทําประโยชนแก
สวนรวม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดเวลาทีม่ อบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
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- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษามีความรูดานการบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตรอื่นที่เกีย่ วของดาน
องคการและธุรกิจ ความรูและความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการประกอบวิชาชีพ
และชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
(2) มีความรูแ ละความเขาใจในองคความรูท างดานอื่นทีส่ ัมพันธกับองคความรู
ดานการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
(3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช
วิธีการเรียนรูจากประสบการณ
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
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(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ
การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเ พื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลผลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชใน
การระบุและวิเคราะหปญ
 หาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง
(2) สามารถประยุกตความรูท างการบัญชีและดานอื่นที่สมั พันธกันหรือใช
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ
อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการตัดสินใจ
(3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตองครบถวน
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมประยุกต การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม การคนควา วิเคราะหกรณีศึกษา การแกปญหา การ
นําเสนอขอมูล
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษามีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค สามารถปรับตัวใหเขากับสังคม กลุมคน
ตาง ๆ ได มีความเคารพในบุคคลอื่นและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับฟงความคิดเห็น
ที่แตกตาง สามารถทํางานเปนทีม แกไขปญหาตาง ๆ ไดทั้งในบทบาทของผูนําและผูตาม กลา
แสดงออก มีความคิดริเริ่ม สามารถแกไขสถานการณโดยการนําความรูที่ไดรับศึกษาวิเคราะห และ
ประยุกตใชอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ดังนี้
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรบั มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
(3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา
หรือในบทบาทของผูรวมงาน
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูค วามสามารถทางวิชาชีพของตนเอง
อยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนโดยกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานกั บ ผู อื่ น ข า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต อ งค น คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
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(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาสามารถเขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ ประยุกตใชวิธีการ
ทางคณิตศาสตรในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได โดย
การใชภาษาพูด ภาษาเขียนไดอยางถูกตอง การเลือกใชรูปแบบของการสื่อสารที่เหมาะสม มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูล การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(1) มีทักษะการใชวิธวี ิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคใน
การแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
(2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจ ักเลือกและ
ใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหา และกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
ในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถานการณ เ สมื อ นจริ ง และนํา เสนอการแก ปญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรูเ ทคนิ ค การประยุ ก ต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ผลงานการนําเสนอ การวิเคราะห
การสรุป การสังเคราะห การแกปญหาเฉพาะหนา จากรายวิชาที่มกี าร
นําเสนอตอชั้นเรียน หรือกิจกรรม ที่มอบหมาย
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาํ หนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูท ักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจาก
วิชาตาง ๆที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3 ) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่
ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบาง
รายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูในบางเรื่อง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ประชาธิปไตย
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(2)
(3)
(4)
(5)

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม

ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษา
ทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการ
วิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซบั ซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญ
 หา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

70

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-001-103 สถิติเบื้องตน
02-001-104 คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากร

1




ทักษะการวิเคราะหเชิง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทาง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

5

1

2

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

●

   ●

●

  ●

●

●

●

●

●

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

  ●

●

 ●

  ●

●

●

●

●

  ●

  ●

●

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

●

  ●

 ●

●

 ●

●

●

●

●

●

  ●

●

01-001-109 วรรณคดีไทย

●

   ●

 ● ●

●

●

●

 ●      ●

01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ

●   ● ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ●   ● ●
                   ●
                   

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

●

3

    ● ●
●

●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

73

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
01-005-101
01-005-116

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
พลศึกษา
ลีลาศ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรูและความเขาใจใจคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
(2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวนิ ยั เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
(3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
(4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
(2) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการ
บัญชีโดย สามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
(3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรู
จากประสบการณ
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ทักษะทางปญญา
(1) สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตาง ๆ ในการระบุและวิเคราะห
ปญหาไดดว ยตนเอง
(2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอืน่ ที่สัมพันธกัน ใช
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณ
ตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
(3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
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(3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชวิธีวเิ คราะหเชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
(2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทัง้ การพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

รายวิชา

03-111-101 หลักการบัญชี

03-111-301 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
03-211-101 หลักการตลาด
03-311-101 การภาษีอากร
03-311-102 กฎหมายธุรกิจ
03-311-103 หลักการจัดการ
03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
03-312-308 การจัดการเชิงกลยุทธ
03-411-101 การเงินธุรกิจ
03-414-401 หลักเศรษฐศาสตร
03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะพิสัย

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

รายวิชา

03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
03-612-413 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะพิสัย

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1




2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

รายวิชา

03-112-201 การบัญชีชั้นกลาง 1
03-112-202 การบัญชีชั้นกลาง 2
03-112-203 การบัญชีตนทุน 1
03-112-204 การบัญชีตนทุน 2
03-112-205 การวางระบบบัญชี
03-112-206 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
03-112-301 การบัญชีชั้นสูง 1
03-112-302 การบัญชีชั้นสูง 2
03-112-303 การบัญชีภาษีอากร
03-112-304 การสอบบัญชี

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะพิสัย

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

รายวิชา

03-112-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
03-112-306 รายงานการเงินและการวิเคราะห
03-112-307 การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน
03-113-301 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
03-113-302 การฝกงานดานการบัญชี
03-113-303 สัมมนาการบัญชีการเงิน
03-113-304 ทฤษฏีการบัญชี
03-113-305 การบัญชีสําหรับธุรกิจเฉพาะกิจ
03-113-306 การบัญชีระหวางประเทศ
03-113-307 วิจยั ทางการบัญชี
03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ
03-114-301 สัมมนาการบัญชีบริหาร

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะพิสัย

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ปญญา

รายวิชา

03-114-302 การจัดการตนทุน
03-114-303 การวางแผนและควบคุมกําไร
03-114-304 การประมาณและการวิเคราะหตนทุน
03-114-305 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและสังคม
03-114-306 การบริหารสินคาคงคลัง
03-115-301 สัมมนาการสอบบัญชี
03-115-302 ปญหาการตรวจสอบภายใน
03-115-303 การวางแผนภาษีอากร
03-115-304 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ
สารสนเทศทางบัญชี
03-115-305 กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
03-115-306 การบัญชีนิติเวช

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะพิสัย

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการติดตามประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนรายวิชาในแต
ละภาคเรียน เพื่อใหมั่นใจวาผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชา ไดระบุประเด็นมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชานั้น รวมทั้งวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาอยางครบถวน
สมบูรณ
มี ร ะบบประเมิ น การสอนทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น มาทบทวนพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใชในการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมี
การใชการทวนสอบในหลายวิธี ทั้งนี้เพื่อใชประโยชนจากขอมูลเหลานั้นเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ดําเนินการดังนี้
1. มีการติดตามภาวะ การมีงานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต หรือสถานประกอบการ
3. ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได
จัดบริการวิชาการและกิจกรรมตาง ๆ ใหกับชุมชน
4. การจัดใหมีชองทางการรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย ทั้งเรื่องการเสนอแนะ การรับ
เรื่องรองเรียนตาง ๆ ทั้งจากนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา หรือชุมชน
5. การประเมินจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหรือผูป ระเมินภายนอก
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจยั อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก
3. การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณดานวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพบัญชี
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมตี ําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทัง้ การวิจยั ในสาขาวิชาชีพบัญชี และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนสรางแรงจูงใจแกคณาจารยในการผลิตผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดี
ฝายวิชาการและวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปน
กรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
พัฒนาหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.
2553

การดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรีสาขาการบัญชี ประกอบดวย
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย
2 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการบัญชี จาก
บุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน และผูแทน
ที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี
อยางนอย 1 คน
2. กําหนดคุณวุฒิอาจารยผูสอน และ
มอบหมายอาจารยผูสอน จัดทํารายละเอียด
วิชา พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา
3. สงเสริมอาจารยผูสอนใหมกี ารพัฒนา
โดยการอบรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
4. เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และ
ตัวแทนสภาวิชาชีพตลอดจนผูใชบัณฑิตเขา
มามีสวนรวมพัฒนาหลักสูตร

การประเมินผล
1. รายชื่ อ คณะกรรมการพั ฒ นา
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป น ไ ป ต า ม ต า ม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาการบัญชี

2. จํานวนรายชือ่ คณาจารยประจํา
ประวัติ คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ หรือผลงานอื่น ๆ
3. รายชื่ออาจารยผูเขารับการอบรม
หรือสัมมนา
4. รายชื่อผูเชี่ยวชาญ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่เปนบุคคลภายนอก
ที่เขามามีสวนรวมในหลักสูตร
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารที่มีอยูของคณะบริหารธุรกิจ โดยคาใชจาย
เกี่ยวกับบุคลากรและงบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สําหรับหมวดคาใชสอยและเงิน
อุ ด หนุ น จะขอรั บ การสนั บ สนุ น จากเงิ น รายได ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป น รายรั บ จากค า หน ว ยกิ ต
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และมีระบบการสืบคนขอมูล
มีหองสมุดระดับคณะ มีหองเรียนที่มีอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน มีระบบเครือขายที่เอื้อตอ
การเรียนรูในและนอกเวลาเรียน ตลอดจน มีหองปฏิบัติการสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อใชในการ
ฝ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านทางบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนตาม
หลักสูตร
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของเพื่อ
บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จั ด ซื้ อ หนั ง สื อ นั้ น อาจารย ผู ส อนแต ล ะรายวิ ช าจะมี ส ว นร ว มในการเสนอแนะรายชื่ อ หนั ง สื อ
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ไดมี
สวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะจะต อ งจั ด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช ป ระกอบการสอนของอาจารย เช น เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะบริหารธุรกิจจัดใหมีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ทําหนาที่ประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ อื่น ๆ และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ
ตํารา นอกจากนี้ยังจัดใหมีเจาหนาที่ ดานโสต-ทัศนอุปกรณ ทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการ
ใชสื่อโสต-ทัศนอุปกรณ ตาง ๆ และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของโสต-ทัศนอุปกรณตาง ๆ
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เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

1.ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
อยางพอเพียงกับจํานวน
นักศึกษาในสาขาการบัญชี

1.จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการบั ญ ชี ใ ห มี
ประสิทธิภาพ
2.จัดพื้นที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู
เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต
มุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ท างวิ ช าการ
การใหคําปรึกษา

1. ตารางหรื อ ข อ มู ล การใช
หองปฏิบัติการทางการบัญชี
เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาวางแผน
ปรับปรุงพัฒนา
2. ผลการประเมิ น ความพึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต อ
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม แ ล ะ สิ่ ง
สนับสนุนทางการศึกษา

2. สนับสนุนการใช
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียน
การสอน

จั ด สรรเทคโนโลยี เ พื่ อ การ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ส นั บ ส นุ น เ รี ย น ก า ร ส อ น เ ช น สาขา
คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ท สื่อดิจิตอล
โปรเจคเตอร ใหทั้งผูสอนและผูเรียน

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการบัญชี
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียน การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง ที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรง
จากการปฏิบัตมิ าใหกับนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาการบัญชี จึงกําหนดนโยบายวาจะตองมีการ
เชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมี
ประสบการณตรงหรืออยูในแวดวงวิชาชีพดานบัญชี หรือวิชาที่เกีย่ วของ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒขิ ั้นต่ําปริญญาตรี และมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูดานการใชเครื่องมืออุปกรณสนับสนุน
อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการคณาจารย
กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในตําแหนงนักวิจัย นอกจากจะทําหนาที่สนับสนุนการวิจยั
แลว ยังตองทําวิจยั รวมกับคณาจารยดวย
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคน
จะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง
เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เนื่องจากตลาดงานวิชาชีพบัญชี ยังมีความตองการอยูในปริมาณมาก และตลาดได
ขยายความตองการไปในดานตาง ๆ ของวิชาชีพบัญชี ดังนั้น นักศึกษาสามารถเขาสูตลาดงานดาน
วิชาชีพบัญชี หรือการประกอบวิชาชีพอิสระได ทั้งนีเ้ ปนไปตามกฎหมายและขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :

ปที่
1

ปที่
2

ปที่
3

ปที่
4

ปที่
5

-

-

-





-

-

-

-



X มีการดําเนินกิจกรรม
– ไมมีการดําเนินกิจกรรม

หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยที่สอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอคําแนะนํารวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับ
สากล
1.1.3 การสอบถามจากนั กศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใ ช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารย
ผูสอนและประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํา
กิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
1.2.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่
จบตามหลักสูตรในระบบ ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผล
ผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งจากการสัมภาษณตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต และตัวแทนคณาจารย
การเปดเว็บไซต (web site) เพื่อรับขอมูลยอนกลับจากนักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและหรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมิน
ตนเองของผูสอนและรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสว นเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิต การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของ
บัณฑิตที่กาวขึน้ ไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร หรือการเปนเจาของสถานประกอบการ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรที่ปรากฏใน
รายละเอียดของหลักสูตรโดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสาขาวิชา และ คณะกรรมการภายนอกเขาประเมินคุณภาพของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารย ป ระจํ า วิ ช าทบทวนผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการสอนในรายวิ ช าที่
รับผิดชอบในระหวางภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และ รายงานผลการดําเนินงาน
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) (มคอ.6) เสนอหัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ
และจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต รในภาพรวมประจํ า ป ก ารศึ ก ษา เมื่ อ สิ้ น ป
การศึกษา ตามแบบมคอ.7 เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธ
การประเมินและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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