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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
3. วิชาเอก (ถ้ามี)

25511941103826
บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ น ห ลั ก สู ต รข อ ง ส ถ าบั น โด ย เฉ พ าะ แ ล ะ เป็ น ห ลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ ค ว าม ร่ ว ม มื อ จ าก
บริ ษัท กัน กุล อิน จิ เนี ย ริ่ ง จากัด(มหาชน) และ บริษัท เอส.วี. กรุ๊ป
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ผู้ทาบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
นักบัญชีบริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี
นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชี
นักวิเคราะห์ทางการเงิน
นักวิชาการบัญชี
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นายนิพล แก่นโกมล
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
บช.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.

2

นางลาใย มากเจริญ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ผศ.

บธ.ม.
วท.ม.
บธ.บ.

3

นางอมรศิริ ดิสสร
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ผศ.

บธ.ม.
บธ.บ.

4

นายบุญธรรม พรเจริญ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ผศ.

บธ.ม.
บธ.บ.

5

นางสาวรณพร
พิทักษ์มวลชน
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย์

บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก
-

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ. ....

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557
การเงิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
การธนาคาร ธรรมาธิราช, 2552
การบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, 2549
การบัญชีเพื่อ มหาวิทยาลัย
การวางแผน เกษตรศาสตร์, 2543
และควบคุม
การวิจัย
มหาวิทยาลัย
พฤติกรรม ศรีนครินทรวิโรฒ,
ศาสตร์ประยุกต์ 2554
ธุรกิจศึกษา- สถาบันเทคโนโลยี
การบัญชี
ราชมงคล, 2528
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2543
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2528
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
การเงิน
เกษตรศาสตร์, 2543
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2530
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2555
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, 2550
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ด้วยนโยบายภาครัฐบาลในปัจจุบันอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ซึ่ ง ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0 Value-based Economy) เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม
เทคโนโลยี การบริ ห ารจั ด การ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาใน 5 ด้ า น คื อ กลุ่ ม ที่ 1
อาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มที่ 2 สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มที่ 3
กลุ่มเครื่องมือ อุป กรณ์อัจ ฉริยะ หุ่น ยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มที่ 4
ดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว และกลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ตลอดจนกรอบยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการศึ ก ษา Education 4.0 มี เป้ า หมายให้ ค นไทยมี ทั ก ษะ
สมรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ต อบสนองเป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 เพื่ อให้ เก่งคิ ด
เก่งงาน และเก่งคน โดยมีหลักการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนการสอนแบบเน้นปัญหา เน้นกรณีศึกษา เน้นวิจัย
เน้ น โครงการ เน้ น ผลงาน และเน้ น การตกผลึ ก โดยกลุ่ ม เป้ า หมายเร่ ง ด่ ว นระยะ 3 – 5 ปี มุ่ ง ที่ ผู้ มี
ความสามารถพิเศษ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา กาลังแรงงาน (แรงงานไร้ฝีมือ) บัณฑิตว่างงาน และผู้สูงอายุ
ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชีจึงตระหนักถึงความจาเป็น ที่ต้องผลิตบัณฑิตให้ มีความพร้อมสาหรับ
สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒ นายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของ
วิชาชีพทางการบัญชีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและสากล จึงดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
และรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปข้างต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรคานึงถึงสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยพิจารณาถึงอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามคู่กับประเทศไทยมาช้านาน พัฒนาการของระบบ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความคาดหวังของสังคมไทย ที่มุ่งหวังให้
นักบัญชีต้องเปี่ยมไปด้วยความซื่อตรง มีสานึกความรับผิดชอบในหน้าที่ เน้นพฤติกรรมการเป็นคนดีต่อสังคม
และประเทศชาติ ทางสถาบันการศึกษา นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดให้มี
กิจกรรมและโครงการทีเ่ ป็นไปในทางทิศทางเดียวกับการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การจัดทาและพัฒ นาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นี้ ได้จัดทาขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2552 โดยอยู่ ภ ายใต้กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าการบัญ ชี พ.ศ. 2553 (มคอ.1)
ที่ออกโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ยังใช้มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ป ร ะ เท ศ (International Education Standards for Professional Accountant: IES) ส า ห รั บ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมาเป็นแนวทางในการจัดขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาวิชาการบัญชี
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ลักษณะหลักสูตรปริญญาตรีการบัญชี มีทั้งความเป็นศาสตร์และศิลป์ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ที่มีความเป็นสากล เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ลักษณะเป็นพหุวิทยาการ รวมถึงการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) การศึกษา
ในสาขาวิชาการบัญชีจึงเป็นกระบวนการการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์ และความสามารถ
ทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตร์อื่นที่ มีความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีวิธีเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ ซึ่งขอบเขต
องค์ความรู้ แบ่ งเป็ น 3 ด้าน 1) ความรู้ด้านการบัญ ชี การเงิน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) ความรู้ด้าน
องค์กรและธุรกิจ และ 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิทยาการต่างๆ ทาง
การบัญชีตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบนพื้นฐานแห่งเทคโนโลยี
อีกทั้งยังมุ่งผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกั บทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใช้เรียน
ร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาหรับสาขาวิชาอื่น ในคณะบริหารธุรกิจที่ต้องเรียน ได้แก่ วิชาการบัญชี
สาหรับผู้มิใช่นักบัญชี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ องประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจากคณะอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งใน
ด้านเนื้ อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้งความสอดคล้ องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งมั่นผลิตบัญชีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพควบคู่กับจริยธรรมพร้อมสู่โลกอาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพบัญชี
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญให้กับภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พร้อมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการปรับ ตั ว ให้ เข้ากั บ สภาพสั งคม และเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
 ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ให้ มี  พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานตามที่ สกอ. และ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
สภาวิชาชีพกาหนด
 ติดตามประเมิน ผลหลั ก สู ต ร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง  ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
กับความต้องการของธุรกิจและ
ต้องการของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
 ประสานความร่ ว มมื อ กั บ
สถานประกอบการในการจัด
กิจกรรมการเรียน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 ราย งาน ผ ล ก ารป ระ เมิ น
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน ทั ก ษ ะ
ค ว าม รู้ ค ว าม ส าม ารถ ใน
การทางานของบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 ข้อ 4 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจั ด การเรี ย นการสอนภ าคฤดู ร้ อ น เป็ น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
2.2.2 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวิ ช าการบั ญ ชี ศึ ก ษาโดย
การเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั กศึกษาบางคนยั งขาดทักษะการคิดอย่างเป็น ระบบ ขาดความคิดอย่างระมัดระวังรอบคอบ
ซึ่งจาเป็นสาหรับการเรียนและการปฏิบัติงานด้านบัญชี
2.3.2 นักศึกษาบางคนประสบปัญหาด้านการปรับตัว ด้านบุคลิกภาพ ขาดมนุษยสัมพันธ์ และขาดทักษะ
การสื่อสาร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ก าหนดกลยุ ท ธ์ ให้ แ ต่ ล ะรายวิ ช าฝึ ก นั ก ศึ ก ษาให้ คิ ด เชื่ อ มโยงอย่ างเป็ น ระบบ ทั้ งองค์ ค วามรู้
ด้านบัญชีและองค์ความรู้ทางบริห ารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปลูกฝังการทางานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดีผ่านการทางานกลุ่มร่วมกัน และจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน
ก่อนเริ่มเรียน
2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการแก้ปัญหาด้านการปรับตัว ด้านบุคลิกภาพ
ขาดมนุษยสัมพันธ์ และขาดทักษะการสื่อสาร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 ภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
210
210
210
210
210
ชั้นปีที่ 2

210

ชั้นปีที่ 3

210

210

210

210

210

210

210

210

840
210

840
210

ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

210
-

420
-

630
-

2.5.2 ภาคปกติระดับปริญญาตรีเทียบโอน จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
210
210
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
210
210
210
210
210
210
420
420
420
210
210
210

2564
210
210
420
210

2.5.3 ภาคสมทบระดับปริญญาตรีเทียบโอน จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
60
รวม
60
120
120
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
60
60
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ ภาคปกติ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และ
10,920,000 21,840,000 27,300,000 32,500,000 32,500,000
ค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
336,000
672,000
840,000 1,000,000 1,000,000
รวมรายรับ
11,256,000 22,512,000 28,140,000 33,500,000 33,500,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย ภาคปกติ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2560
2561
2562
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
11,060,040 11,723,642 12,427,061
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
4,764,200 4,762,000 4,765,200
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
4,368,000 8,736,000 10,920,000
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
20,192,240 25,221,642 28,112,261
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
6,454,200 7,604,840 8,052,120
รวม (ข)
6,454,200 7,604,840 8,052,120
รวม (ก)+(ข)
26,646,440 32,826,482 36,164,381

2563

2564

13,172,684 13,963,460
4,656,600

4,577,600

-

-

13,000,000 13,000,000
30,829,284 31,541,060
8,702,150 10,434,640
8,702,150 10,434,640
39,531,434 41,975,700
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2.6.3 งบประมาณรายรับ ภาคสมทบ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และ
2,760,000 5,520,000 5,520,000 5,520,000
ค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ
2,760,000 5,520,000 5,520,000 5,520,000

2564
5,520,000
5,520,000

2.6.4 งบประมาณรายจ่าย ภาคสมทบ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2560
2561
2562
2563
2564
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
768,000
912,000
912,000
912,000
912,000
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
690,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
1,458,000 2,292,000 2,292,000 2,292,000 2,292,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
1,458,000 2,292,000 2,292,000 2,292,000 2,292,000
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามประกาศ ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครว่ าด้ วยการเที ยบโอนผลการเรี ยน
(ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก

30
3
12
6
2
3
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

97
40
42
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้

หน่วยกิต

AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207
รหัสคณะ
BA คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
รหัสสาขาวิชา
01 สาขาวิชาการบัญชี

ชั่วโมงนอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต
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ระดับการศึกษา

1
3
5

อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3-9 กลุม่ วิชาชีพเลือก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก
2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)


หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 40 หน่วยกิต ประกอบด้วย

BA2011101 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)

3(2-2-5)

BA2011104 จริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ (Business and Professional Ethics)

3(3-0-6)

BA2011201 การภาษีอากรสาหรับนักบัญชี (Taxation for Accountant)

3(3-0-6)

BA2021101 หลักการตลาด (Principles of Marketing)

3(3-0-6)

BA2031203 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

3(3-0-6)

BA2031206 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
(Management and Organization Behavior)
BA2031304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
BA2031305 ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

3(3-0-6)

BA2032308 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

3(3-0-6)

BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics)

3(3-0-6)

BA2041102 การเงินธุรกิจ (Business Finance)

3(3-0-6)

BA2051101 ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
(Information System for Business)
BA2061101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
(English for Business Correspondence 1)
BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)

3(2-2-5)

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

3(2-2-5)
1(0-2-1)
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 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต ประกอบด้วย
BA2012201

การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)

3(3-0-6)

BA2012202

การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2)

3(3-0-6)

BA2012203

การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)

3(3-0-6)

BA2012204

การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

3(3-0-6)

BA2012205

3(3-0-6)

BA2012307

ระบบบัญชีและเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับนักบัญชี
(Accounting System and Modern Technology for
Accountant)
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
(Packaged Software for Accounting)
การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting 1)

BA2012308

การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)

3(3-0-6)

BA2012309

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
(Auditing & Assurance Services)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System)
แนวคิดและมาตรฐานรายงานทางการเงิน
(Concept and Financial Reporting Standards)
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
(Internal Auditing and Internal Control)
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(Financial Reporting and Analysis)

3(3-0-6)

BA2012206

BA2012310
BA2012311
BA2012312
BA2012313
BA2012414

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

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

 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
BA2010301

สหกิจศึกษาทางการบัญชี
(Cooperative Education for Accounting)

6(0-40-0)

สาหรับนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนในรายวิชา BA2010301 สหกิจศึกษาทางการบัญชีได้จะต้อง
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจา
หลั ก สู ต ร ให้ เลื อ กลงทะเบี ย นวิ ช าการฝึ ก งานด้ า นการบั ญ ชี กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ย บั ตรวิชาชีพชั้น สู ง (ปวส.) สาขาวิช าการบัญ ชี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียนให้ เลื อก
ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานด้านการบัญชี
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BA2010302

การฝึกงานด้านการบัญชี (Practicum in Accounting)

3(0-40-0)

ในแต่ละกลุ่มวิชาให้เลือกศึกษาจากรายวิ ชาดังต่อไปนี้ โดยแต่ละกลุ่ม ต้องเรียนวิชาสัมมนา 1 วิชา
และเลือกจากรายวิชาที่เหลือในแต่ละกลุ่มวิชาให้ครบ 15 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาการบัญชีการเงิน
BA2013401

สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)

3(3-0-6)

BA2013402

3(3-0-6)

BA2013403

การบัญชีสาหรับธุรกิจเฉพาะกิจ
(Accounting for Specialized Business)
การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting)

BA2013404

วิจัยทางการบัญชี (Accounting Research and Methodology)

3(2-2-5)

BA2013405

การบัญชีตราสารอนุพันธ์ (Accounting for Derivatives)

3(3-0-6)

BA2013406

การบัญชีสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Accounting for
Small and Medium Enterprises)
การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร
(Integrated Accounting for Enterprise Resource Planning)

3(3-0-6)

BA2013407

3(3-0-6)

3(3-0-6)

- กลุม่ วิชาการบัญชีบริหาร
BA2014401

สัมมนาการบัญชีบริหาร (Seminar in Managerial Accounting)

3(3-0-6)

BA2014402

การจัดการต้นทุน (Cost Management)

3(3-0-6)

BA2014403

การวางแผนและควบคุมกาไร (Profit Planning and Control)

3(3-0-6)

BA2014404

การประมาณและการวิเคราะห์ต้นทุน
(Cost Estimation and Analysis)
การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
(Accounting for Environmental and Social Responsibilities)
การบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์
(Inventory and Logistics Management)

3(3-0-6)

BA2014405
BA2014406

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- กลุม่ วิชาการสอบบัญชี
BA2015401

สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
(Seminar in External and Internal Auditing)
การวางแผนภาษีอากรขั้นสูง (Advanced Tax Planning)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

BA2015406

การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางบัญชี
(Accounting Information System Audit and Control)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
(Law for Accounting Profession)
การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นขั้นสูง
(Advanced Auditing and Assurance Services)
การบัญชีนิติเวช (Forensic Accounting)

BA2015407

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)

3(3-0-6)

BA2015402
BA2015403
BA2015404
BA2015405

3(3-0-6)

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE2100XXX วิชากลุ่มภาษาไทย

หน่วย
กิต
3

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GE2500XXX วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

GE28XXXXX วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

BA2011101 หลักการบัญชี

3

2

2

6

BA2031203 กฎหมายธุรกิจ

3

3

0

6

BA2031206 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

3

3

0

6
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4

35

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

1

0

2

1

GE2XXXXXX วิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3

3

0

6

BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1

3

3

0

6

BA2021101 หลักการตลาด

3

3

0

6

BA2051101 ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ

3

2

2

5

17

4

36

รวม

18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และ
GE2XXXXXX
มนุษยศาสตร์
GE2500XXX วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

รวม

หน่วย
กิต
3

19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21

21

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE2200XXX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

หน่วย
กิต
3

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GE28XXXXX วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2

3

3

0

6

BA2012203 การบัญชีต้นทุน
ระบบบัญชีและเทคโนโลยีสมัยใหม่
BA2012205
สาหรับนักบัญชี
BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์
รวม

3

3

0

6

3

3

0

6

3
17

3
17

0
0

6
34

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 17
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE2200XXX วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

หน่วย
กิต
3

BA2011201 การภาษีอากรสาหรับนักบัญชี

3

3

0

6

BA2012204 การบัญชีบริหาร

3

3

0

6

BA2012206 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี

3

2

2

5

BA2031304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

3

3

0

6

BA2041102 การเงินธุรกิจ

3

3

0

6

17

2

35

รวม

18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 19

22

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3

2

2

5

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

17

2

35

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

1

2

0

1

BA2012308 การบัญชีชั้นสูง 2
แนวคิดและมาตรฐานรายงาน
BA2012312
ทางการเงิน
การตรวจสอบภายในและการ
BA2012313
ควบคุมภายใน
BA201XXXX วิชาชีพเลือก 1

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

X

X

X

BA201XXXX วิชาชีพเลือก 2

3

X

X

X

X

X

X

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
BA2011104 จริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทาง
BA2061101
ธุรกิจ 1
BA2012307 การบัญชีชั้นสูง 1
BA2012309 การวางแผนภาษีอากร
การสอบบัญชีและงานที่ให้ความ
BA2012310
เชื่อมั่น
BA2012311 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รวม

18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 19

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

GE2XXXXXX

รวม

หน่วย
กิต
3

19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
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ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
BA2012414 รายงานการเงินและการวิเคราะห์

หน่วย
กิต
3

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

BA2031305 ธุรกิจเพื่อสังคม

3

3

0

6

BA2032408 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

3

0

6

BA201XXXX วิชาชีพเลือก 3

3

X

X

X

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1

3

X

X

X

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2

3

X

X

X

X

X

X

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0

40

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

0

40

0

รวม

18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
BA2010301 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
รวม

หน่วย
กิต
6

6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้ น ฐานในการใช้ภ าษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language
skills, listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication;
principles of business letter writing; types of business letters; business-related reports and
projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การนาเสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด
เพื่ อ การนาเสนอ การอ่ า นและการนาเสนอข้ อ มู ล ทางสถิ ติ และการเขี ย นเพื่ อ การนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์
และการประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
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GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสื อราชการ การเขียนรายงาน
การประชุม การเขีย นสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages;
speeches; projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้า งภาษาระดับพื้นฐาน การทั กทาย การแนะนาตัว
การบรรยายบุ คคล การบรรยายสิ่ งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English 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
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสาร
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวน
เกี ่ย วกับ วิช าชีพ ใจความส าคัญ และรายละเอีย ดจากเนื ้อ เรื่อ ง การให้น ิย าม การจาแนกประเภท
ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้ ายประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
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English usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions
and process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ นาไปใช้ในอาชีพ ต่าง ๆ การพบปะผู้ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ
การบอกคุณ สมบัติข องสิน ค้าและบริก าร การระบุเป้าหมายและการตัด สิน ใจทาธุร กิจ การต่อ ว่า และ
การแก้ปัญ หาข้อ ร้องทุก ข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒ นธรรมใน
อาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in
workplace; telephoning in business; making an appointment in business; giving
presentation about company performance; describing products and services; identifying
goals and making business decision; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context;
components and sentence structures; components of reading comprehension; reading for
main ideas and reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา
การฟังระดับย่ อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
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GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอก
ที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with
native culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and
directions; requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทัก ษะภาษาจีน เบื้อ งต้น ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนา
และการอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence
patterns and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary
and answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย
และกระแสโลกาภิ วั ต น์ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางการเมื อ ง หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
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Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development;
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ พฤติ ก รรมและธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์
แรงจู งใจกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ในองค์ ก าร การสื่ อ สารกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ในวั ฒ นธรรมไทย
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature;
motivation and human relations in organizations; communication and human relations; human
relations in Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละประเภทของการวิ จั ย
ขั้นตอนและการออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
การตีความและการนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้า งแนวคิด และเจตคติข องตนเอง ภาระหน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
ของบุค คล กลยุท ธ์ก ารบริห ารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้า งผลผลิต และการปฏิบัติง าน
อย่างมีประสิทธิภ าพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
การบริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ละความเสี ่ ย งสาหรั บ องค์ ก ารสมั ย ใหม่ ปั ญ หา ผลกระทบและวิ ก ฤติ
การพั ฒ น าใน สั ง ค ม ไท ย แ ละ สั ง ค ม โลก เท ค โน โล ยี แ ล ะ น วั ต ก รรม เพื ่ อ ก ารพั ฒ น าที ่ ยั ่ ง ยื น
สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic
development; good governance and risk management for modern organization; problems,
impact, and crises of development in Thai and global societies; technology and innovation
for sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency
economy philosophy and the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น แ ร ง ง า น สั ม พั น ธ์ จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
labour protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social
responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย
แนวคิดการก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลัก
อาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and
diversity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN
development cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together
integration for a sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติ ศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence
conflict resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น
แ ล ะ การคั ด เลื อ กสารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ ทรั พ ยากรสารสนเทศในห้ อ งสมุ ด การสื บ ค้ น และ
การใช้เครื่องมือ ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation
and selection; library’s information-resources storage systems; information resources
searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism

31

GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้น ฐานทางจิตวิทยา พั นธุกรรม สิ่งแวดล้ อมและพัฒ นาการของมนุษ ย์
สรี ร วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ การรั บ รู้ การเรี ย นรู้ แ ละการจู ง ใจ เชาวน์ ปั ญ ญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; 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
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ น มาของชนชาติ ไทย ลั ก ษณะสั งคม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย
ความเชื่อศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับ
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors
affecting personality; personality improvement; self-perception, mental health and selfadjustment; human relation and personality; perfect personality development
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GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และองค์ ป ระกอบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาตน ภาวะผู้ นา
การเป ลี่ ย นแป ลงการเรี ย น รู้ การพั ฒ น าก ารทางาน การปรั บ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละ การ
สื่ อ สารในองค์ ก ารสมั ย ใหม่ สุ ข ภาพจิ ต และการเสริ ม สร้ า งชี วิ ต ให้ เ ป็ น สุ ข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; self-adjustment;
human relations in modern organization and communication; mental health and happy life
enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและกระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives
formulation development project design; creation of participatory and learning
atmosphere; project administration
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GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่ว ไปเกี่ย วกับ จิต ของมนุษ ย์ ศาสตร์ว่า ด้ว ยการพัฒ นาสมาธิ สมาธิกับ
การพัฒ นาสมาธิ จิ ตกับ การเปลี่ ย นแปลงเชิงพฤติ กรรม การประยุกต์ใช้ส มาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation
in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู ้ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ วิท ยาศาสตร์ ก ารกีฬ า การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ดัช นีม วลกาย รูป แบบของการจัด การแข่ง ขัน และประเภทของกีฬ า การบาดเจ็บ จาก
การเล่ น กีฬา และการปฐมพยาบาล และการออกกาลั ง กายเพื่ อสุ ขภาพ
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
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่ วไปเกี่ ยวกับ ลี ล าศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลี ล าศ รูปแบบของ
ลีลาศ ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types
of social dance; practice of social dance
GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบีย บ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขัน กีฬาและการจัด
การแข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
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General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management
of team sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
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
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกับนั นทนาการ ความหมายและความส าคั ญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
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
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัว กาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ย น
และการจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences
and series
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GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติตัว แปรสุ่ม การสุ่มตัว อย่าง การประมาณค่า และ

การทดสอบสมมติฐ าน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ มาตราชั่ง ตวง วัด อัต ราส่ว น สัด ส่ว น ร้อ ยละและ
การประยุก ต์ พื้น ที่แ ละปริม าตร ดอกเบี้ย และเงิน ผ่อ นชาระ ภาษีมูล ค่า เพิ่ม และภาษีเงิน ได้ เลขดัช นี
ตรรกศาสตร์เบื้ องต้น และการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage
and applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and
income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจาวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity;
chemical substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้น ฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุล ธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุรัก ษ์ มลพิษ สิ่ง แวดล้อ ม การประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้ อม
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Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation;
environmental pollution; environmental impact assessment and environment
management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101
โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิ วั ฒ น์ และความทั น สมั ย เศรษ ฐกิ จ และการเมื อ งใน สั ง คม โลก
วิกฤตการพั ฒ นา ความเป็ น พลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพั ฒ นาที่ยั่งยืน สังคมแห่ งการเรียนรู้และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises
in development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning
society and 21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก และพื้ น ฐานการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การเป็ น บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การท างาน ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง บุ ค ลิ ก ภาพ การท างานเป็ น ที ม
การเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on
graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational leadership;
personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั กษะชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
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GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลัก การของวิท ยาศาสตร์ก ารกีฬ าและการออกกาลัง กาย ความรู้เ กี่ย วกับ
กิจ กรรมทางกาย การเสริม สร้า งสมรรถภาพทางกายที่เ กี่ย วกับ สุข ภาพ ก ารทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายด้ว ยตนเอง การบริโ ภคอาหาร การควบคุม น้าหนัก การพัก ผ่อ นด้ว ยกิจ กรรมนัน ทนาการ
การประยุ กต์วิทยาศาสตร์ การกี ฬากับ การออกกาลั ง กายเพื่ อสุ ขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and
exercise for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุข
ปฏิบัติที่ดี กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care
practitioners; self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health;
food and nutrition; the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิค และแนวคิด ทางคณิต ศาสตร์ คณิต คิด เร็ว คณิต ศิล ป์ คณิต พยากรณ์
คณิตกับการลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks;
mathematical art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics
and health
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GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุ น ไพรและเครื่ อ งส าอาง ไฟฟ้ าและความปลอดภั ย เทคโนโลยี

สุขภาพและความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety;
technologies; health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์
วั ส ดุ ท างการแพทย์ วั ส ดุ สาหรั บ เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม วั ส ดุ ใ นงานก่ อ สร้ า ง วั ส ดุ สาหรั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for
electric appliance
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BA2011101
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด
สาหรับ การรายงานทางการเงิน หลัก การและวิธีการบันทึกบัญ ชีต ามหลักการบัญ ชีคู่ การบัน ทึก บัญ ชี
ตามวงจรบัญชี งบการเงินสาหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้าและระบบใบสาคัญ
Meanings, objectives and usefulness of accounting information;
conceptual framework for financial reporting; principles and process of recording journal
by double entries; recording of accounting cycle; financial statements for service and
merchandising firms; and voucher systems
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุ กต์ใช้ห ลั กการบั ญชีกับรายการค้ าและเหตุ การณ์ต่ างๆ
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BA2011104

จริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ
3(3-0-6)
Business and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การกากับดูแลกิจการที่ดี
จริย ธรรมธุร กิจ ความรับ ผิด ชอบต่อสัง คมตามหลัก การปฏิบัติในระดับ สากล เศรษฐกิจ พอเพียง และ
การพัฒ นาอย่างยั่งยืน กฎหมายวิช าชีพบัญ ชี จรรยาบรรณผู้ประกอบวิช าชีพ บัญ ชี ประเด็ น จริยธรรม
วิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินทางใจทางจริยธรรม
Ethical environment; ethical theories, good corporate governance
and business ethics; social responsibility according to international guidelines; sufficiency
economy and sustainable development; accounting professional law; accounting code of
conduct; ethical issues in business and accounting profession and ethical decision making
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบายลักษณะของจริยธรรม
(2) อธิบายข้อดีและข้อเสียของแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักการต่อจริยธรรม
(3) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและกาหนดว่าเมื่อใดควรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
(4) วิเ คราะห์ท างเลือ กของวิธีป ฏิบัติแ ละระบุถึง ผลที่ต ามมาทางจริย ธรรม
ของแต่ละทางเลือก
(5) ประยุก ต์ใช้ห ลักจริย ธรรมพื้น ฐานในเรื่อ งความซื่อ สัต ย์สุจ ริต ความเที่ย ง
ธรรม ความรู้ค วามสามารถทางวิช าชีพ และความระมัด ระวัง รอบคอบ การรัก ษาความลับ และการ
ปฏิบัติตนเยี่ย งผู้ป ระกอบวิชาชีพในสถานการณ์ที่ล่อแหลมทางจริยธรรม และกาหนดแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม
(6) ประยุกต์ใช้ข้อ กาหนดทางจริย ธรรมที่เกี่ยวข้อ งกับ พฤติก รรมทางวิช าชีพ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
BA2011201

การภาษีอากรสาหรับนักบัญชี
Taxation for Accountant
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2011101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
-

3(3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการจัดเก็บภาษี
อากร ตามประมวลรัษฎากรและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุค คล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีท้องถิ่น
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการภาษีอากร การจัดทากระดาษ
ทาการเพื่อ คานวณภาษีเงิน ได้ต ามประมวลรัษ ฎากร การปรับ ปรุงกาไรสุท ธิท างการบัญ ชีก ารเงิน เป็น
ก าไรสุท ธิท างภาษี อ ากร การบั ญ ชี ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี การจั ด ท ารายงานและการยื่ น แบบ
แสดงรายการภาษีสรรพากร
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Introduction to taxation; criteria, procedures for tax assessment, and
collection in accordance with the Revenue Code; personal income tax; corporate income
tax; value-added tax; specific business tax; stamp duty, custom duty; excise tax; and local
tax; revenue and expense recognition concepts under the principles of accounting and
taxation; preparation 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
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบายข้อกาหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ
(2) จัดทาการคานวณภาษีทางตรงและทางอ้อมสาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
BA2021101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
บทบาทและความสาคัญของการตลาดและหน้าที่ทางการตลาด การแบ่งตลาด
และพฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมทางการตลาดและการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ระบบ
ข้อมูลทางการตลาดและการตลาดธุรกิจ บริการ การตลาดทางตรงและการตลาดระหว่างประเทศ การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกิจกรรมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาดและกรณีศึกษา
Roles and importance of marketing and marketing function; market
segmentation; buying behavior; marketing mix and defining marketing mix strategy;
marketing information systems; services marketing; direct marketing; international marketing;
application of new technology to marketing activities; marketing ethics and case studies.
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) วิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ
(2) ระบุ ลั ก ษณะส าคั ญ ของโลกาภิ วั ฒ น์ ซึ่ งรวมถึ งบทบาทของธุ ร กิ จ ข้ า มชาติ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม่
BA2031203

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป บุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา ละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์
เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทาของ ยืม ค้าประกัน จานอง จานา ตัวแทน นายหน้า และทรัพย์สินทางปัญญา
General provision; persons; things; juristic acts; contract; violation;
sales; hire of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loan; suretyship;
mortgage; plage agency; brokerage; and intellectual property
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่กากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน
(2) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา และการหา
ข้อสรุป
(4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ
(5) วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพ และ
ต่อสาธารณะ
BA2031206

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Management and Organization Behavior
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
แนวความคิ ดเกี่ ยวกั บหลั กการจั ดการ การวางแผน การจั ดองค์ การ การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ การชี้นา การควบคุม พฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม ค่านิยม
วัฒ นธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒ นาองค์การ ความขัดแย้งในองค์การ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในองค์การ
Concept of principles of management; planning; organizing; human
resources management; leading; controlling; organization behavior; individual behavior
and group behavior; value; organizational culture; changes and development of
organization; conflict; organization behavior modification
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร
(2) อธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความส าคั ญ ของหน้ า ที่ แ ละการด าเนิ น งาน
ประเภทต่าง ๆ ภายในองค์กร
(3) อธิบายว่าทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรอาจนามาใช้เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคล ทีมงาม และองค์กรได้อย่างไร
(4) นาเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นเพื่อให้ เกิดการสนั บสนุนและมีพันธ
สัญญาร่วมกัน
(5) ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาผู้อื่น
(6) ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน
(7) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้ นาเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้ อื่นในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร
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BA2031304

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2600102 สถิติเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์ โดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ การตัดสิ นใจภายใต้ส ภาวะ
แน่นอนและไม่แน่นอน การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการควบคุมและประเมินผล
โครงการ แบบจาลองแถวคอย การจาลองสถานการณ์
Analysis by scientific decision-making methods; decision-making
under certainty and uncertainty; inventory control; linear programming; project monitoring
and assessment techniques; queuing model; simulation
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารรวมถึง
ต้ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การวิ เคราะห์ ผ ลต่ า ง การบริ ห ารสิ น ค้ า คงเหลื อ และการจั ด ท างบประมาณและ
การพยากรณ์
(2) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพื่อนาเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการตัดสินใจด้านการบริหาร
(3) ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรม ในการ
แก้ไขปัญหา
(4) เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและซับซ้อนในหลายแง่มุม
(5) คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
BA2031305

ธุรกิจเพื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Enterprise
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : รู ป แบบ วิ ธี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การเพื่ อ สั ง คม การประยุ ก ต์ ห ลั ก การ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ น าไปใช้ ในกิ จ การเพื่ อ สั ง คม การวิ เคราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคโดยเน้ น การใช้ น วั ต กรรม
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม ฝึกวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจของกิจ การ
เพื่อสังคม รวมถึงการศึกษากรณีศึกษาจากกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Format, business approach of social enterprise; application of
management principles to social enterprise; diagnosing problems and obstruction by using
innovative solutions for establishing a sustainable social enterprise; training in analyzing
and writing business plan of social enterprise including cases studies of local and foreign
social enterprise
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ระบุ ลั ก ษณะส าคั ญ ของโลกาภิ วั ฒ น์ ซึ่ งรวมถึ งบทบาทของธุ ร กิ จ ข้ า มชาติ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม่
(2) ประเมิ น ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล และแง่ มุ ม ที่ ห ลากหลาย ผ่ า นการวิ จั ย
การวิเคราะห์ และการบูรณาการ
(3) ประยุ ก ต์ ใช้ เหตุ ผ ล การวิ เคราะห์ เชิ ง วิ พ ากษ์ และการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม
ในการแก้ไขปัญหา
(4) ประยุกต์ใช้ทักษะการให้ คาปรึกษาเพื่อลดหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง แก้ไขปัญหา
และสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุด
(5) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(6) อธิ บ ายบทบาทของจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ และที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด ด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
BA2032308

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : BA2031101 หลักการจัดการ หรือ
BA2031205 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
รายวิชาที่ต้องเรียบควบคู่: การจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์ /การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน การกาหนดทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ
ปฏิบั ติการ การนากลยุทธ์ไปปฏิบั ติ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่
ทันสมัยการศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
Strategic management; external environment analysis; internal
environment analysis; direction of organization; corporate strategy; business strategy;
operational strategy; implementation of strategy; control and strategic evaluation; modern
strategic management; case studies at national and local levels
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบ ายสภาพแวดล้ อมที่ อ งค์ ก รด าเนิ น งานซึ่งรวมถึ งแรงผลั ก ดั น หลั ก ด้ าน
เศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ และด้านวัฒนธรรม
(2) วิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ
(3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร
(4) อธิบายกระบวนการที่อาจนามาใช้ในการดาเนินกลยุทธ์ขององค์กร
(5) ประยุกต์ใช้ทักษะการต่อรองมาใช้เพื่อหาทางแก้ปัญหาและข้อตกลงร่วมกัน
(6) กาหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและติดตามผลงานของ
ตนเองโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้อื่นและการไตร่ตรองด้วยตนเอง
(7) จัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดทางวิชาชีพ
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BA2041101

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและการกาหนดราคา ทฤษฎีการผลิต
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคารและนโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economics information; demand , supply and pricing; theory of
production; perfect competitive market and imperfect competitive market; national
income; finance and banking and monetary policy; fiscal policy; international economics;
economic development
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบายหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค
(2) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
ต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
(3) อธิบ ายโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์ การ
แข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย
BA2041102

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การพยากรณ์และวางแผน
ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน มูลค่า
ของเงินตามเวลา การเงินระหว่างประเทศ
Financial information; financial ratio analysis; financial forecasting and
planning; working capital management; capital budgeting; financial structure and financing;
time value of money; International finance
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีสาหรับองค์กร รวมถึงการจัดหาเงิน
จากธนาคาร เครื่องมือทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้และตลาดพันธบัตรรัฐบาล
(2) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร
(3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด
(4) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณต้นทุน
เงินทุนขององค์กร
(5) ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดทางบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการประเมิน
การตัดสินใจลงทุน
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(6) อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้
สาหรับการตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว
(7) วิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ
BA2051101

ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Systems for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
บทบาทของระบบสารสนเทศในงานธุ รกิ จ การประยุ ก ต์ ใช้ ระบบสารสนเทศ
ในงานธุรกิจทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ประเภทของการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
การประยุก ต์ใช้ซอฟต์แวร์ในสานักงานด้านงานเอกสาร งานนาเสนอ และงานตารางคานวณ การจัดทา
จดหมายเวียน การใช้ซอฟต์แวร์ตารางคานวณเพื่อวิเคราะห์ยอดขาย
Roles of information systems; application of information systems to
business at personal and organization levels; type of information systems used in
organizations; current computer technology; use of operating systems; use of computer
network and internet; application of office software to documentation; presentation and
spread sheet; mail merge; sale analysis by spread sheet software
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิ บ ายว่ าเทคโนโลยี สารสนเทศมี ประโยชน์ ต่ อการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล และการ
ตัดสินใจอย่างไร
(2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ
(3) สื่ อ สารอย่ า งชั ด เจนและกระชั บ เมื่ อ น าเสนอ อภิ ป ราย และรายงานใน
สถานการณ์ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา
(4) น าเครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมมาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
BA2061101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
English for Business Correspondence 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การอ่านและการเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม
จดหมายสั่ งซื้ อ จดหมายตอบสั่ งซื้ อ จดหมายร้อ งเรี ย น จดหมายตอบการร้ อ งเรีย น จดหมายทวงหนี้
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
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Reading and writing business letters; letters of enquiry, enquiry reply
letters; purchase order letters, purchase order reply letters; complaint letters, replies to
complaint letters, collection letters; application letters, writing resumes and electronic-mail
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) สื่ อ สารอย่ า งชั ด เจนและกระชั บ เมื่ อ น าเสนอ อภิ ป ราย และรายงานใน
สถานการณ์ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา
(2) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา
ในการสื่อสารทุกรูปแบบ
(3) ประยุกต์ใช้ทักษะการให้ คาปรึกษาเพื่อลดหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง แก้ไขปัญหา
และสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุด
BA2001401

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
กระบวนการสหกิจศึกษา การเลื อกสถานประกอบการและการสมัครงาน การ
สัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job
applications; job Interviews; personality development; labor law and professional ethics;
quality system and safety; report writing and presentation
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุ ก ต์ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ซึ่ ง รวมถึ ง การระบุ และ
การประเมิ น ทางเลื อ ก เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ สรุ ป ที่ ส มเหตุ ส มผลบนพื้ น ฐานของข้ อ เท็ จ จริ งและสถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
(2) ให้ความร่วมมือและทางานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
(3) สื่ อ สารอย่ า งชั ด เจนและกระชั บ เมื่ อ น าเสนอ อภิ ป ราย และรายงานใน
สถานการณ์ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษาและโดยวาจา
(4) ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
(5) เปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา
(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(7) สอบทานงานของตนเองและของผู้ อื่ น เพื่ อ ประเมิ น ว่ า งานนั้ น เป็ น ไปตาม
มาตรฐานคุณภาพขององค์กรหรือไม่
(8) ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตั้งคาถาม และประเมิน
ข้อมูลทั้งหมดเชิงวิพากษ์
(9) ประยุ กต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อสงสั ยอย่างมี วิจารญาณในการประเมิ น
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(10) ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้ อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุน
อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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กลุ่มวิชาชีพบังคับ
BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2011101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
-

3(3-0-6)

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการ
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยสินทรัพย์ในงบการเงิน
Accounting principles and methods pertaining to assets; assets classification;
distinguishing and valuating assets; recognizing assets as cost and expenses under the
principles of accounting; impairment of assets; presenting and disclosing assets on
financial statements
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ
(2) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดทางบการเงิน
BA2012202

การบัญชีชั้นกลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2011101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
หลัก การและวิธีก ารบัญ ชีเ กี่ย วกับ หนี้สิน และส่ว นของเจ้า ของ การจาแนกประเภท
หนี้สิน การรับ รู้ร ายการ การวัด มูล ค่า การแสดงรายการหนี้สิน และการเปิด เผยข้อ มูล หนี้สิน ในงบ
การเงิน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สิน ที่อาจเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด และ
บริษัทมหาชนจากัด การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส่วนของเจ้าของในงบการเงิน กาไรต่อหุ้น
และ งบกระแสเงินสด
Accounting principles and methods pertaining to liabilities and equities
liabilities classification; recognition; measurement; presentation and disclosure of liabilities
on financial statements; accounting for estimated and contingency liabilities; accounting
for partnership, private and public companies; presentation and disclosure of equities in
financial statements; earnings per share and statement of cash flow
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ
(2) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดทางบการเงิน
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BA2012203

การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2011101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
บทบาทของการบัญ ชีต้น ทุน ในองค์ก รธุร กิจ ศัพ ท์แ ละความหมายของต้น ทุน ต่า งๆ
วิธีก ารบัญ ชีและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่า ยการผลิต และต้น ทุนกิจกรรม ระบบต้น ทุน
งานสั ่ง ทา ระบบต้น ทุน ช่ว งการผลิต ระบบต้น ทุน มาตรฐานและการวิเ คราะห์ผ ลต่า ง การปัน ส่ว น
ค่าใช้จ่ายการผลิต ต้ น ทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ วิธีการบัญชีและการคิดต้นทุนของเสีย
การสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง และเศษซาก
Role of cost accounting in business; technical terms and meanings of various
costs; accounting method and control of raw materials, labor, manufacturing overhead
cost and activity-based costing; accounting system for job order costing; process costing;
standard costing and variance analysis; overhead allocation; joint-product and by-product
costing; accounting for waste; reworks; scraps and defective units
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุก ต์ใช้เทคนิ คต่าง ๆ เพื่ อสนั บสนุ นการตัดสิ น ใจด้านการบริห ารรวมถึงต้ นทุ น
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ และการจัดทางบประมาณและการพยากรณ์
(2) ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและ ตัว
ผลักดันต้นทุน
BA2012204

การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012203 การบัญชีต้นทุน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ระบบต้น ทุน เต็ม และระบบต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ ร ะหว่างต้นทุน ปริมาณ และ
ก าไร การงบประมาณ การใช้ข ้อ มูล เพื ่อ ประโยชน์ใ นการตัด สิน ใจด้า นการวางแผนและควบคุม
งบประมาณรายจ่ายลงทุน การกาหนดราคาสินค้า และราคาโอน
Absorption (Full) costing and variable (direct) costing; Cost-Volume-Profit
Analysis, budgeting, utilization of accounting information for decision making in planning
and control; capital budgeting, product pricing and transfer pricing
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) วิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูล ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพื่อนาเสนอข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องสาหรับการตัดสินใจด้านการบริหาร
(2) จัดทารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร ซึ่งรวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่
มุ่ ง เน้ น การวางแผนและการจั ด ท างบประมาณ การบริ ห ารต้ น ทุ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การวั ด ผล
การปฏิบัติงาน และการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ
(4) ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดทางบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการตัดสินใจลงทุน
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BA2012205

ระบบบัญชีและเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับนักบัญชี
3(3-0-6)
Accounting System and Modern Technology for Accountant
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2011101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ความส าคั ญ รู ป แบบของระบบบั ญ ชี เทคนิ ค ในการวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีตามกระบวนการทางการบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบัญชี บทบาทหน้าที่
และจริยธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับนักบัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร ธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ และการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
Importance and format of accounting system; analysis and design
techniques for accounting information complying with accounting processes; information
technology for accountants; roles, responsibilities and ethics of related parties in modern
technology for accountants; information system for Enterprise Resource Planning (ERP),
E-business and E-commerce.
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจอย่างไร
(2) ระบุ ลักษณะสาคัญของโลกาภิวัตน์ ซึ่งรวมถึงบทบาทของธุรกิจข้ามชาติ กาพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม่
(3) นาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น
BA2012206

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3(2-2-5)
Packaged Software for Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012205 ระบบบัญชี
และเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับนักบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ความรู้ เ บื ้ อ งต้ น และองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของโปรแกรมสาเร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชี
การปฏิบัติเกี่ย วกับ โปรแกรมสาเร็จ รูป ที่ใช้ในการจัดทาบัญ ชี การบันทึกข้อ มูล ทางบัญ ชีในระบบบัญ ชี
ย่อ ยต่า งๆ ระบบสิน ค้า คงคลัง ระบบขาย ระบบลูก หนี ้ ระบบเจ้า หนี ้ ระบบบัญ ชีแ ยกประเภท
รายงานข้อมูล ทางการเงินในรูป แบบต่างๆ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทั่ว ไป
เพื่องานบัญชี การจัดทาเอกสารทางบัญชี และโปรแกรมสาเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Basic knowledge and elements of package software for accounting; general
practices of packaged software for accounting; journalizing and posting accounting
transaction into inventory system, sales system, accounts receivable system, accounts
payable system; ledger system; financial reporting in various forms; analysis of financial
statements; applications of general packaged software to accounting works. accounting
document preparation and Enterprise Resource planning packaged software
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ
(2) นาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น
BA2012307

การบัญชีชั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การบัญชีสาหรับการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การบัญชีสาหรับการปรับ
โครงสร้างหนี้ การบัญ ชีสาหรับ กิจ การร่ว มค้า การบัญ ชีสาหรับธุรกิจฝากขาย การบัญชีสาหรับสัญ ญา
เช่า การบัญ ชีสาหรับ สัญ ญาก่อสร้า ง การบัญ ชีสาหรับ กิจ การที่ไม่แ สวงหากาไร และการบัญ ชีสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
Accounting for translation of foreign currency transactions; accounting
policies changes in accounting estimation, and correction of accounting errors; accounting
for financial restructuring; accounting for joint venture; accounting for lease; accounting for
construction, accounting for non-profit organization and accounting for employee’s
benefits
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ
(2) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดทางบการเงิน
BA2012308

การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การบั ญ ชีส าหรับ ส านักงานใหญ่และสาขา การรวมธุรกิจ การบัญ ชีสาหรับเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ การแปลงค่างบการเงินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ และการดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
Accounting for home office and branches; business merger; accounting for
investment in subsidiaries and associated companies; accounting for changes in equities in
subsidiaries and associated companies; preparation of consolidated and separate financial
statements; accounting for translation of foreign currency transactions; and accounting for
holding companies

51

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทางบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
BA2012309

การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Planning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2011201 การภาษีอากรสาหรับนักบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การวางแผนภาษีอากร การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจเพื่อการวางแผนภาษีอากร การ
วางแผนภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีเงิน ได้นิติบุคคล การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ และการวางแผนภาษีอื่น
Tax planning ; selection of business form for tax planning; tax planning
for personal income tax planning; corporate income tax planning; withholding tax
planning; value-added tax planning; special business and other tax planning
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน
(2) อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี
(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา และการหาข้อสรุป
BA2012310

การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
3(3-0-6)
Auditing and Assurance Services
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
แนวคิดของการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น จรรยาบรรณและการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี การวางแผนงานตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง หลักฐาน
การสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบ การตรวจสอบสินทรั พย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย
รายงานของผู้สอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
Auditing and assurance services concepts; ethics and quality control of
auditing; audit planning; audit risk and risk assessment; audit evidences and audit
procedures; auditing in assets, liabilities, equities, revenues and expenses; auditor’s report;
auditing in computerized accounting information

52

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่าง
ประเทศ) และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
(3) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงานตรวจสอบ
(4) อธิบายองค์ประกอบสาคัญของงานให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น
(5) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินและ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุท์การตรวจสอบ
BA2012311

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012205 ระบบบัญชี
และเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับนักบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
แนวคิดและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประกอบและกระบวนการของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบและวิเคราะห์วงจรทางธุรกิจ ความเสี่ยงและการควบคุมระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Concepts and elements of information technology; components and
process of accounting information system; design and analysis of business model; risk and
controls of accounting information system; development of accounting information system
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุม
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
(2) อธิ บ ายว่ า เท คโนโลยี ส ารสน เทศมี ป ระโยชน์ ต่ อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และ
การตัดสินใจอย่างไร
(3) ระบุลักษณะสาคัญของโลกาภิวัฒน์ซึ่งรวมถึงบทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม่
BA2012312

แนวคิดและมาตรฐานรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Concept and Financial Reporting Standards
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
หลั กการ แนวคิ ด วิ วัฒ นาการทฤษฎี ท างการบั ญ ชี มาตรฐานการบั ญ ชี และมาตรฐาน
รายงานทางการเงินในการจัดทาและนาเสนองบการเงินในปัจจุบัน
Principles, concepts, and evolution of accounting theories; Accounting
Standards and Financial Reporting Standards for preparation and presentation of current
financial statement
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่างๆ
(2) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดทางบการเงิน
(3) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(4) ตี ค วามของรายงานต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ งข้ อ มูล ที่ ไม่ ใช่ข้ อมู ล ทางการเงิน เช่น รายงาน
ความยั่งยืน และรายงานฉบับบูรณาการ
BA2012313

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Auditing and Internal Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
แนวคิ ด การตรวจสอบภายใน การจั ด ตั้ งหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน การกากับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงขององค์กร
ตามแนวคิดของ COSO การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร
การสื่อสารและการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร
Concepts of internal audit; establishment of an internal audit unit; ethical issues
and internal auditing standards; corporate governance; enterprise risk management under
COSO’s framework; COSO’s internal control; evaluation of internal control efficiency; types
and internal auditing process; internal auditing of required activities in an organization;
communicating and reporting the results of internal audit; internal auditing of fraud
detection
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบายหลักการการกากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ
นักลงทุน และผู้มีหน้าที่กากับดูแลที่ได้รับการกากับดูแล และอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในข้อกาหนด
ด้านการกากับดูแล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
(2) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการกากับดูแลองค์กร
(3) วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง
(4) วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน
(5) อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจและการกากับดูแลที่ดี

54

BA2012414

รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
วัตถุประสงค์และลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน หลักการ แนวปฏิบัติและมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและนาเสนองบการเงินสาหรับอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์
งบการเงินรวมและงบการเงินระหว่างกาล การรายงานเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน การรายงาน
แยกตามส่วนงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การวิเคราะห์งบการเงินและ
ข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ การประเมินมูลค่ากิจการ
Objectives and qualitative characteristic of financial statements; accounting
principles, practices and standard for various industries; analysis of consolidated financial
statement and interim financial statement; reporting subsequent events after reporting
period; segment reporting; related party disclosure; financial analysis and other important
accounting information for decision making; enterprise evaluation.
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่างๆ
(2) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) ตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความ
ยั่งยืน และรายงานฉบับบูรณาการ
(4) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร
(5) วิ เคราะห์ ฐ านะการเงิ น ในปั จ จุ บั น และในอนาคตขององค์ ก รโดยใช้ เทคนิ ค ต่ า ง ๆ
ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด
(6) อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้สาหรับ
การตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว
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กลุ่มวิชาชีพเลือก
BA2010301 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
6(0-40-0)
Cooperative Education for Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ปฏิบัติงานจริงด้านการบัญชีเสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานในตาแหน่งงาน
ที่ได้รั บ การคัดเลื อกเป็ น เวลาไม่น้ อยกว่า 16 สั ป ดาห์ จั ดท ารายงานการปฏิ บั ติงานหรือรายงานการท า
โครงการภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in accounting as an actual employee according to the
position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report of
project report under the supervision of the supervisor and teacher
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุ ก ต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ซึ่ ง รวมถึ ง การระบุ และการประเมิ น
ทางเลือก เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(2) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) สอบทานงานของตนเองและของผู้ อื่ นเพื่ อประเมิน ว่างานนั้ น เป็ น ไปตามมาตรฐาน
คุณภาพขององค์กรหรือไม่
BA2010302

การฝึกงานด้านการบัญชี
3(0-40-0)
Practicum in Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
-

การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ หรือสถานประกอบการในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาบัญชีโดยมีจานวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจัดทารายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุด
การฝึกงาน
Apprenticeship in organizations or companies relating to accounting for not
less than eight weeks with summary report after internship ends.
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุ ก ต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ซึ่ งรวมถึ งการระบุ และการประเมิ น
ทางเลือก เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(2) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) สอบทานงานของตนเองและของผู้ อื่น เพื่ อประเมิ นว่างานนั้น เป็ นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพขององค์กรหรือไม่
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และให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ โดยแต่ละกลุ่มต้องเรียนวิชาสัมมนา 1 วิชา
และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือในแต่ละกลุ่มให้ครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
BA2013401 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Seminar in Financial Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การอภิปรายถึงปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งใน และ
ต่างประเทศและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Discussion about problems and special topics in Thai and International
Financial Reporting Standard as well as professional ethics
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุ กต์ใช้ความสงสั ยเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพในการตั้งคาถาม และประเมินข้อมูล
ทั้งหมดเชิงวิพากษ์
(2) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อสงสัยอย่างมีวิจารญาณในการประเมินข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ระบุ และประเมิ น วิธีก ารที่ ส มเหตุส มผลในการหาข้อสรุป ที่มี เหตุ ผ ลสนับ สนุ นอย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
BA2013402

การบัญชีสาหรับธุรกิจเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
Accounting for Specialized Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2011101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ผังบัญชี การบันทึกบัญชีและการควบคุมภายในของ
กิ จ การที่ มี ลั ก ษณะพิ เศษ เช่ น ธนาคาร สหกรณ์ โรงพยาบาลโรงแรม ประกั น ภั ย สถาบั น การเงิ น
ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบัญชีเกี่ยวกับมรดกและทรัสตี
และธุรกิจการเกษตร
Accounting systems and procedures; accounting chart, recognition and
internal control of special businesses such as banks; cooperatives, hospitals, hotels,
insurance, financial institution, tourism businesses, real estate, small and medium size
businesses; accounting for heritage and trustees; and agricultural businesses.
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่างๆ
(2) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่กากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน
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BA2013403

การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
แนวคิด และวิธีปฏิบัติทางบัญชีของธุรกิจประเทศ บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการบัญชีที่มีผลต่อมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีแต่ละประเทศ ราคาโอนและภาษีระหว่างประเทศ การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการวิเคราะห์งบ
การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางปฏิบัติทางการ
บัญชี การบันทึกและจัดทาบัญชีของธุรกิจระหว่างประเทศ
Accounting concepts and practices in international businesses; roles of The
International Accounting Standards Board (IASB); accounting environmental factors affecting
accounting standards and practices of different countries; international transfer price and
taxes; use of accounting information in analyzing financial statements and managing
multinational companies; impact of cexchange rate and accounting practices; recording
and preparing accounting for international businesses.
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่างๆ
(2) จัดทางบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือมาตรฐานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
(3) วิเ คราะห์ลัก ษณะของสภาพแวดล้อ มโลกที่ส่ง ผลกระทบต่อ การค้า และการเงิน
ระหว่างประเทศ
(4) วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน
BA2013404

วิจัยทางการบัญชี
Accounting Research and Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2600102 สถิติเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
-

3(2-2-5)

การวิจัยทางการบัญชี การกาหนดปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการนาเสนอ
งานวิจัย การบูรณาการงานวิจัยในงานบัญชีให้เกิดประโยชน์
Accounting research; setting research problems and objectives; related with
literature review; accounting research methodology; data analysis; report writing and
research presentation; accounting research integration for utilization.
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย ผ่านการวิจัย การวิเคราะห์ และ
การบูรณาการ
(2) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(3) เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามา
BA2013405 การบัญชีตราสารอนุพันธ์
3(3-0-6)
Accounting for Derivatives
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ตราสารอนุพันธ์ การรับรู้ การวัดมูลค่า การประเมินมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ การบัญชี
สาหรับตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง การวัดประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง และ
การเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์
Derivatives, recognition, valuation; value assessment of derivatives;
accounting for derivatives and hedging; effective evaluation of hedging and disclosure of
derivatives.
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีสาหรับองค์กร รวมถึงการจัดหาเงินจากธนาคาร
เครื่องมือทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้และตลาดพันธบัตรรัฐบาล
(2) อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้สาหรับ
การตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว
(3) วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง
BA2013406

การบัญชีสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
Accounting for Small and Medium Enterprises
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การดาเนิ น งานในรู ป แบบของธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม การวางแผนทางธุรกิ จ
การหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนทางการตลาด การวางแผน
กลยุ ท ธ์ การจั ด การการผลิ ต การจั ด หาเงิ น ทุ น ระบบบั ญ ชี ภาษี อ ากร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
รายละเอียดทางด้านกฎหมาย จริย ธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการฝึกจัดทา
แผนธุรกิจ
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Small and medium business transaction, business planning, opportunities of
small and medium enterprise, marketing planning, strategic planning, production
management, capital preparation, accounting system, taxation, human resources
management, details of laws, business ethics and social responsibility, practice of business
planning
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) วิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพื่อนาเสนอข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องสาหรับการตัดสินใจด้านการบริหาร
(2) อธิบายข้อกาหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ
(3) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร
(4) อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร
(5) อธิบ ายวัตถุป ระสงค์และความส าคั ญ ของหน้ าที่ และการดาเนินงานประเภทต่าง ๆ
ภายในองค์กร
BA2013407

การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร
3(3-0-6)
Integrated Accounting for Enterprise Resource Planning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
: BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
แนวความคิด วิธีการและการประยุกต์เชิงบูรณาการทางบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากร
องค์ ก ร เทคนิ ค การเลื อ กเทคโนโลยี ม าใช้ ในองค์ ก ร ความเสี่ ยง การควบคุ ม และความปลอดภั ย ที่ มี ต่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี ระบบการบริหารทรัพยากรในวงจรรายการค้าต่างๆ และการจัดทารายงาน
ในระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
Accounting concepts, methods, and integrated application to Enterprise
Resource Planning (ERP); selection technicales of technology to adopt in a firm; risks,
controls and securities of accounting information technology; various systems of Enterprise
Resource Planning and preparation of information reports for making-decision
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบายหลักการการกากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ
นักลงทุน และผู้มีหน้าที่กากับดูแลที่ได้รับการกากับดูแล และอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในข้อกาหนด
ด้านการกากับดูแล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
(2) วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุม
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
(3) นาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น

60

กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
BA2014401 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Seminar in Managerial Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012204 การบัญชีบริหาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การอภิ ป รายและการวิเคราะห์ บ ทบาทของการบั ญ ชี บ ริห ารภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบั ญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นปัญหาทางการบัญชีบริหารที่น่าสนใจในปัจจุบัน
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 along with interesting current issues in
managerial accounting
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ
(2) ประยุกต์ใช้ความสงสั ยเยี่ยงผู้ประกอบวิช าชีพในการตั้งคาถาม และประเมินข้อมูล
ทั้งหมดเชิงวิพากษ์
(3) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อสงสัยอย่างมีวิจารญาณในการประเมินข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ระบุ และประเมิ น วิธีก ารที่ ส มเหตุส มผลในการหาข้อสรุป ที่มี เหตุ ผ ลสนับ สนุ นอย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
BA2014402

การจัดการต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012204 การบัญชีบริหาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การจัดการต้นทุน การวิเคราะห์มูลค่ากระบวนการ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมและการ
บริหารกิจกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของความสูญเสีย เทคนิคในการปรับปรุงความสามารถ
ในการผลิตและความยั่งยืน อันได้แก่ เทคนิคไคเซ็น การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและเทคนิคอื่นๆในการจัดการต้นทุน
Cost management; process 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
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุก ต์ใช้เทคนิ คต่าง ๆ เพื่ อสนั บสนุ นการตัดสิ น ใจด้านการบริห ารรวมถึงต้ นทุ น
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ และการจัดทางบประมาณและการพยากรณ์
(2) ประยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค เชิ งปริ ม าณที่ เหมาะสมในการวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมต้ น ทุ น และ
ตัวผลักดันต้นทุน
(3) จั ด ทารายงานเพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ดสิ น ใจด้านการบริห าร ซึ่ งรวมถึงรายงานต่าง ๆ
ที่ มุ่ งเน้ น การวางแผนและการจั ด ท างบประมาณ การบริ ห ารต้ น ทุ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การวั ด ผล
การปฏิบัติงาน และการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน
BA2014403

การวางแผนและควบคุมกาไร
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012204 การบัญชีบริหาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกาไรและควบคุม การวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์กรประเภทต่างๆ การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม วิธีการ
จั ด ท างบประมาณและการใช้ ง บประมาณเป็ น เครื่อ งมื อ ในการควบคุ ม การก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลการ
ดาเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
Strategic planning; roles of profit planning and control; performance
measurement and evaluation of various types of enterprises; use of budget as a tool of
planning and control; approach of budgeting and utilization of the budgets as a tool of
control; determining key performance indicators; and reporting for control and
management
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุก ต์ใ ช้เทคนิค เชิง ปริม าณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พ ฤติก รรมต้น ทุน และ
ตัวผลักดันต้นทุน
(2) จัดทารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริห าร ซึ่งรวมถึงรายงานต่าง ๆ
ที่มุ่ง เน้น การวางแผนและการจัด ทางบประมาณ การบริห ารต้น ทุน การควบคุม คุณ ภาพ การวัด ผล
การปฏิบัติงาน และการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ
(4) ประยุก ต์ใ ช้เ ทคนิค การจัด ท างบประมาณการลงทุน ต่า ง ๆ ในการป ระเมิน
การตัดสินใจลงทุน
BA2014404

การประมาณและการวิเคราะห์ต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Estimation and Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012204 การบัญชีบริหาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การประมาณต้น ทุน และการวิเคราะห์ ต้นทุน เทคนิคและตัว แบบที่ใช้ในการประมาณ
ต้นทุน ตัวแบบที่ใช้ในการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาวภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปหรือโปรแกรมตารางทางานในการวิเคราะห์
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Cost estimation and analysis; techniques and models for cost estimation;
models for short-term and long-term making-decision under certain and uncertain
situations by using packaged software or spreadsheet program for analysis
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุก ต์ใ ช้เทคนิค เชิง ปริม าณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พ ฤติก รรมต้น ทุน และ
ตัวผลักดันต้นทุน
(2) ประยุก ต์ใ ช้เ ทคนิค การจัด ท างบประมาณการลงทุน ต่า ง ๆ ในการประเมิน
การตัดสินใจลงทุน
(3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ
BA2014405

การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3(3-0-6)
Accounting for Environmental and Social Responsibilities
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012204 การบัญชีบริหาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดทารายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดทารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Sustainable development concepts; corporate environment and society;
negative impacts of business activities on responsibility for environment and natural
resources; environmental management process; collecting, recording, and analyzing data
of environment-related earnings and costs; environmental reporting including sustainability
development reporting.
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความ
ยั่งยืน และรายงานฉบับบูรณาการ
(2) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการกากับดูแลองค์กร
(3) อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
BA2014406

การบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Inventory and Logistics Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012204 การบัญชีบริหาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การบริ ห ารสิ น ค้ าคงคลั ง การควบคุ ม สิ น ค้ าคงคลั ง นโยบายสิ น ค้ าคงคลั งและระบบ
การบริห ารสิน ค้าคงคลั ง การบริห ารสิน ค้าคงคลังภายใต้สถานการณ์ ต่างๆ ความรู้ทั่วไปและการจัดการ
โลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
Inventory management, inventory control; inventory policy and inventory
management system; inventory management under the various pressure situations, general
knowledge and logistic management, costing analysis and information system of logistic
management.
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุก ต์ใช้เทคนิ คต่าง ๆ เพื่ อสนั บสนุ นการตัดสิ น ใจด้านการบริห ารรวมถึงต้ นทุ น
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ และการจัดทางบประมาณและการพยากรณ์
(2) วิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพื่อนาเสนอข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องสาหรับการตัดสินใจด้านการบริหาร
กลุ่มวิชาการสอบบัญชี
BA2015401 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Seminar in External and Internal Auditing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012310 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
BA2012313 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การอภิป ราย การวิเคราะห์ และการแลกเปลี ่ย นความคิด เห็น เกี่ย วกับ บทบาทและ
ความรับ ผิดชอบของผู้ส อบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณและมาตรฐานการสอบบัญ ชีและ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติง านและบริห ารงานสอบบัญ ชีแ ละงานตรวจสอบภายใน
ปัญ หาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ส อบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และ
เรื่องที่ให้ความสนใจของวงการวิชาชีพสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
Discussion, analysis, and exchanges of view points on roles and
responsibilities of external and internal auditor; ethics of external and internal auditing
standards; operation and managing of external and internal auditing; operational
problems; and problem-solving guidelines in the operation of external and internal
auditor; interesting special problems in external and internal auditing
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้ความสงสั ยเยี่ยงผู้ประกอบวิช าชีพในการตั้งคาถาม และประเมินข้อมูล
ทั้งหมดเชิงวิพากษ์
(2) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบตั้งข้อสงสัยอย่างมีวิจารญาณในการประเมินข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ระบุ และประเมิน วิธีการที่ส มเหตุส มผลในการหาข้อสรุ ปที่ มีเหตุผ ลสนับ สนุนอย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
BA2015402 การวางแผนภาษีอากรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Tax Planning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012309 การวางแผนภาษีอากร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การอภิ ป รายและวิเคราะห์ ประเด็ นปั ญ หาที่ น่ าสนใจด้านภาษี อากรทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ และวิเคราะห์คาวินิจฉัยด้านภาษีอากร
Discussion and analysis of interesting tax issues both domestic and foreign,
analysis of tax rulings from Court’s orders

64

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สั มพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน
(2) อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี
(3) อธิ บ ายกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ งสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
BA2015403

การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System Audit and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012310 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
: BA2012311 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การตรวจสอบและการควบคุม ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี การพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน วิธีการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบั ญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการตรวจสอบ การจัดทาแนวการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานงานตรวจสอบ การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล และการรายงานผลการตรวจสอบ
Accounting information system Audit and Control; development of
accounting information technology; computer fraud and prophylactic; risk assessment and
internal control; auditing methods for computerized accounting information system;
utilizing packaged software for auditing; preparing audit guidelines, audit evidences;
reliability analysis of data processing and reporting audit results
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่าง
ประเทศ) และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
(2) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงานตรวจสอบ
(3) วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุม
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหา
(5) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินและ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุท์การตรวจสอบ
BA2015404

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
Law for Accounting Profession
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2011201 การภาษีอากรสาหรับนักบัญชี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
กฎหมายที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การประกอบวิช าชีพ บัญ ชี พระราชบัญ ญัต ิก ารบัญ ชี
พระราชบัญญัติวิช าชีพบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ว่าด้ว ยหุ้นส่ว นบริษัท พระราชบัญญัติ
บริษัท มหาชนจากัด พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์เฉพาะในส่ว นที่เกี่ย วข้อ งกับ การ
เปิดเผยข้อมูล และการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์และการดาเนิน
ธุรกิจ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
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Laws related to accounting professions; Accounting Act; Accounting
Profession Act; Civil and Commercial Code for company partnership; Public Limited
Company Act; Securities and Exchange Act for related information disclosure and securities
issuance; securities offering, securities trading, and business operations; and law governing
business of the alien
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) อธิบ ายกฎหมายและข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งสภาพแวดล้อ มในการปฏิบัติง านของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(2) อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจและการกากับดูแลที่ดี
(3) วิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งจริย ธรรมและกฎหมาย ซึ่ง รวมถึง ความสัม พัน ธ์
ระหว่างกฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ
(4) วิเ คราะห์ผ ลที่ต ามมาของพฤติก รรมซึ่ง ผิด จริย ธรรมต่อ บุค คล ต่อ วิช าชีพ และ
ต่อสาธารณะ
BA2015405

การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Auditing and Assurance Services
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012310 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
พัฒ นาการทางวิช าชีพสอบบัญ ชีและงานที่ให้ความเชื่อ มั่น การกากับดูแล มาตรฐาน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพสอบบัญชี และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เทคนิควิธีการตรวจสอบ
และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศทางการสอบบัญ ชี เทคนิค การเลือ กตัว อย่า งในงานตรวจสอบ
การบู ร ณาการในการปฏิบัติง านตรวจสอบ ได้แ ก่ การวางแผนงานตรวจสอบ การทาความเข้า ใจและ
การทดสอบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบเนื้อ หาสาระและการสรุป ผล การรายงานการสอบ
บั ญชีและงานที่ให้ ความเชื่ อมั่น อื่น การบริห ารงานในสานักงานตรวจสอบและงานตรวจสอบ
Development of professional auditing and assurance service;
corporate governance, auditing standards and ethics in audit operation; audit
techniques procedures and utilization of information technology in auditing;
techniques in audit sampling; integration auditing procedures such as audit
planning; understanding and internal control testing; substantive test and
summarizing; audit and assurance service reporting; audit office administration and
audit engagement management
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
(2) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงานตรวจสอบ
(3) ประยุ ก ต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ซึ่ งรวมถึ งการระบุ และการประเมิ น
ทางเลือกเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(4) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา และการหาข้อสรุป
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(5) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินและ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุท์การตรวจสอบ
BA2015406

การบัญชีนิติเวช
3(3-0-6)
Forensic Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012310 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
แนวคิด และการพัฒ นาการบัญ ชีนิติเ วช ความแตกต่า งระหว่า งการบัญ ชีนิติเ วชกับ
การตรวจสอบทุ จ ริ ต คุ ณ สมบั ติ แ ละหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของนั ก บั ญ ชี นิ ติ เ วช สถาบั น วิ ช าชี พ การ
บั ญ ชี นิ ติ เ วช เทคนิ ค และวิ ธี ก ารตรวจสอบ และบทบาทของนั ก บั ญ ชี นิ ติ เ วชในกระบวนการฟ้ อ งร้ อ ง
เพื่ อ ดาเนิ น คดี ใ นศาล
Concepts and development of forensic accounting; differences
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
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่าง
ประเทศ) และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
(2) อธิบายหลักการการกากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ
นักลงทุน และผู้มีหน้าที่กากับดูแลที่ได้รับการกากับดูแล และอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในข้อกาหนด
ด้านการกากับดูแล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
(3) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่กากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน
(4) ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้
ความสามารถทางวิช าชีพ และความระมั ด ระวังรอบคอบ การรักษาความลั บ และการปฏิ บั ติ ต นเยี่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ที่ล่อแหลมทางจริยธรรม และกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
(5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ
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BA2015407

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
3(3-0-6)
Enterprise Risk Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2012313 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
สภาวะที่ก่ อให้ เกิดความเสี่ ยงในองค์ กร ความเสี่ ย งและโอกาสที่ จะเกิ ดจากความเสี่ ย ง
ผลกระท บ ของความ เสี่ ย งต่ อ องค์ ก ร จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลใน การบ ริ ห ารความ เสี่ ย ง
การวัดและประเมินมูลค่าความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO การบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การบริหารความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและการควบคุม
ความเสี่ยง และการรายงานผล
Conditions causing risk in an organization; risk and likelihood; impact of risk
to organization; ethics and corporate governance in risk management; risk measurement
and valuation; risk management under COSO’s framework; strategic risk management;
operation risk management; financial risk management; compliance risk management; risk
preventive and controlling techniques and tools; and reporting
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) :
(1) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการกากับดูแลองค์กร
(2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง
(3) วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นายนิพล แก่นโกมล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

อาจารย์

บช.ม.

-

บธ.บ.

บธ.ม.

การเงิน
การธนาคาร
การบัญชี
บริหาร
การบัญชีเพื่อ
การวางแผน
และควบคุม
การวิจยั
พฤติกรรม
ศาสตร์
ประยุกต์
ธุรกิจศึกษาการบัญชี
การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การเงิน
การบัญชี

อาจารย์ บธ.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

X-XXXX-XXXXX-XX-X

บธ.บ.

2

นางลาใย มากเจริญ

ผศ.

บธ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

วท.ม.

บธ.บ.

3

นางอมรศิริ ดิสสร

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

4

นายบุญธรรม พรเจริญ

ผศ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

5

นางสาวรณพร
พิทักษ์มวลชน
X-XXXX-XXXXX-XX-X

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2543

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2554
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2528
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2543
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2543
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2530

มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2550
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นางสาวภัทร์ทิพา
เพรียวพาณิชย์

ตา
แหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

ผศ.

บช.ม.

-

ผศ.

ศศ.บ
บช.ม.

การบัญชี
-

บธ.บ.
บช.ม.

ธุรกิจการ
บัญชี
-

บธ.บ.

การบัญชี

อาจารย์

บธ.ม.

อาจารย์

บช.บ.
บธ.ม.

การบัญชี
การเงิน
การบัญชี

อาจารย์

บธ.บ.
บช.ม.

การบัญชี
-

ผศ.

บธ.บ.
Ph.D.

การบัญชี
Accounting

บช.ม.

-

บช.บ.

-

อาจารย์

Ph.D.

Accounting

อาจารย์

บธ..ม.
บธ.บ.
ปร.ด.

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

บธ.ม.
บธ.บ.

การเงิน
การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.

ธุรกิจศึกษา
การบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2526
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2543
มหาวิทยาลัยหอการค้า, 2527
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2540
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2544
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2532
University of Pune at
India, 2010
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2538
University of Northumbria
at Neweastle England,
2008
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2537
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2530
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2556
มหาวิทยาลัยเกริก, 2545
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น,
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2537
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2540

X-XXXX-XXXXX-XX-X

2

นางสุใจ พรเจิมกุล
X-XXXX-XXXXX-XX-X

3

นางวรรณวิมล ศรีหิรัญ

อาจารย์

X-XXXX-XXXXX-XX-X

4

นางสาวสโรชิน แผ้วพลสง
X-XXXX-XXXXX-XX-X

5

นางสมศรี เวิ่นทอง
X-XXXX-XXXXX-XX-X

6

นางปัทมา พยุงวงศ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

7

นางสาววันสิริ
ประเสริฐทรัพย์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

8

นายธนธัส ทัพมงคล
X-XXXX-XXXXX-XX-X

9

นางศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
X-XXXX-XXXXX-XX-X

10

นายภูริธร นิมิตภัทร

อาจารย์

X-XXXX-XXXXX-XX-X

11

นางสาวจานงค์ จันทโชโต
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ผศ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

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

10

10

10

10

10

10

10

10
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ลาดับ
ที่
12

13
14

15

16

17

18
19

20

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายสุวิทย์ ไวยทิพย์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

นางสาวทิพสุดา
คมวงศ์วิวัฒน์
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางศรีสุดา อินทมาศ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

นางสาวพิฐชญาณ์ คาเนโกะ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

นางสาวพัทรียา เห็นกลาง
X-XXXX-XXXXX-XX-X

นายคัมภีร์ เนตรอัมพร
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นายธนกร ชุ้นตระกูล
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นายสุทัศน์ วงศ์สกุลชัย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ตา
แหน่ง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

อาจารย์

ปร.ด.

การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.

การบัญชี

ผศ.

บช.ม.

-

อาจารย์

บธ.บ.
ปร.ด.

การบัญชี
การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.

การบัญชี

ปร.ด.

การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.
ปร.ด.

การบัญชี
การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.

การบัญชี

บธ.ม.

การบัญชี

บช.บ.

-

อาจารย์

บช.ม.

-

อาจารย์

บธ.บ.
บช.ม.

การบัญชี
-

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.

การบัญชี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ,
2542
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2545
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2529
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2543
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2541
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2536
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2554
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2546
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2554
มหาวิทยาลัยสยาม, 2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2554

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

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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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางวิไลลักษณ์ สกุลภักดี
X-XXXX-XXXXX-XX-X

นางสาวกรวสา จันทวงศ์วิไล
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางชัชรินทร์ จุลกะเสวี
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางสมใจ ฉินธนะปทุมพร
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

รศ.

ผศ.

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

DBA

บริหาร
การจัดการ

บธ.ม.
บธ.บ.

บริหาร
การจัดการ
การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.

-

บธ.บ.

การบัญชี

Intercultural Open
University of the
Netherlands, 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2539
สถาบั น เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2530
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2544
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2523
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2545
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
2521
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2545
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2525

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้นักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
(4) กล้าแสดงออก และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฏษฎีและภาคปฎิบัติไปประยุกต์ใช้ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ - มีรายวิชาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม
- มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกรายวิชา
- มีกระบวนการสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน เป็นต้น
2. มี ค วามรู้ ใ น ศาส ตร์ ท างการบั ญ ชี ทั ก ษ ะ - มีการสอนที่หลากหลาย เช่น สอนแบบเน้นกรณีแก้ปัญหา
ทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
สอนแบบการเน้นวิเคราะห์ แบบอภิปราย เป็นต้น เพื่อให้
นักศึกษาบูรณาการหลากหลายวิชาได้
- จัดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
3. มี ค วามสามารถคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ - จัดให้มีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในชั้น
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
เรียน
บัญชีอย่างเป็นระบบ
- มีการนาเสนอผลงานทางวิชาการในชั้นเรียน
4. มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล ความคิ ด สร้ า งสรรค์ - การกาหนดให้ทางานเป็นกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะวิชาชีพอย่าง - ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น งานบริ ก าร
ต่อเนื่องและทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับ
วิ ช าการ การร่ว มจั ด ชมรม โครงการบริก ารวิ ช าการที่
อย่างเหมาะสม
ตอบสนองทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
- การร่วมกิจกรรมกับ สาขาวิ ชาอื่น เช่ น สาขาการตลาด
สาขาการจัดการ เพื่อสามารถบูรณาการความรู้ และเป็น
การพัฒนาการทางานกับผู้อื่น เป็นต้น
5. มี ค วาม รู้ ท างด้ าน เท ค โน โล ยี ที่ ทั น ส มั ย - มี ก ารสอนให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก คิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์
สามารถสื่ อ สารและใช้ เทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งมี
บูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ
ประสิ ท ธิภ าพ ตลอดจนให้ มี ทั กษะด้ า นภาษา - มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
ในการสืบค้นและรายงาน
- ใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดาเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นปกติสุ สร้างสรรค์และทาประโยชน์ให้กับส่วนรวมต้องใช้ ความระมัดระวังเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพในการใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ต้องพึงระมัดระวังและคานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพ
(2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
(3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
(4) มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒ นธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี เสียสละ และทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตาม
กาหนดเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ประเมินการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้

74

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นักศึกษามีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้องด้าน
องค์การและธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ และช่วย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
(2) มี ค วามรู แ ละความเขาใจในองคความรู ท างดานอื่ น ที่ สั ม พั น ธกั บ องคความรู ด าน
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
(3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติง านดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรู
จากประสบการณ
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบั ติในสภาพแวดล้ อมจริง ให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามลั กษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบู รณาการความรู้ เพื่ อการศึ กษาปั ญ หาที่ ซั บซ้ อนและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนามาใชในการระบุและ
วิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง
(2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรู ทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกันใช
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆอยาง
สรางสรรค โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
(3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตองครบถวน
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม ค้นคว้า วิเคราะห์กรณีศึกษา แก้ปัญหา นาเสนอข้อมูล
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ป ระ เมิน ต าม ส ภ าพ จ ริง จ าก ผ ล งาน แ ล ะ ก ารป ฏิบ ัต ิข อ งนัก ศึก ษ า เช่น
การประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษามี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ สามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สั ง คม กลุ่ ม คน
ต่าง ๆ ได้ มีความเคารพในบุคคลอื่น และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง สามารถท างานเป็ น ทีม แก้ไขปัญ หาต่าง ๆ ได้ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตามกล้ าแสดงออก
มีความคิดริเริ่ม สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยการนาความรู้ที่ได้รับศึกษาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้อย่างเป็น
ระบบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
(3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนา หรือในบทบาทของผูรวมงาน
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
2.4.2 กลยุ ท ธ์การสอนที่ ใช้ พั ฒ นาการเรีย นรู้ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ระหว่างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุ ท ธ์ก ารประเมิ น ผลการเรีย นรู้ด้านทั ก ษะความสั มพั น ธ์ระหว่างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้านทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและเสนอรายงาน
(3) เลือ กสื่อ และเครื่อ งมือ ในการสืบ ค้น เก็บ รวบรวมข้อ มูล ประมวลผลและ แปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
นั กศึ ก ษาสามารถเข้ าใจหลั ก เบื้ องต้ น ทางคณิ ต ศาสตร์แ ละสถิ ติ ประยุก ต์ ใช้ วิธีก ารทาง
คณิตศาสตร์ในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ โดยการใช้ภาษา
พูด ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้อง การเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารที่เหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
(2) สามารถสื ่อ สารอยางมีป ระสิท ธิภ าพทั้ง การพูด และการเขีย น รู จัก เลือ กและใช
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
2.5.2 กลยุ ทธ์การสอนที่ใช้พัฒ นาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จาลอง และสถานการณ์ เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญ หาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ผลงานการนาเสนอ การวิเคราะห์ การสรุป
การสังเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จากรายวิชาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน หรือกิจกรรมที่มอบหมาย
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2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดให้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆ
ที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้ใน
บางเรื่อง ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
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ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิด และหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็ บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ

2











3











4








5






1











2











3







4






1











2






3






1








  





2






3






4







  
  


ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   
   


 
 
 

79
79

GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

1











ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

1










2










3










4






ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
5






1










2










3






4






1










2

3















ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4





 
   
 
   

80
80

GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ

1











2












3












ความรู้

4 5 1 2
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   

ทักษะทาง
ปัญญา

3 4 1 2
   
   
  
  
 
   
   
   
   
   
   

3










ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 
 

 
 
 
 
 
 
   
   

81
81

GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สถิติเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

1












2












3












4












5












ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1












2












3












4












1












2












3












ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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82

GE2400108
GE2500101
GE2810102
GE2500103
GE2500104
GE2500105
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

2









3









4








5








1
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4








1









2









3








1









2









3









4









ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
 
 
   
   
   
  
 

83
83

GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

1









ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู และความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต อวิชาชีพ
(2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
(3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
(4) มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมีคุณธรรม
ความรู้
(1) มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
(2) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี โดย
สามารถบูรณาการและนามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
(3) มีความรู เกี่ย วกั บ เทคนิ ค การปฏิ บั ติงานดานการบั ญ ชีและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรีย นรู จาก
ประสบการณ
(4) สามารถติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงทางวิ ช าการ การวิ จั ย และวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนามาใชในการระบุและวิเคราะห์
ปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง
(2) สามารถประยุกตและบู รณาการความรู ทางการบัญ ชีและดานอื่นที่สัมพันธกันใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค
โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
(3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธที่ ดี สามารถท างานรวมกั บ ผู อื่ น และปรั บ ตั ว ใหเขากั บ สถานการณและ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
(3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอานวยความสะดวกในการแกไข
ปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนา หรือในบทบาทของผูรวมงาน
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
(2) สามารถสื่ อ สารอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง การพู ด และการเขี ย น รู จั ก เลื อ กและใชรู ป แบบ
การนาเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
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ด้านทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดให้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
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ทักษะพิสัย
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ความรู้
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BA2011101 หลักการบัญชี
BA2011104 จริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ
BA2011201 การภาษีอากรสาหรับนักบัญชี
BA2021101 หลักการตลาด
BA2031203 กฎหมายธุรกิจ
BA2031206 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
BA2031304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
BA2031305 ธุรกิจเพื่อสังคม
BA2032308 การจัดการเชิงกลยุทธ์
BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์
BA2041102 การเงินธุรกิจ

คุณธรรม
จริยธรรม

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

















































































































ทักษะพิสัย
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BA2051101 ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
BA2061101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
ทางธุรกิจ1
BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
BA2012201 การบัญชีชั้นกลาง 1
BA2012202 การบัญชีชั้นกลาง 2
BA2012203 การบัญชีต้นทุน
BA2012204 การบัญชีบริหาร
BA2012205 ระบบบัญชีและเทคโนโลยีสมัยใหม่
สาหรับนักบัญชี
BA2012206 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
BA2012307 การบัญชีชั้นสูง 1
BA2012308 การบัญชีชั้นสูง 2

การวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
คุณธรรม
ระหว่างบุคคล
ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร และการ
จริยธรรม
และ
ใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
รายวิชา
คุณธรรม
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร
ความรู้
ปัญญา
ทักษะพิสัย
จริยธรรม
และ
และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
BA2012309 การวางแผนภาษีอากร
                 
                 
BA2012310 การสอบบัญชีและงานที่ให้
ความเชื่อมั่น
                 
BA2012311 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
                 
BA2012312 แนวคิดและมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน
                 
BA2012313 การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน
                 
BA2012414 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
BA2010301 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
                 
BA2010302 การฝึกงานด้านการบัญชี
                 
                 
BA2013401 สัมมนาการบัญชีการเงิน
                 
BA2013402 การบัญชีสาหรับธุรกิจเฉพาะกิจ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
การ
วิเคราะห์เชิง
รายวิชา
ความสัมพันธ์
ตัวเลข
คุณธรรม
ความรู้
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร ทักษะพิสัย
จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
                 
BA2013403 การบัญชีระหว่างประเทศ
                 
BA2013404 วิจัยทางการบัญชี
BA2013405 การบัญชีตราสารอนุพันธ์
                 
BA2013406 การบัญชีสาหรับธุรกิจขนาดกลาง
                 
และขนาดย่อม
BA2013407 การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหาร
                 
ทรัพยากรองค์กร
                 
BA2014401 สัมมนาการบัญชีบริหาร
                 
BA2014402 การจัดการต้นทุน
               

BA2014403 การวางแผนและควบคุมกาไร
                 
BA2014404 การประมาณและการวิเคราะห์ต้นทุน
                 
BA2014405 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
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ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
รายวิชา
คุณธรรม
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
ความรู้
ปัญญา
จริยธรรม
และ
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
                 
BA2014406 การบริหารสินค้าคงคลังและ
โลจิสติกส์
                 
BA2015401 สัมมนาการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน
                 
BA2015402 การวางแผนภาษีอากรขั้นสูง
                 
BA2015403 การตรวจสอบและการควบคุม
ระบบสารสนเทศทางบัญชี
                 
BA2015404 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี
                 
BA2015405 การสอบบัญชีและงานที่ให้
ความเชื่อมั่นขั้นสูง
                 
BA2015406 การบัญชีนิติเวช
                 
BA2015407 การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการติดตามประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนรายวิชาในแต่ละ
ภาคเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น รวมทั้งวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
มีระบบประเมินการสอนทุกรายวิชา เพื่อนาผลการประเมินมาทบทวนพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลั ยมีการใช้
การทวนสอบในหลายวิธี ทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล เหล่านั้นเพื่อการปรับปรุงพัฒ นาหลั กสูตร
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ดาเนินการดังนี้
1. มีการติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานประกอบการ
3. ประเมิ น จากผลงานที่ นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ได้
จัดบริการวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชน
4. การจัดให้มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ทั้งเรื่องการเสนอแนะ การรับ เรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า หรือชุมชน
5. การประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ประเมินภายนอก
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และ
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เทศแนะน าแนวการเป็ น ครูแ ก่ อ าจารย์ใหม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่ งเสริ ม อาจารย์ ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้างเสริม ประสบการณ์ เพื่ อ ส่ งเสริม การสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก
1.3 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพบัญชี
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.3 ส่ งเสริ ม ให้ อาจารย์ ท าวิจั ย ทั้ งการวิจั ย ในสาขาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และการวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นา
การเรียนการสอน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์ในการผลิตผลงานทางวิชาการ

93

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะบริหารธุรกิจ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
บริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้า ที่กากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับ
คณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติด ตามคุณ ภาพของบัณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ อย่า งน้อย 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้ น มหาวิทยาลั ยได้ทาการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ ใช้บัณ ฑิตเป็น
ประจาทุก ปี และแจ้ง ผลการสารวจให้กับ คณะได้รับ ทราบเพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ การปรับ ปรุง พัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒ นานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดส่วนเป็นไปตาม
เกณฑ์ ดังนี้
4.1 อาจารย์ประจาต้องมีจานวนและคุณวุฒิเป็นไปตาม
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับ
ใช้ในปัจจุบัน
2. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางบริ ห ารเกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
3. แนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การก าหนดจ านวนอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
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4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
5. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
4.2 อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิ การศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการบัญชีโดยตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาการบัญชี หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการ หรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีโดยตรงหรือ
สัมพันธ์กับวิชาชีพบัญชี
4.3 สั ดส่วนอาจารย์ต่อนิสิ ต/นั กศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.4 บุคลากรสนับสนุน ควรมีจานวนและคุณวุฒิ การศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอื่นทั้งในด้านความรู้
ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการและความจาเป็นของการจัดการศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการออ กแบบหลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิท ยาลั ย และบริบ ทที่เปลี่ ย นแปลงของสั งคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลั กสู ตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ งถึ งความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ เรี ย นที่ แ สดงมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิท ยาลัย ให้ ก ารสนั บ สนุ น และจัดทรัพ ยากรเพื่อ ให้ การจัดการเรีย นการสอนบรรลุ ผ ลตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ดังนี้
6.1 มีห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอน ที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ที่
เอื้อต่อการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางการบัญชี หรือ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เพื่อใช้ในการฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
6.3 มี ห้ อ งสมุ ด ฐานข้ อ มู ล แหล่ งรวบรวมความรู้ อื่ น พร้อ มกั บ สิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ
การสืบค้นความรู้ ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการใน
การใช้ประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจานวนนิสิต/นักศึกษา
6.4 มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
6.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
การเตรี ย มความพร้ อ มสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร
2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
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3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตรอย่ างน้ อยร้อยละ 80 มี ส่ว นร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ส าขา/ X
X
X
X
X
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผล
การด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลั งสิ้ น สุ ดภาคการศึ กษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดท ารายงานผลการดาเนิ น การของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ X
X
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
X
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ าย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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มหาวิทยาลัยกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
หรือกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ต้องมีผลการประเมินอยู่ ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้ เกณฑ์การ
ประเมินระดับดี คือ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 และมีผลการดาเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ที่สอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คาแนะนารวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนและประเมินจาก
การเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 รายงานผลการดาเนิ น การของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
1.2.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตรในระบบ ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต และตัวแทนคณาจารย์ การเปิดเว็บไซต์ (web site)
เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและหรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่
ตาแหน่งระดับผู้นาในองค์กร หรือการเป็นเจ้าของสถานประกอบการ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรที่ปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตรโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา และ
คณะกรรมการภายนอกเข้าประเมินคุณภาพของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิ ชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จาเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และ รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) (มคอ.6) เสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินการ และจัดทา
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา ตามแบบ มคอ.7
เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น

98

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ค
ง
จ
ฉ

ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 75/2559
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