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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัส              :  25551791103914 

ภาษาไทย       :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Accountancy  Program 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  บัญชีบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  บช.บ. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Accountancy 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Acc. 
 

3.  วิชาเอก 
     ไม่มี 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 137  หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1  รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
     5.2  ภาษาที่ใช้ 
           การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งท่ี
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     5.3  การรับเข้าศึกษา 
           รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไทยได้ 
     5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
           หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

-  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2564 
-  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ   
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
-  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ   
 ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 24  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
-  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
- ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 19  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
-  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ..................................................   
 ในการประชุม ครั้งที่ ....................... วนัท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี  พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2566 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ (Thai  
Qualifications Register : TQR) ของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปี
การศึกษา 2566 และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในปีการศึกษา  พ.ศ. 2562 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้  คือ  
 7.1   ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอนและแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
 7.2   มีผลประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบ
วิชาชีพอิสระ และการเข้าท างานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้ 

8.1   ด้านการท าบัญชี 
8.2   ด้านสอบบัญชี 
8.3   ด้านบัญชีภาษีอากร 
8.4   ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
8.5   ด้านการวางระบบบัญชี 
8.6   ด้านบัญชีบริหาร 
8.7   ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
8.8   ด้านการบริการที่เก่ียวข้องกับการบัญชีด้านอ่ืนๆ  
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9.  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวจันทรา  ธนีเพียร 
 

3760100476609 อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี)  
บช.บ.   
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป แขนงบัญชี) 

มหาวิทยาลัยสยาม  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2548 
2562 
2544 

2 นางสาวรัญชิดา  เบริล 1100500715693 อาจารย์ บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2560 
2556 

3 นางสาวกนกพร บุญธรรม 1860700114905 อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2563 
2560 

4 นายสรภพ  อิสรไกรศีล 3769900128573 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2543 
2536 

5 นายณัฐธัญ  พงษ์พานิช 
 

3969900189431 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

2542 
2534 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ค านึงถึงสถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นที่ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการพิจารณา
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเศรฐกิจโดยให้ความส าคัญด้านนวัตกรรมด้วยการใช้ข้อมูล Big Data ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเกิด
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้วิถีการด ารงชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การด าเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดการสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ 
ก่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น นวัตกรรมได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายการพัฒนาคุณภาพคนให้
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่ไร้ขีดจ ากัด การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกฎกติกาใหม่ของโลก การเกิดขั้วเศรษฐกิจหลายศูนย์กลางในโลกทั้งในระดับทวิภาคและพหุ
ภาค ก่อให้เกิดการเปิดเขตการค้าเสรีเพ่ือสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลก ส่งผลให้รูปแบบของระบบการค้า 
การลงทุน มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและเกิดการด าเนินธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่ง
ท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติของบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อการตัดสินใจ รวมทั้งมีการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทสังคม
ประ เทศชาติ ที่ เ น้ นทั กษะการ เ รี ย นรู้ ใ น ศตวร รษที่  2 1  และน โยบาย  Education 4.0 ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เน้นผลิตภาพ (Productive Learning) จากการเรียนรู้ ดังนั้น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้
ปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยถือเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants : IES) ซ่ึง
ได้ก าหนดให้ต้องมีความรู้ทางวิชาชีพครอบคลุมด้านการบัญชี เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มี
ความรู้ทางวิชาชีพ  เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในด้าน
กฎหมาย จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย    
  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันวิชาชีพบัญชีที่มีบทบาทส าคัญในการ
ปรับปรุงมาตรฐานบัญชีไทยได้พยายามปรับมาตรฐานการบัญชีไทยที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการรายงานการเงินระหว่างประเทศ และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานแบบเดียวกัน ส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินเกิดความชัดเจน โปร่งใส  สามารถเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทได้ ท าให้เกิดข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นจึง
ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สังคมโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคม วัฒนธรรมและค่านิยม ส่งผลให้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของประชาคมโลก ท าให้ภาครัฐและภาคธุรกิจ ต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก ดังนั้นผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
             การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีของไทยอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 และต้องมุ่งเน้นผลการ
เรียนรู้  (Leaning Outcomes) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ( International 
Education Standard : IES) นอกจากนี้  การพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ค านึงถึงอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านอาหารและการท่องเที่ยว การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับทางด้านเกษตรกรรมและการด าเนินธุรกิจในท้องถิ่นจึงได้ก าหนดการวิชาที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วยวิชาการบัญชีส าหรับธุรกิจท้องเที่ยวและการ
โรงแรม การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ การบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการบัญชีเพ่ือ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะและความรู้ทางด้าน
วิชาชีพบัญชี ก่อให้เกิดองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และ
พร้อมที่จะก้าวเขา้สู่ตลาดแรงงาน             
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
           เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  คือ  การสร้างบุคลากรทางการบัญชีของประเทศที่มี
ความรู้และความสามารถ  สอดคล้องกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มหา
วิทยาลัยเป็นก าลังส าคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้  และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
การพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ด้านบุคคล  ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารและสามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 

 



6 
 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ  
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

 13.2.1 การบัญชีการเงิน 
 13.2.2 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
 13.2.3 การเงินธุรกิจ 
 13.2.4 การภาษีอากรธุรกิจ 

    13.3 การบริหารจัดการ 
     บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ประธาน/หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและด าเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนงาน รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ให้บริการสอน  โดยมีส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางประสานงานในส่วนของการจัดตารางเรี ยน เนื้อหาสาระรายวิชา
การศึกษาทั่วไป การวัดและการประเมินผล เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ และการด าเนินการ
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 

1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่สากล 
 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  
วิชาชีพบัญชีมีบทบาทในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

สังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดหาและใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างจ ากัดทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหภาค สาขาวิชาการบัญชี มีลักษณะความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความ
เป็นสากล มีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจึงเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์และความสามารถทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตร์อื่นที่สัมพันธ์
กัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ คุณค่า
แห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิทยาการต่างๆ ทางการบัญชีตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติใน
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจะต้องมุ่งเน้นผลการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ดังนั้น ในปัจจุบันการศึกษาวิชาชีพบัญชีได้
เปลี่ยนรูปแบบ Learning  Outcomes Based  ในประเทศไทยมีองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
คือ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพที่ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.2547 ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การ
ด าเนินการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ
ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามกฎหมาย และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักการคุณค่า
แห่งวิชาชีพ 

 
3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     
    3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ การเป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะการ
ปฏิบัติงานและมีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 
    3.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
      มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ
ทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
    3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
          3.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความช านาญและทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพบัญชี 
มีความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
   2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมอัน
ดีงาม สามารถปฏิบัติงานได้ดีด้วยความอุตสาหะ  
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   3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการและเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีของ
ธุรกิจด้านบริการ พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสามารถปฏิบัติงาน
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง กับการด าเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีให้กับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
  3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
  1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเปิดกว้าง

รับโอกาสใหม่ในการจัดการตนเอง (Ap) 
PLO2 สามารถสื่อสารและเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีได้หลากหลายรูปแบบอย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้ (Ap) 
 
2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO3 มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรม ค่านิยม ทัศนคติทางวิชาชีพ มีการสังเกตและ

สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและพันธะสัญญาที่มีต่อ
ประโยชน์สาธารณะ (R, U, Ap, E) 

PLO4 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการวิธีการทางการบัญชีและประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการ
บัญชีในการจัดท ารายงานทางการเงินและตีความงบการเงินได้ (R, U, Ap) 

PLO5 ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ด้านการบัญชีบริหาร ในการจัดท าข้อมูลและน าเสนอสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจด้านการบริหาร (Ap) 

PLO6 สามารถอธิบายการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี และ
การให้ความเชื่อมั่นและประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวต่อการจัดท ารายงานทางการเงินและ
การตรวจสอบงบการเงิน (R, U, Ap) 

PLO7 มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้ด้านการเงินและการบริหารการเงิน 
ภาษีอากร กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และองค์กร เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ (R, U, Ap) 

PLO8 สามารถระบุปัญหา หาข้อสรุปและเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพได้ (Ap, An, E) 

PLO9 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ วิธีการทางการบัญชี ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การเกษตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม และด้านสิ่งแวดล้อม (R, U, Ap) 

PLO10 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีได้ (Ap) 
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3.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1 มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
วางแผนแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเปิดกว้างรับ
โอกาสใหม่ในการจัดการตนเอง 

  √    

PLO2 สามารถสื่อสารและเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
ได้หลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้ 

  √    

PLO3 มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรม ค่านิยม 
ทัศนคติทางวิชาชีพ มีการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ และใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพและพันธะสัญญาที่มีต่อประโยชน์สาธารณะ 

√ √ √  √  

PLO4 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการวิธีการ
ทางการบัญชีและประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการบัญชีใน
การจัดท ารายงานทางการเงินและตีความงบการเงิน
ได้ 

√ √ √    

PLO5 ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ด้านการบัญชีบริหาร ในการ
จัดท าข้อมูลและน าเสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
ด้านการบริหาร 

  √    

PLO6 สามารถอธิบายการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน การสอบบัญชี และการให้ความ
เชื่อมั่นและประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวต่อการจัดท า
รายงานทางการเงินและการตรวจสอบงบการเงิน 

√ √ √    

PLO7 มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และสามารถ
ประยุกต์ใช้ด้านการเงินและการบริหารการเงิน ภาษี
อากร กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร 
เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ 

√ √ √    

PLO8 สามารถระบุปัญหา หาข้อสรุปและเสนอแนะวิธี
แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพได้ 

  √ √ √  

PLO9 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ วิธีการทางการ
บัญชี ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

√ √ √    
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

การเกษตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม  

PLO10 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพบัญชีได้ 

  √    

 
หมายเหตุ:  ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s Taxonomy ; Remembering (R), Understanding (U), Applying (Ap), Analyzing (An), 
Evaluating (E), Creating (C) 
 
  3.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ ความช านาญ
และทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพบัญชี 
มีความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 √  √ √ √ √ √ √  

2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี
งาม สามารถปฏิบัติงานได้ดดี้วยความอุตสาหะ  

  √        

3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถเป็น
ผู้ประกอบการและเป็นผู้ปฏิบตัิงานในวิชาชีพ
บัญชีของธุรกิจด้านบริการ พาณิชยกรรม  
อุตสาหกรรม ท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และสามารถปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินธุรกิจขององค์กรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  √      √ √ 

4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผู้ทีส่ามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

√          
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4.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 
 หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. และสภาวิชาชีพบัญชี 

1.1 ประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกปี อย่างต่อเนื่อง 

1.1.1 เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร
และหลักสูตรได้รับการประเมิน
มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 

1.2 ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 5 ปี 1.2.1 เอกสารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง/
หลักสูตร ได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

2. เสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
และบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

2.1 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรวิชาชีพบัญชีหรือผู้ใช้
บัณฑิต ในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพ 

2.1.1 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ/
กิจกรรม/โครงการที่มีองค์กร
วิชาชีพ หรือผู้ใช้บัณฑิตให้การ
สนับสนุน/สามารถท าความ
ร่วมมือ และมีการด าเนนิกิจกรรม
ตามบันทึกความร่วมมือ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรการบัญชี
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคม 

3.1 ติดตามและส ารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 

3.1.2 รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

3.1.3 รายงานผลการส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของผู้ใช้บัณฑิต 

4. พัฒนาอาจารย์ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน 

4.1.1 ปริมาณงานสอน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ การเข้าอบรม 
สัมมนา การศึกษาดูงาน 
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
เป็นต้น 

5. ปรับปรุงระยะ 5 ปี 
ครบรอบหลักสูตร 
ด าเนินการโดยมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

5.1 วิเคราะห์ผลส ารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียในหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต 

5.2 ข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

5.1.1 รายงานผลส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 

5.1.2 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง    
การรับรองปริญญาหรือ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 
2562 และมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีตามท่ีสภาวิชาชีพ
บัญชีก าหนด รวมทั้งความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
น ามาเป็นข้อก าหนดในการ
จัดท าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

5.3 ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้การ
รับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

5.4 ข้อก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562  

 

ประกาศณียบัตรในวิชาการ
บัญชีของสถาบันการศึกษา  
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรับ
สมัครเป็นสมาชิกสามัญและ
การพิจารณาคุณสมบัติเพ่ือขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต  

5.1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. 2562  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6) 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี  
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2   ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน         

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ถ้ามี) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 
หรือ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 2) การส าเร็จการศึกษา  
     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ (ดู

ข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10) 
          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ช) 
          2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา    

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า หรือ 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ 
และ ก.พ. ให้การรับรอง  โดยสามารถยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือ 
           2.2.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืน จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
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 2.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีก าหนด  (และ/หรือเป็นไป
ตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพชรบุรี พ.ศ. 2553 
(หมวด 2) (ภาคผนวก ช) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          2.3.1 ทักษะความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษที่ส่วนใหญ่มีระดับผลการเรียนปาน
กลาง  ท าให้นักศึกษามีปัญหาในการเรียนเกี่ยวกับวิชาค านวณ และภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้
นักศึกษาย้ายไปเรียนสาขาวิชาอ่ืน และการออกกลางคัน 

2.3.2 ปัญหาการปรับตัวในการเรียน  นักศึกษาบางคนมีปัญหาในการปรับตัวในระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งการเรียนทางด้านการบัญชีที่เน้น
การคิดวิเคราะห์และการคิดที่เป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักบัญชี 

2.3.3 ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          2.4.1 นักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอ  ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในช่วงก่อนเปิดภาค
การศึกษา รวมถึงการจัดอบรม และสอนเสริมเพ่ิมเติมระหว่างการศึกษา 
          2.4.2 การแก้ไขปัญหาการปรับตัวในการเรียน ทางคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ประจ าห้องเรียน ดังนั้นนักศึกษาสามารถปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

2.4.3 การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุน
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 70 70 70 70 70 
ชั้นปีที่ 2 0 70 70 70 70 
ชั้นปีที่ 3 0 0 70 70 70 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 70 70 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
           2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ   

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน 

1,470,000 2,940,000 4,410,000 5,880,000 5,880,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 42,000 84,000 126,000 168,000 168,000 
เงินงบประมาณจากรัฐบาล  
งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง 

 2,880,000  3,000,000  3,120,000 3,240,000 3,370,000 

รวมรายรับ 4,392,000 6,024,000 7,656,000 9,288,000 9,418,000 
 
 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ      

เงินเดือน  2,880,000 3,000,000 3,120,000 3,240,000 3,370,000 

ค่าตอบแทน 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 
ค่าใช้สอย 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 
ค่าวัสดุ 70,000 140,000 210,000 280,000 350,000 

    เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 42,000 84,000 126,000 168,000 168,000 
รวม (ก) 3,072,000 3,359,000 3,646,000 3,933,000 4,188,000 

ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
ค่าท่ีดิน - - - - - 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 0 0 0 0 0 
รวม (ก) + (ข) 3,072,000 3,359,000 3,646,000 3,933,000 4,188,000 

จ านวนนักศึกษา  70 140 210 280 280 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต

นักศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จ านวน  18,569  บาท/คน/ป)ี 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  แบบอินเทอร์เน็ตตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 

หมายเหตุ   1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
     2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้

แนวปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
       เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   137 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   137 หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12   หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต 
  4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  12  หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ    101  หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาแกน      39  หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาบังคับ  55  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา    7  หน่วยกิต 

ค . หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
                      และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
       2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                     เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพน้ัน 
                  3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

  4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
CEFR ที่ระดับ A2 และ 

     รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 
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    รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

    รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL)  
โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดช่ัวโมงการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้ระบบออนไลน์  
สื่อออนไลน์ และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ดังนี ้

3 (1-2-6) หมายถึง 3 หน่วยกิต  
  1 ชั่วโมงบรรยาย = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
  1-2 ชั่วโมงปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
  6 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     Non-Credit 
  Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 

English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป    3 (1-2-6) 

English in General Situations 
 2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ    3 (1-2-6) 
    English in Workplace 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ     3 (1-2-6) 
      Thai for Specific Purposes 

2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์     3 (1-2-6) 
  Thai for Critical thinking 

หมายเหตุ 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีท่ีหลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 
            3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 
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 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานCEFR ที่ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆท่ีใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 1    บรรยาย/ทฤษฏี    =  15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 

หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี     
 1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ  =  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 

หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ   
จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
  Recreation In Daily Life 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    3 (1-2-6) 
  Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
  Communication Psychology 

 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
   King Wisdom for Local Development 
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 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ    3(1-2-6) 
   Phetchaburi Study for Entrepreneur 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 
 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง      3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 
2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 

      Basic Knowledge of Laws  
3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     3 (1-2-6) 

   Digital Media Production and Media Literacy 
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 

   Economics in Daily Life 
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่      3 (1-2-6) 

   Modern Entrepreneur 
3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3 (1-2-6) 

Leadership and Teamwork 
3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3 (1-2-6) 

   Basic E-Commerce 
 3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ       3 (1-2-6) 
      Sports for Health Development 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 
    Thai Cooking and International cooking 
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4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3 (1-2-6) 
      Dessert and Beverage for Business 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 
      Conservation Biology and Plants 

5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
      Agriculture in Daily Life 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 
      Renewable Energy and Energy Saving 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร       3 (1-2-6) 

      Conscious mind and Traffic Discipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด   3 (1-2-6) 

Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ             3 (1-2-6) 

   Life and Health 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     101 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน  บังคับเรียน  39 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา       ชื่อวิชา                     หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2562301 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 

   Business Law 
 3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(1-2-6) 
   Business English 1 
 3521101 หลักการบัญชี        3(2-2-5) 
     Principles of Accounting  
  3522501 การภาษีอากร 1       3(3-0-6) 
  Taxation I 
 3532202 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
          Business Finance 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
   Principles of Marketing 
 3561101 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
   Principles of Management 
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 3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  3(1-2-6) 
   Quantitative Analysis for Business 
 3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม  3(1-2-6) 
   Business Ethics and Corporate Social Responsibility  
   3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(1-2-6) 
  Strategic Management 
 3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
   General Economics  
   3602121 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3(3-0-6) 
  Management Information System 
  4112105  สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
   Business Statistics 

 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ  บังคับเรียน 55 หน่วยกิต 
 

         รหัสวิชา     ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3521103 การบัญชีขัน้กลาง 1 

Intermediate Accounting 1 
3(2-2-5) 

3522101 
 

3522102 

การบัญชีขัน้กลาง 2 
Intermediate Accounting 2 
บัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Accounting for Small and Medium Enterprises 

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

3522202 การบัญชีต้นทุน  
Cost Accounting  

3(2-2-5) 

3523101 การบัญชีขั้นสูง 1 
Advanced Accounting 1 

3(2-2-5) 

3523102 การบัญชีขั้นสูง 2 
Advanced Accounting 2 

3(2-2-5) 

3523201 
 

3523202 
 

การบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
Cost Accounting for Decision 
การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม ่
Accounting for Agriculture 

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

3523301 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อม่ัน 
Auditing and Assurance Services 

3(3-0-6) 

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information System 

3(2-2-5) 

3523402 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
Package Software Accounting  

3(2-2-5) 
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3523501 
 

การภาษีอากร 2 
Taxation 2 

3(2-2-5) 
 

3523701 
 

วิจัยทางการบัญชี 
Accounting Research and Methodology 

3(2-2-5) 
 

3523702 โครงการพิเศษทางการบัญชี 
Special Project in Accounting 

1(0-3-6) 

3524103 การบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Accounting for Tourism Industry 

3(3-0-6) 

3524104 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
Accounting for Environmental and Social 
Responsibilities 

3(3-0-6) 

3524201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
Financial Reporting and Analysis 

3(2-2-5) 

3524202 สัมมนาทางการบัญชี 
Seminar in  Accounting 

3(2-2-5) 

3524301 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
Internal Audit and Internal Control 

3(3-0-6) 

   
 

 3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต 
         รหัสวิชา     ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 3524801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1(60) 
  Preparation to Accounting Professional Experience   
 3524802     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  6(640) 
  Field Experience in Accounting 
 หรือ 
 3524803    การเตรียมสหกิจศึกษา 1(60) 
  Preparation for Cooperative Education in Accounting 
        3524804     สหกิจศึกษาทางการบัญชี   6(640) 

   Cooperative Education in Accounting 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาที่มีงานท าในขณะเรียน ให้เรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บัญชี 3524801 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 3524802 และอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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              ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร 
 

หมายเหตุ รายวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพชรบุรี  
 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพชรบุรี : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและท่องเที่ยว 
 รายวิชา :   - 3522102  การบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   - 3523202  การบญัชธีรุกิจเกษตรสมัยใหม่ 
   - 3524103  การบญัชสี าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
   - 3524104  การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
     

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

 วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาแกน) 

3561101 หลักการจดัการ 3 3 0 6 
3521101 หลักการบญัช ี 3 2 2 5 

  รวม 18 9 10 35 
 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 19 

 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

 วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาแกน) 

3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาบังคับ) 

3521103 การบัญชีขั้นกลาง 1 3 2 2 5 

  รวม 18 9 10 35 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 19 



24 
 

 

 
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาแกน) 3541101 หลักการตลาด  3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาแกน) 3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาแกน) 3532202 การเงินธุรกิจ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาแกน) 

3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาบังคับ) 3522101 การบัญชีขั้นกลาง 2 3 2 2 5 

  รวม 18 11 8 35 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 19 
 

 
 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  วิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาแกน) 

4112105 สถิติธุรกิจ 3 3 0 6 
3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 3 0 6 
3522501 การภาษีอากร 1 3 3 0 6 
2562301 กฎหมายธรุกิจ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาบังคับ) 3522102 

การบัญชีส าหรับธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

3 3 0 6 

3522202 การบัญชีต้นทุน 3 2 2 5 
  รวม 21 18 4 41 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 22 
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 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาแกน) 

3563301 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจ 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาบังคับ) 

3523201 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ 3 2 2 5 
3523101 การบัญชีขั้นสูง 1 3 2 2 5 
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 2 2 5 
3523202 การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม ่ 3 3 0 6 

หมวดเลือก
เสร ี

 วิชาเลือกเสร ี 3 3 0 6 

  รวม 18 13 8 33 
 
         ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 21 
 
 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาบังคับ) 

3523102 การบัญชีขั้นสูง 2 3 2 2 5 
3523301 การสอบบัญชีและงานท่ีให้ความเช่ือมั่น 3 3 0 6 
3523501 การภาษีอากร 2 3 2 2 5 
3523701 วิจัยทางการบัญชี 3 2 2 5 
3523402 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและสห
กิจศึกษา) 

3524801 
 
 

3524803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บัญชี  
หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 

1 
 
 
1 

0 
 
 
0 

4 
 
 
4 

0 
 
 
0 

หมวดเลือก
เสร ี  วิชาเลือกเสร ี 3 3 0 6 

  รวม 19 14 12 32 
 
         ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 26 
 
หมายเหตุ  รายวิชา 3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  หรือ 3524803  การเตรียม   
สหกิจศึกษา มีจ านวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาแกน) 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาบังคับ) 

3524201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน 

3 2 2 5 

3524301 การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน 

3 3 0 6 

3524202 สัมมนาทางการบัญชี 3 2 2 5 
3523702 โครงการพิเศษทางการบัญชี 1 0 3 6 

3524104 
การบัญชีเพื่อความรับผดิชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

3 3 0 6 

3524103 การบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 3 0 6 
  รวม 19 14 9 40 

 
                                 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 23 
 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและสห
กิจศึกษา) 

3524802 
 

3524804 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  
หรือ 
สหกิจศึกษาทางการบัญชี 

6 
 
6 

0 
 
0 

640 
 

640 

0 
 
0 

  รวม 6 0 640 0 
                                 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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 3.2  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์      
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล* 
เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา)  
2564 2565 2566 2567 

1 นางสาวจันทรา  ธนีเพียร 3760100476609 อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี)  
บช.บ.   
 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป 
แขนงบัญชี) 

มหาวิทยาลัยสยาม  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2548 
2562 

 
2544 

30 30 30 30 

2  นางสาวรัญชิดา  เบริล 1100500715693 อาจารย์ บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2560 
2556 

30 30 30 30 

3 นางสาวกนกพร บุญธรรม 1860700114905 อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2563 
2560 

30 30 30 30 

4  นายสรภพ  อิสรไกรศีล 3769900128573 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2543 
2536 

30 30 30 30 

5 นายณัฐธัญ  พงษ์พานิช 3969900189431 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การเงินการ
ธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2542 
2534 

30 30 30 30 

           
 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล* 
ต าแหน่ง 
วิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา 

2564 2565 2566 2567 
1 นางสาวจันทรา  ธนีเพียร อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี)  

บช.บ.   
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป 
แขนงบัญชี) 

มหาวิทยาลัยสยาม  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2548 
2562 
2544 

30 30 30 30 

2 นางสาวรัญชิดา  เบริล อาจารย์ บธ.ม. (บัญชีการเงิน)
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2560 
2556 

30 30 30 30 

3 นางสาวกนกพร บุญธรรม อาจารย์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2563 
2560 

30 30 30 30 

4 นายสรภพ  อิสรไกรศีล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2543 
2536 

30 30 30 30 

5 นายณัฐธัญ  พงษ์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การเงินการ
ธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2542 
2534 

30 30 30 30 

 
 

 28 



29 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)   
 จากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตพบว่า ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้จากภาคปฎิบัติ 
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นหลักสูตร
จึง ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนเลือก
ลงทะเบียนใน กลุ่มรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  
 4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีที่เรียนใน
ชั้นเรียนได้มากยิ่งขึ้น  
 4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติทางด้านบัญชีกับหน่วยงานของภาครัฐ และ 
องค์กรเอกชน  
 4.1.3 มีความรู้และเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมากขึ้น  
 4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
 4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ
ได้  
 4.2  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี)  
 ข้อก าหนดในการท าาโครงงานวิชาชีพหรืองานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการบัญชี  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
  5.1.1  รายวิชาการเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชีเป็นการเตรียมด า เนินโครงงานที่
นักศึกษาเป็นผู้เสนอหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้หัวข้อที่เสนอต้องเป็นเรื่องที่
น่าสนใจและมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาการบัญชีโดยเน้นการแก้ไขปัญหาด้านการบัญชี โดยหัวข้อที่
เลือกต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  5.1.2  รายวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบัญชีเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท า เป็น
โครงงานพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีโดยจัดให้มีการน าเสนอและอภิปรายในโครงงานที่น่าสนใจ 
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานบัญชีตลอดจนการพัฒนา
ทักษะการน าเสนอผลงานในการท าโครงงาน  
 5.3  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4  
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 5.4  จ านวนหน่วยกิต  
  7 หน่วยกิต (เป็นหน่วยกิตของรายวิชาการเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชีจ านวน 1 
หน่วยกิต และรายวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชีจ านวน 6 หน่วยกิต)  
 5.5  การเตรียมการ  
  5.5.1  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาด้านการสืบค้นข้อมูล การวางแผน การด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารูปแบบของโครงงาน  
  5.5.2  มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ และอาจารย์ที่ปรึกษาจะท าหน้าที่ให้ค าแนะน ากับนักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่ม 
 5.6  กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากการรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอโครงงาน
และการด าเนินกิจกรรมตามโครงงาน ความสมบูรณ์ของโครงงานและการจัดสอบโดยมีคณะกรรมการสอบ
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
โครงงานที่น าเสนอ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านวิชาการ มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1.1 ให้นักศึกษาเรียนวิชาที่ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพ่ือใช้ใน

การแก้ไขปัญหา หรือ การแสดงความเห็น 
1.2 จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา
ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 

2. ด้านทักษะปฏิบัติ ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1 ก าหนดให้นักศึกษาเน้นการฝึกทักษะด้านการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
2.3 การฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจและที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพบัญชีเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
3.1  มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้

รู้ถึงผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยและในระบบ
เศรษฐกิจโลก ในรายวิชาทุกวิชาในกลุ่มวิชาเอก การปฐมนิเทศ 
และการปัจฉิมนิเทศ 

3.2  ให้ท ากิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวกับการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.3 มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ และเฝ้า
สังเกต โดยใช้กระบวนกลุ่ม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
4. ด้านการท างานร่วมกับชุมชน ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีไปประยุกต์ใช้

ในสถานการณ์จริง มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การความรู้ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
4.1  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้
เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
4.2 ใช้วิธีการสอนที่ให้นักศึกษาได้ฝึกหัดคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี 

5. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
5.1  ก าหนดให้ท างานกลุ่มในรายวิชา 
5.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนวิชาสหกิจศึกษา 
5.3  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้
เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
5.4 มอบหมายหัวข้อที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และจัดหาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนเอกสาร หรือแหล่ง
ค้นคว้าที่จัดให้มีในห้องสมุด ในปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้ 

 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

PLO1 : มีความมุ่งมั่นใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถวางแผนแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนและเปิด
กว้างรับโอกาสใหม่ในการ
จัดการตนเอง 

1. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติและ
สถานการณ์จ าลอง 
2. การสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
สามารถด าเนินการสอนได้หลาย
รูปแบบ เช่น การน าผลงานวิจัยมา
ประกอบการเรียนการสอน หรือ 
มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสาระที่เรียน หรือ การ
สอนที่ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการ
แสวงหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ 

- ใช้การสังเกต 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน 
- การประเมินผลงานที่มอบหมาย
และการน าเสนอ 
- ใช้การสอบข้อเขียนด้วยข้อความ
เรียง 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

3. การสอนโดยใช้การสัมมนาเพ่ือเปิด
กว้างและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
กว้างขวาง 
4. การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใต้ให้ค าปรึกษา แนะน า
และช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 
5. การสอนโดยใช้การบรรยาย 
6. การอภิปรายโดยผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ก าหนด 

- การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น 
- การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการ
ทดสอบท่ีใช้การบูรณาการความรู้
โดยรวมที่เรียนรู้มาแล้วในรูปแบบ
ของการลงมือท า ปฏิบัติการ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
- การประเมินจากโครงการนักศึกษา
ที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติงานผ่านการ
ท าโครงการที่ก าหนดขึ้นซึ่งต้องใช้
ทักษะ ความสามารถมาบูรณาการ
ร่วมกันฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 

PLO2 : สามารถสื่อสาร
และเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีได้หลากหลาย
รูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
ท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายได้ 

1. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติและ
สถานการณ์จ าลอง 
2. การสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
สามารถด าเนินการสอนได้หลาย
รูปแบบ เช่น การน าผลงานวิจัยมา
ประกอบการเรียนการสอน หรือ 
มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสาระที่เรียน หรือ การ
สอนที่ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการ
แสวงหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ 
3. การสอนโดยใช้การสัมมนาเพ่ือเปิด
กว้างและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
กว้างขวาง 
4. การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใต้ให้ค าปรึกษา แนะน า
และช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 

- ใช้การสังเกต 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน 
- การประเมินผลงานที่มอบหมาย
และการน าเสนอ 
- ใช้การสอบข้อเขียนด้วยข้อความ
เรียง 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น 
- การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการ
ทดสอบท่ีใช้การบูรณาการความรู้
โดยรวมที่เรียนรู้มาแล้วในรูปแบบ
ของการลงมือท า ปฏิบัติการ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

5. การสอนโดยใช้การบรรยาย 
6. การอภิปรายโดยผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ก าหนด 

- การประเมินจากโครงการนักศึกษา
ที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติงานผ่านการ
ท าโครงการที่ก าหนดขึ้นซึ่งต้องใช้
ทักษะ ความสามารถมาบูรณาการ
ร่วมกันฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 

PLO3 : มีความรู้และ
ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม ค่านิยม ทัศนคติ
ทางวิชาชีพ มีการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ และใช้ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
พันธะสัญญาที่มีต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

1. การสอนโดยใช้การบรรยาย 
2. การอภิปรายโดยผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ก าหนด 
3. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษา
วิเคราะห์ท าความเข้าใจกรณีศึกษาซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนจริง 
4. การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใต้ให้ค าปรึกษา แนะน า
และช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 
5. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติและ
สถานการณ์จ าลอง 
6. การสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
สามารถด าเนินการสอนได้หลาย
รูปแบบ เช่น การน าผลงานวิจัยมา
ประกอบการเรียนการสอน หรือ 
มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสาระที่เรียน หรือ การ
สอนที่ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการ
แสวงหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ 

- ใช้การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน 
- การสอบข้อเขียน 
- การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
- การพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 
- การสอบปากเปล่า 
- การน าเสนอ 
- การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการ
ทดสอบท่ีใช้การบูรณาการความรู้
โดยรวมที่เรียนรู้มาแล้วในรูปแบบ
ของการลงมือท า ปฏิบัติการ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
- การประเมินจากโครงการนักศึกษา
ที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติงานผ่านการ
ท าโครงการที่ก าหนดขึ้นซึ่งต้องใช้
ทักษะ ความสามารถมาบูรณาการ
ร่วมกันฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 

PLO4 : สามารถอธิบาย
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
วิธีการทางการบัญชีและ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการ
บัญชีในการจัดท ารายงาน

1. การสอนโดยการใช้การบรรยาย 
2. การอภิปรายโดยผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ก าหนด 
3. การสอนโดยใช้การสาธิตด้วยการ
น าเสนอประสบการณ์จริง 

- การสอบข้อเขียน 
- การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
การท าโครงการต่างๆโดยเสนอทาง
วาจาและสามารถใช้สื่ออุปกรณ์การ
สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆได้น่าสนใจ 
- การสอบแบบปากเปล่า 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

ทางการเงินและตีความงบ
การเงินได้ 

4. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษา
วิเคราะห์ท าความเข้าใจกรณีศึกษาซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนจริง 
5. การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใต้ให้ค าปรึกษา แนะน า
และช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 
6. การสอนโดยใช้การสัมมนาเพ่ือเปิด
กว้างและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
กว้างขวาง 
7. การสอนที่เน้นกระบวนการสืบสอบ
และค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนดขึ้น 
8. การศึกษาด้วยตนเอง 

- การประเมินผลจากรายงานหรือ
โครงการ 
- การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการ
ทดสอบที่ใช้การบูรณาการความรู้
โดยรวมที่เรียนรู้มาแล้วในรูปแบบ
ข อ ง ก า ร ล ง มื อ ท า  ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในการแก้ ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
- การประเมินจากโครงการนักศึกษา
ที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติงานผ่านการ
ท าโครงการที่ก าหนดขึ้นซึ่งต้องใช้
ทักษะ ความสามารถมาบูรณาการ
ร่วมกันฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 
- การเขียนรายงานและน าเสนอด้วย
วาจา 
- การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น 
- การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้
เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 

PLO5 : ประยุกต์ใช้
เทคนิคต่างๆ ด้านการบัญชี
บริหาร ในการจัดท าข้อมูล
และน าเสนอสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจด้านการ
บริหาร 

1. การสอนโดยการใช้การบรรยาย 
2. การอภิปรายโดยผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ก าหนด 
3. การสอนโดยใช้การสาธิตด้วยการ
น าเสนอประสบการณ์จริง 
4. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษา
วิเคราะห์ท าความเข้าใจกรณีศึกษาซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนจริง 
5. การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใต้ให้ค าปรึกษา แนะน า

- การสอบข้อเขียน 
- การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
การท าโครงการต่างๆโดยเสนอทาง
วาจาและสามารถใช้สื่ออุปกรณ์การ
สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆได้น่าสนใจ 
- การสอบแบบปากเปล่า 
- การประเมินผลจากรายงานหรือ
โครงการ 
- การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการ
ทดสอบที่ใช้การบูรณาการความรู้
โดยรวมที่เรียนรู้มาแล้วในรูปแบบ
ข อ ง ก า ร ล ง มื อ ท า  ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในการแก้ ไข
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

และช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 
6. การสอนโดยใช้การสัมมนาเพ่ือเปิด
กว้างและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
กว้างขวาง 
7. การสอนที่เน้นกระบวนการสืบสอบ
และค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนดขึ้น 
8. การศึกษาด้วยตนเอง 

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
- การประเมินจากโครงการนักศึกษา
ที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติงานผ่านการ
ท าโครงการที่ก าหนดขึ้นซึ่งต้องใช้
ทักษะ ความสามารถมาบูรณาการ
ร่วมกันฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 
- การเขียนรายงานและน าเสนอด้วย
วาจา 
- การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น 
- การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้
เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 

PLO6 : สามารถอธิบาย
การก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การสอบบัญชี และ
การให้ความเชื่อมั่นและ
ประยุกต์ใช้หลักการ
ดังกล่าวต่อการจัดท า
รายงานทางการเงินและ
การตรวจสอบงบการเงิน 

1. การสอนโดยการใช้การบรรยาย 
2. การอภิปรายโดยผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ก าหนด 
3. การสอนโดยใช้การสาธิตด้วยการ
น าเสนอประสบการณ์จริง 
4. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษา
วิเคราะห์ท าความเข้าใจกรณีศึกษาซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนจริง 
5. การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใต้ให้ค าปรึกษา แนะน า
และช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 
6. การสอนโดยใช้การสัมมนาเพ่ือเปิด
กว้างและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
กว้างขวาง 
7. การสอนที่เน้นกระบวนการสืบสอบ
และค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนดขึ้น 

- การสอบข้อเขียน 
- การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
การท าโครงการต่างๆโดยเสนอทาง
วาจาและสามารถใช้สื่ออุปกรณ์การ
สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆได้น่าสนใจ 
- การสอบแบบปากเปล่า 
- การประเมินผลจากรายงานหรือ
โครงการ 
- การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการ
ทดสอบที่ใช้การบูรณาการความรู้
โดยรวมที่เรียนรู้มาแล้วในรูปแบบ
ข อ ง ก า ร ล ง มื อ ท า  ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในการแก้ ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
- การประเมินจากโครงการนักศึกษา
ที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติงานผ่านการ
ท าโครงการที่ก าหนดขึ้นซึ่งต้องใช้
ทักษะ ความสามารถมาบูรณาการ
ร่วมกันฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
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กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

8. การศึกษาด้วยตนเอง - การเขียนรายงานและน าเสนอด้วย
วาจา 
- การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น 
- การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้
เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 

PLO7 : มีความรู้ ความ
เข้าใจในศาสตร์และ
สามารถประยุกต์ใช้ด้าน
การเงินและการบริหาร
การเงิน ภาษีอากร 
กฎหมายและข้อบังคับทาง
ธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและองค์กร 
เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์
ธุรกิจและการจัดการ 

1. การสอนโดยการใช้การบรรยาย 
2. การอภิปรายโดยผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ก าหนด 
3. การสอนโดยใช้การสาธิตด้วยการ
น าเสนอประสบการณ์จริง 
4. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษา
วิเคราะห์ท าความเข้าใจกรณีศึกษาซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนจริง 
5. การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใต้ให้ค าปรึกษา แนะน า
และช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 
6. การสอนโดยใช้การสัมมนาเพ่ือเปิด
กว้างและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
กว้างขวาง 
7. การสอนที่เน้นกระบวนการสืบสอบ
และค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนดขึ้น 
8. การศึกษาด้วยตนเอง 

- การสอบข้อเขียน 
- การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
การท าโครงการต่างๆโดยเสนอทาง
วาจาและสามารถใช้สื่ออุปกรณ์การ
สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆได้น่าสนใจ 
- การสอบแบบปากเปล่า 
- การประเมินผลจากรายงานหรือ
โครงการ 
- การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการ
ทดสอบที่ใช้การบูรณาการความรู้
โดยรวมที่เรียนรู้มาแล้วในรูปแบบ
ข อ ง ก า ร ล ง มื อ ท า  ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในการแก้ ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
- การประเมินจากโครงการนักศึกษา
ที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติงานผ่านการ
ท าโครงการที่ก าหนดขึ้นซึ่งต้องใช้
ทักษะ ความสามารถมาบูรณาการ
ร่วมกันฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 
- การเขียนรายงานและน าเสนอด้วย
วาจา 
- การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น 
- การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้
เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 

PLO8 : สามารถระบุ
ปัญหา หาข้อสรุปและ

1. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติและ
สถานการณ์จ าลอง 

- ใช้การสังเกต 
- การประเมินตนเอง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาโดย
ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพได้ 

2. การสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
สามารถด าเนินการสอนได้หลาย
รูปแบบ เช่น การน าผลงานวิจัยมา
ประกอบการเรียนการสอน หรือ 
มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสาระที่เรียน หรือ การ
สอนที่ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการ
แสวงหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ 
3. การสอนโดยใช้การสัมมนาเพ่ือเปิด
กว้างและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
กว้างขวาง 
4. การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใต้ให้ค าปรึกษา แนะน า
และช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 
5. การสอนโดยใช้การบรรยาย 
6. การอภิปรายโดยผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ก าหนด 

- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน 
- การประเมินผลงานที่มอบหมาย
และการน าเสนอ 
- ใช้การสอบข้อเขียนด้วยข้อความ
เรียง 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น 
- การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการ
ทดสอบท่ีใช้การบูรณาการความรู้
โดยรวมที่เรียนรู้มาแล้วในรูปแบบ
ของการลงมือท า ปฏิบัติการ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
- การประเมินจากโครงการนักศึกษา
ที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติงานผ่านการ
ท าโครงการที่ก าหนดขึ้นซึ่งต้องใช้
ทักษะ ความสามารถมาบูรณาการ
ร่วมกันฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 

PLO9 : สามารถ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
หลักการ วิธีการทางการ
บัญชี ส าหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
การเกษตร การท่องเที่ยว
และการโรงแรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม  

1. การสอนโดยการใช้การบรรยาย 
2. การอภิปรายโดยผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ก าหนด 
3. การสอนโดยใช้การสาธิตด้วยการ
น าเสนอประสบการณ์จริง 
4. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษา
วิเคราะห์ท าความเข้าใจกรณีศึกษาซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนจริง 
5. การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการวางแผนการ

- การสอบข้อเขียน 
- การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
การท าโครงการต่างๆโดยเสนอทาง
วาจาและสามารถใช้สื่ออุปกรณ์การ
สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆได้น่าสนใจ 
- การสอบแบบปากเปล่า 
- การประเมินผลจากรายงานหรือ
โครงการ 
- การประเมินภาคปฏิบัติเป็นการ
ทดสอบที่ใช้การบูรณาการความรู้
โดยรวมที่เรียนรู้มาแล้วในรูปแบบ
ข อ ง ก า ร ล ง มื อ ท า  ป ฏิ บั ติ ก า ร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

ด าเนินงานภายใต้ให้ค าปรึกษา แนะน า
และช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 
6. การสอนโดยใช้การสัมมนาเพ่ือเปิด
กว้างและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
กว้างขวาง 
7. การสอนที่เน้นกระบวนการสืบสอบ
และค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนดขึ้น 
8. การศึกษาด้วยตนเอง 

ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในการแก้ ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
- การประเมินจากโครงการนักศึกษา
ที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติงานผ่านการ
ท าโครงการที่ก าหนดขึ้นซึ่งต้องใช้
ทักษะ ความสามารถมาบูรณาการ
ร่วมกันฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 
- การเขียนรายงานและน าเสนอด้วย
วาจา 
- การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น 
- การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้
เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 

PLO10 : สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชีได้ 

1. การสอนโดยการใช้การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้การสาธิตด้วยการ
น าเสนอประสบการณ์จริง 
3. การสอนที่เน้นกระบวนการสืบสอบ
และค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนดขึ้น 
4. การศึกษาด้วยตนเอง 
5. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติและ
สถานการณ์จ าลอง 

- การสอบข้อเขียน 
- การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
การท าโครงการต่างๆโดยเสนอทาง
วาจาและสามารถใช้สื่ออุปกรณ์การ
สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆได้น่าสนใจ 
- การสอบแบบปากเปล่า 
- การเขียนรายงานและน าเสนอด้วย
วาจา 
- การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น 
- การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้
เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้านมีดังนี้ 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
 

   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ

ฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
  2)ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  3)เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  

   กรุณาและความเสียสละ 
  4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
  5)จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  7)ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  8)ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
2)พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3)ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4)สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5)ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6)ประเมินจากการแต่งกาย 
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7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ  

 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่

เป็นพื้นฐานชีวิต 
2) มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และน ามาประยุกต์ใช้

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  หรือ

ระดับนานาชาติ 
  2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

 1)ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
 2)มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการน าเสนอผลการศึกษา 
 3)จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 
4)การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
  อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
5)การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)ฝึกการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จริง 
 6)การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
   1)ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2)การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
   3)ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
   4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
   5)ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
   6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆตามเกณฑ์

ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning) 
 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
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2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแก้ปัญหา 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
 3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์

ท ารายงาน 
 4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 

การรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ของกลุ่มท้ังในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบ 
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง

เหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 

   2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
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  ทักษะการอยู่ในสังคม 
   3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
 5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ

ของตนเองและผู้อ่ืน 
   6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
    คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
   7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
   2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
   3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

 
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์  
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสันทนาการและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3)  สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและ
สามารถทดลองท าได้ 

4)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5)  สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

6)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
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  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

แก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
   2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
   3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning) 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)   
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO1 : มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถวางแผน
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเปิดกว้างรับโอกาสใหม่ในการ
จัดการตนเอง 

   √ √ 

PLO2 : สามารถสื่อสารและเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีได้
หลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท างาน
เป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้ 

   √ √ 

PLO3 : มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรม ค่านิยม 
ทัศนคติทางวิชาชีพ มีการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ และใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและพันธะ
สัญญาที่มีต่อประโยชน์สาธารณะ 

√     

PLO4 : สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการวิธีการทางการ
บัญชีและประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการบัญชีในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินและตีความงบการเงินได้ 

 √ √   

PLO5 : ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ด้านการบัญชีบริหาร ในการ
จัดท าข้อมูลและน าเสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการ
บริหาร 

 √ √   

PLO6 : สามารถอธิบายการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน การสอบบัญชี และการให้ความเชื่อม่ันและ

 √ √   

 45 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวต่อการจัดท ารายงานทางการเงิน
และการตรวจสอบงบการเงิน 
PLO7 : มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้
ด้านการเงินและการบริหารการเงิน ภาษีอากร กฎหมายและ
ข้อบังคับทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจและองค์กร เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ 

 √ √   

PLO8 : สามารถระบุปัญหา หาข้อสรุปและเสนอแนะวิธี
แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพได้ 

   √ √ 

PLO9 : สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ วิธีการทางการ
บัญชี ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเกษตร การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม และด้านสิ่งแวดล้อม  

 √ √   

PLO10 : สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพบัญชีได้ 

    √ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()  ความรับผิดชอบรอง () 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณท์ั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()  ความรับผิดชอบรอง () 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแขง็                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรูเ้ท่าทันสื่อ                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020ผู้ประกอบการรุน่ใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()  ความรับผิดชอบรอง () 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4410110 สิ่งแวดล้อมกบัเทคโนโลยีสีเขยีว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรบัธุรกิจ                          

4430120 การคิดและการตดัสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                          

4520120 ขนมและเครื่องดืม่เพื่อการประกอบธรุกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชงิอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          

หมายเหต ุส ำหรับผู้สอนรำยวิชำใดๆ จ ำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรียนรู้ (learning outcome)ในควำมรับผดิชอบหลัก (จุด )โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 
(มคอ.1) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. 2562 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1. มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี 
  2. สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีในการแก้ปัญหาในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
  3. แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการ
ท างานและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                      1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ เพื่อปลูกจิตส านึกข้ันพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 

  2. อาจารย์ผู้สอนต้องช่วยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา 
รวมทั้งฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษาโดยการจัด
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการท าประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยก
ย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                      1. การประเมินผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และให้บุคคลต่อไปนี้อย่างน้อย 3 คน ได้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนร่วมชั้น
เรียน  อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง  นักศึกษาประเมินผลตนเอง  ผู้ให้การฝึกหัดงาน
หรือสหกิจศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

 2. สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา จ านวน
ทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น 

2.2.2 ด้านความรู้ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางการบัญชีเพียงพอที่จะประยุกต์
ในการจัดท าและน าเสนอสารสรเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 

2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประยุกต์ในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

3. มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
       2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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 1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีความรู้และความเข้าใจใน ทฤษฎีการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดท า
และ น าเสนอรายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางการบัญชี การให้เสนอแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ 

 2. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
บรรยายเฉพาะเรื่อง 

 3. การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้าน หรือทุกด้าน 

    3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1. การทดสอบย่อย 
 2. การสอบกลางภาค 
 3. การสอบปลายภาค 

 4. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงการ  การวิจัย  โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
และเอกสารรายงาน  

 5. รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 6.   การประเมินผลตามสภาพจริง 

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ปัญหา 

2. มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการบัญชีและ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 

3. มีความสามารถใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
 2. การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
 3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี 
 4. การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 

                  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา 
  2. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน

และเอกสารรายงาน 
  3. ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
  4. การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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  1. มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองร่วมกับ
ผู้อื่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 

  2. มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด 

    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1. ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท างานเป็นกลุ่ม   
 2. การท างานที่ต้องประสานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  1. การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
        2. คุณภาพผลงานของนักศึกษาโดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่

ก าหนด 
  3. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
  4. ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้ 
ความสามารถในเชิงเทคนิคในการวางแผน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

2. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน โดย
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านวิชาชีพบัญชี 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

    2. ให้นักศึกษากับอาจารย์ท าโครงงานหรือการวิจัยร่วมกัน 
    3. จัดหาช่องทางให้มีการน าเสนอผลงาน 
    4. สหกิจศึกษาให้เรียนรู้จากการท างานจริง 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ
ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 

  2. การสอบภาคปฏิบัติ 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) จ าแนกตามรายวิชา  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

2562301 กฎหมายธรุกิจ           
3561101 หลักการจัดการ           
3532202 การเงินธุรกิจ           
3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม           
3541101 หลักการตลาด           
3521101 หลักการบญัช ี           
3522501 การภาษีอากร 1           
3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1           
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์           
3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ           
3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป           
4112105 สถิติธุรกิจ           
3563301 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจ           
3521103 การบัญชีขั้นกลาง 1           
3522101 การบัญชีขั้นกลาง 2           
3523702 โครงการพิเศษทางการบัญช ี           
3523101 การบัญชีขั้นสูง 1           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

3522202 การบัญชีต้นทุน           
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี           
3523402 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี           
3523301 การสอบบญัชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น           
3523102 การบัญชีขั้นสูง 2           
3523201 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ           
3523501 การภาษีอากร 2           
3524301 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน           
3524201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน           
3523701 วิจัยทางการบัญชี           
3524202 สัมมนาทางการบัญชี           
3524104 การบัญชีเพื่อความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม           
3522102 การบัญชีส าหรับธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม           
3523202 การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม ่           
3524103 การบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           
3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญช ี           
3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี           

หมายเหตุ: ระบุสญัลักษณ์  หมายถึง มีการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลของผู้เรียนให้บรรลตุามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

 
ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
ชั้นปีที่ 1  
3521101    หลักการบัญชี 3(2-2-5)    R+U+Ap       
3521103    การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5)    R+U+Ap       
 ชั้นปีที่ 2  
3522101   การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5)    R+U+Ap       
3522102   การบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6)    R+U+Ap Ap  R+U+Ap  R+U+Ap  
3522202   การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5)  Ap   Ap      
ชั้นปีที่ 3  
3523201   การบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ 3(2-2-5)  Ap   Ap      
3523101   การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5)    R+U+Ap    Ap+An+E   
3523401   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)  Ap     R+U+Ap    
3523202   การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 3(3-0-6)    R+U+Ap Ap  R+U+Ap  R+U+Ap  
3523102   การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5)  Ap  R+U+Ap       
3523301   การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6) Ap Ap R+U+Ap+E   R+U+Ap  Ap+An+E   
3523501   การภาษีอากร 2 3(2-2-5)   R+U+Ap+E    R+U+Ap    
3523701   วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5)  Ap      Ap+An+E   
3523402   โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5)  Ap         
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ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
ชั้นปีที่ 4   
3524201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(2-2-5)   R+U+Ap+E R+U+Ap    Ap+An+E   
3524301 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) Ap Ap R+U+Ap+E   R+U+Ap     
3524202 สัมมนาทางการบัญชี 3(2-2-5) Ap Ap      Ap+An+E   
3523702 โครงการพิเศษทางการบัญชี 3(3-0-6)  Ap  R+U+Ap Ap      
3524104 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

และสังคม 
3(3-0-6) 

   
R+U+Ap 

Ap  R+U+Ap  R+U+Ap  

3524103 การบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)    R+U+Ap Ap  R+U+Ap  R+U+Ap  
  

หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating ตาม 
“Cognitive Domain” ระดับต่างๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain 
(Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1               

3521101 หลักการบญัช ี               

3522501 การภาษีอากร 1               

3532202 การเงินธุรกิจ               

3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป              

2562301 กฎหมายธรุกิจ              

3563301 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจ              

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์              

3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ              

4112105 สถิติธุรกิจ              

3541101 หลักการตลาด              

3561101 หลักการจัดการ              

3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

             

3521103 การบัญชีขั้นกลาง 1              
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
3522101 การบัญชีขั้นกลาง 2              

3522202 การบัญชีต้นทุน              

3523201 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ              

3523101 การบัญชีขั้นสูง 1              

3523102 การบัญชีขั้นสูง 2              

3523202 การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม ่              

3523301 การสอบบญัชีและงานที่ให้ความ
เชื่อมั่น 

             

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี              

3523402 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญช ี              

3523501 การภาษีอากร 2              

3523701 วิจัยทางการบัญชี              

3523702 โครงการพิเศษทางการบัญชี              

3524201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน 

             

3524202 สัมมนาทางการบัญชี              

3524301 การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน 
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
 

1.  คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3522102 การบัญชีส าหรับธรุกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

             

3524103 การบัญชีส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

             

3524104 การบัญชีเพื่อความรับผดิชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

             

3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี 

             

3524802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี              

3524803  การเตรยีมสหกิจศึกษา              

3564804  สหกิจศึกษาทางการบญัชี              

หมำยเหตุ  
1. ผู้สอนรำยวิชำใด ๆ จ ำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรยีนรู้ (learning outcome : LO) ในควำมรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4  และ  

มคอ.4 หมวด 3 
2. ผู้สอนรำยวิชำใด ๆ จ ำเป็นต้องรำยงำนผลกำรเรยีนรู้ (learning outcome : LO) ในควำมรับผดิชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.5 หมวด 2 ข้อ 3   
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 
 

รายวิชาพ้ืนฐานที่เรียนในชั้นปีที่ 1 เน้นความรู้พ้ืนฐานส าหรับใช้ในการพัฒนา
ทักษะทั่วไป ทักษะชีวิต รวมถึงความรู้พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การบูรณาการใน
ศาสตร์สาขาวิชาการบัญชี โดยเน้นการบรรลุผลการเรียนรู้ในระดับ รู้จ า  ความ
เข้าใจ  และ การคิดเคราะห์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่
สูงขึ้น 
บรรลุ PLOs4 : สำมำรถอธิบำยแนวคิด ทฤษฎี หลักกำรวิธีกำรทำงกำรบัญชี
และประยุกต์ใช้ศำสตรด์้ำนกำรบญัชีในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและ
ตีควำมงบกำรเงินได ้

 

ชั้นปีที่ 2 
 

รายวิชาชั้นปีที่ 2  เน้นศาสตร์พื้นฐานด้านการบัญชีมากขึ้น คือ การบัญชีขั้น
กลาง 2 การภาษีอากร และศาสตร์สาขาการบัญชีต้นทุน รวมถึงฝึกทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ พ้ืนฐานทางด้านการเงิน การตลาด สถิติธุรกิจ 
เป็นต้น โดยเน้นบรรลุผลการเรียนรู้ในระดับ ความเข้าใจ  การคิดวิเคราะห์ 
และ เน้นทักษะการปฏิบัติระดับปานกลาง 
บรรลุ PLOs 1 : มีควำมมุ่งมั่นในกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต สำมำรถวำงแผนแก้ไข
ปัญหำที่จะเกดิขึ้นและเปิดกว้ำงรบัโอกำสใหม่ในกำรจัดกำรตนเอง 
บรรลุ PLOs4 : สำมำรถอธิบำยแนวคิด ทฤษฎี หลักกำรวิธีกำรทำงกำรบัญชี
และประยุกต์ใช้ศำสตรด์้ำนกำรบญัชีในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและ
ตีควำมงบกำรเงินได ้
บรรลุ PLOs 7 : มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศำสตร์และสำมำรถประยกุต์ใช้ด้ำน
กำรเงินและกำรบรหิำรกำรเงิน ภำษีอำกร กฎหมำยและข้อบังคับทำงธุรกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและองค์กร เศรษฐศำสตร์ กล
ยุทธ์ธุรกิจและกำรจัดกำร 
บรรลุ PLOs8 : สำมำรถระบุปัญหำ หำข้อสรุปและเสนอแนะวิธีแกป้ัญหำโดย
ประยุกต์ใช้ดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพได้ 

 

ชั้นปีที่ 3  
 

รายวิชาชั้นปีที่ 3 เน้นความรู้ในสาขาวิชาการบัญชีโดยเฉพาะ ได้แก่ ศาสตร์
สาขาบัญชีบริหาร คือ การบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ ด้านการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ ด้านการบัญชีขั้นสูง ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการใช้
โปรแกรมทางการบัญชี และ การสอบบัญชี เป็นต้น โดยจะศึกษาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เน้นการบูรณาการผลการเรียนรู้ในระดับ การคิดวิเคราะห์ และ 
ทักษะเชิงวิชาชีพอย่างเข้มข้นรวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
บรรลุ PLOs2 : สำมำรถสื่อสำรและเลือกใช้เครื่องมือทำงเทคโนโลยีได้
หลำกหลำยรูปแบบอย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถท ำงำนเป็นทีมเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยได ้

 



61 
 

 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
บรรลุ PLOs3 : มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักจริยธรรม ค่ำนิยม ทัศนคติ
ทำงวิชำชีพ มีกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ และใช้ดุลยพินิจเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชำชีพและพันธะสัญญำที่มีต่อประโยชน์สำธำรณะ 
บรรลุ PLOs5 : ประยุกต์ใช้เทคนิคต่ำงๆ ด้ำนกำรบัญชีบริหำร ในกำรจัดท ำ
ข้อมูลและน ำเสนอสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำร 

ชั้นปีที่ 4 
 

รายวิชาชั้นปีที่ 4 เน้นความรู้ในสาขาวิชาการบัญชีโดยเฉพาะได้แก่ การ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน การรายงาน และการวิเคราะห์งบการเงิน 
การสัมมนาทางการบัญชี รวมทั้งการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยจะศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นบูรณาการผลการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์
และทักษะเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
บรรลุ PLOs6 : สำมำรถอธิบำยกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
ควบคุมภำยใน กำรสอบบัญชี และกำรให้ควำมเชื่อมั่นและประยุกตใ์ช้หลักกำร
ดังกล่ำวต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
บรรลุ PLOs9 : สำมำรถประยุกตใ์ช้ทฤษฎี หลักกำร วิธีกำรทำงกำรบัญชี 
ส ำหรับธรุกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรเกษตร กำรท่องเที่ยวและกำร
โรงแรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
บรรลุ PLOs10 : สำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรที่เกีย่วกับวิชำชีพ
บัญชีได ้

 

 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 มีความรู้พื้นฐานส าหรับใช้ในการพัฒนาทักษะทั่วไป ทักษะชีวิต รวมถึงความรู้พื้นฐานที่จะน าไปสู่การ   บูรณาการในศาสตร์

สาขาวิชาการบัญชี โดยเน้นการบรรลุผลการเรียนรู้ในระดับ รู้จ า ความเข้าใจ และ การคิดเคราะห์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นปีที่สูงขึ้น 

2 มีความรู้พ้ืนฐานด้านการบัญชีมากขึ้น คือ การบัญชีขั้นกลาง 2 การภาษีอากร และศาสตร์สาขาการบัญชีต้นทุน รวมถึงฝึก
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ พ้ืนฐาน
ทางด้านการเงิน การตลาด สถิติธุรกิจ เป็นต้น โดยเน้นบรรลุผลการเรียนรู้ในระดับ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และ เน้น
ทักษะการปฏิบัติระดับปานกลาง 

3 มีความรู้ในสาขาวิชาการบัญชีโดยเฉพาะ ได้แก่ ศาสตร์สาขาบัญชีบริหาร คือ การบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ ด้านการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ด้านการบัญชีขั้นสูง ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการใช้โปรแกรมทางการบัญชี และ การสอบ
บัญชี เป็นต้น โดยจะศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการบูรณาการผลการเรียนรู้ในระดับ การคิดวิเคราะห์ และ 
ทักษะเชิงวิชาชีพอย่างเข้มข้นรวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
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4 มีความรู้ในสาขาวิชาการบัญชีโดยเฉพาะได้แก่ การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน การรายงาน และการวิเคราะห์งบ
การเงิน การสัมมนาทางการบัญชี รวมทั้งการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยจะศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นบูรณาการ
ผลการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์และทักษะเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 

 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
 

2.  การประเมินผลนักศึกษา 
 2.1 การประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามที่หลักสูตรต้องการ 
 2.1.1  การรับนักศึกษาใหม่ 
 1) แผนการรับนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับที่ก าหนดในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 2) คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้วิธีการรับสมัคร คือ ระบบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ   
ระบบรับตรงอิสระ และการสอบคัดเลือกทั่วไป 
 2.1.2  นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก 
 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ต้องมี
ศักยภาพในการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี 8 ภาคการศึกษา จนส าเร็จการศึกษา โดยที่
นักศึกษาต้องมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความ
พร้อมทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ มีเวลาเรียนเพียงพอต่อการศึกษาในภาคเรียนนั้น  ๆ โดยหลักสูตรจะ
ด าเนินการในเรื่อง 1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2) การเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา
โดยเฉพาะหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในด้านทักษะวิชาชีพบัญชี และ ทักษะภาษาอังกฤษ 3) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

2.2 การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา 
 2.2.1  ก าหนดประเภทผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน Curriculum 
Mapping 
 2.2.2  ก าหนดวัตถุประสงค์ของผลการเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 
 2.2.3  ก าหนดการวัดผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน วิธีการวัดผลและระยะเวลาการวัดผล 
โดยระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
 2.2.4  รายงานผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา 

2.3 การประเมินผลเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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 การประเมินผลเมื่อส าเร็จการศึกษาจะด าเนินการโดยวิธีส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 2.3.1  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ด้าน โดยใช้แบบส ารวจตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก าหนด 
 2.3.2  การส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาภายในเวลา 1 ปี โดยใช้แบบส ารวจ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก าหนด  
 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และ 
การรายงานผลการทวนสอบ 

3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
3.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
3.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา

พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับตรงกับงาน
ที่ท า ทักษะความสามารถที่เรียนน าไปใช้ได้กับงานที่ท า ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์ เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิจและรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
(หมวด 10) (ภาคผนวก ช) 

4.1  มีความประพฤติดี 
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4.2  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4.3  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
4.4  สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล    
4.5  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
4.6  ไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
4.7  สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา 
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด

หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน 

การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 ให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
1.5 ทดสอบสอน ประเมินการสอน 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการ

สอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

3) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) พัฒนาให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 
2) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 
3) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการบัญชี 
4) เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้อาจารย์ซื้อต าราเรียนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ 
5) จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
7) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
หลักสูตรมีการก ากับมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  เกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวน 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 
3 คน โดยมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

 1.3 อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ ากว่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  กรณีที่มี
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  จะประกาศใช้  สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้  และใน
กรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท  แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี  ทั้งนี้  
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดทั้ง 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

      3.1.1 หลักสูตรก าหนดแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ 
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      3.1.2 หลักสูตรเสนอแผนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมประจ าคณะ  คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ  กรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      3.1.3 หลักสูตรร่วมกับฝ่ายประสานงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

      3.1.4 ด าเนินการรับสมัครที่งานประสานการรับนักศึกษา  ส านักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ทางเว็บไซต์และคณะวิทยาการจัดการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 

               3.1.5 หลักสูตรด าเนินการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ของมหาวิทยาลัย 

               3.1.6 หลักสูตรร่วมกับฝ่ายประสานงานการรับนักศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่าน และรายงานตัวพร้อมลงทะเบียน 

               3.1.7 หลักสูตรด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือให้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

      3.1.8 หลักสูตรด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยด าเนินการจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้มีความพร้อมในการเรียน รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสร้างความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษาโดยยึดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และผลการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
หลักคือ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และด้านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

      3.2.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการให้มีการก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาเพื่อให้สามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

              1) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณามอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาตามความเหมาะสมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งไว้เดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ทดแทน 

               2) ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปยัง
คณะ และมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

       3) อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
น าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้พิจารณาปรับปรุงระบบ
และกลไก และการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษาถัดไป 

3.2.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการให้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมีระบบและกลไก  ดังนี้ 

              1) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามความเหมาะสมโดยมีการก าหนดชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวชี้วัด
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ความส าเร็จ งบประมาณ การประเมินผลกิจกรรม และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

              2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

              3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม และน าเสนอผลการประเมินการจัด
กิจกรรมต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

              ในทุกสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประเมินระบบและ
กลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษาถัดไป 

3.2.3 การจัดการข้อร้องเรียน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้มีกระบวนการใน
การรับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาดังนี้ 

     1) นักศึกษาขอรับแบบบันทึกข้อร้องเรียนจากส านักงานคณะ 
  2) นักศึกษาบันทึกประเด็นและรายละเอียดข้อร้องเรียนต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหารคณะ 
          3) ผู้บริหารคณะพิจารณาด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนหรือส่งต่อให้คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสรุปผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
 

4. อาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีการด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 4.1.1 หลักสูตรมีการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยโดย

ก าหนดให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.1.2 มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ

ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบสอน 
 4.1.3 หลักสูตรด าเนินงานตามระบบการบริหารบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 4.1.4 หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างาน 

 4.1.5 หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาทาง
วิชาการตลอดจน  การวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมพูนทักษะในการน าความรู้สู่การเรียนการ
สอน 

 4.1.6 มีการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลและวัดผล 
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 4.1.7 หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทัน   
แวดวงวิชาการโดยการเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนผลงานศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการจากภายนอกเข้าสู่สาขาวิชา รวมทั้งให้อาจารย์เตรียมความพร้อมเข้าใจหลักการในการขึ้นทะเบียน
ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 

 4.1.8 หลักสูตรส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความงานวิจัย 
ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม 

 4.1.9 หลักสูตรกระตุ้นให้อาจารย์น าองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองออกไปสู่งานบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นหรือชุมชน ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คุณภาพอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  หลักสูตรด าเนินการส ารวจอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในแต่ละปี
การศึกษา รวมถึงความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

 
5. บุคลากรสายสนับสนุน  

5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่บริหาร จัดการควรมีความรู้อย่างน้อยระดับปริญญาตรี มี

ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้ มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียม ความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
   

6. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6.1 หลักสูตร 
          6.1.1 มีการด าเนินการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ 

ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมถึงศึกษาสถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 6.1.2 หลักสูตรมีการก าหนดอาชีพท่ีบัณฑิตสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 6.1.3 หลักสูตรมีการก าหนดรายวิชา โครงสร้างของหลักสูตรที่เหมาะสม 
 6.1.4 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์ของ สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

6.2 การเรียนการสอน 
 6.2.1 หลักสูตรมีการก าหนดผู้สอน โดยการวิ เคราะห์ภาระงานสอนในแต่ละภาค

การศึกษา และผลการประเมินการสอนของอาจารย์ปีที่ผ่านมาเพ่ือน ามาพิจารณาในการก าหนดผู้สอน 
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 6.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อมในการ
สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน ต ารา และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมถึงติดตามผล
การเรียนการสอน       

 6.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ มคอ.3 ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาที่สอน ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

 6.2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน  ติดตามผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนของผู้สอนและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รวมถึงจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินหลักสูตรประจ าปี รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  

6.3 การประเมินผู้เรียน 
 6.3.1 หลักสูตรด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดทั้ง 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายวิชา 

 6.3.2 หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชาหรือแผนการสอนรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษาเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น รวมทั้งเนื้อหารายวิชา วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 6.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
มคอ.5  ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาที่สอน ในแต่ละภาคการศึกษา 

 6.3.4 หลักสูตรมีการจัดท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน 
 6.3.5 หลักสูตรมีการประเมินหลักสูตร โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในแต่ละปีการศึกษา 
 6.3.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนและรายงานผลการ

ด าเนินงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 
 

7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรบริหารบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการบริหารงบประมาณเพ่ือสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

7.1.1 มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
7.1.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความพร้อมของสิ่ง
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สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ โปรเจ็กเตอร์  วิทยุเทปบันทึกเสียง  ไมโครโฟนไร้สาย
พร้อมล าโพง  กล่องถ่ายรูปดิจิตัล  กล้องถ่ายวีดีโอ  หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการ และอ่ืนๆ 
โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยมีเป้าหมาย การ
ด าเนินการ และเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ค รุ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า ง เ พี ย ง พอ  เ พ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

มีโครงการการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เ พ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และ
วั สดุ ค รุ ภัณฑ์ อย่ า ง เ พี ย งพอ เ พ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 
7.1.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  หลักสูตรมีทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1 ห้องพักอาจารย์ อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ  3 ห้อง 
2 ห้องเรียนส่วนกลางที่จัดให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 10 ห้อง 
3 ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ 1 ห้อง 
4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 แห่ง 
5 หนังสือ วารสาร เอกสาร ต ารา งานวิจัย  ประมาณ 1,000 เล่ม 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง 
7 เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง 

 
7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สาขาวิชาฯ ประสานงานกับคณะวิทยาการจัดการ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดความสะดวก 
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7.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
สาขาวิชาฯ ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็นประจ า

ทุกปี การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา และสรุปแหล่งทรัพยากรการ
เรียนการสอนในสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 
8. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
หรือ  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3.    มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4.   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้   
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง      
10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   

  

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0      
12. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
  

   

13. อื่น ๆ ระบุ. . .       
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 11 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน
มีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่ามีปัญหามีข้อเสนอแนะจากผู้เรียนก็
จะต้องมีการด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมิน
ความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะ
มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยส ารวจจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา ท าได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม 
ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา จะท าให้ทราบปัญหาในการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการ
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่
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พบปัญหา พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินนั้นทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

            รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น        Non-Credit  
 Basic English 

การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ท่ีคุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The use of words, sentences, and English grammar basics required in 
daily life particularly in the factual section, introducing oneself and 
others, The answer questions about personal information, as well as 
the use of English for communication in a familiar situation, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน             3 (1-2-6) 
English in Daily Life  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทาง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาล
พ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, function of words, word order, and 
sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 (1-2-6) 
English in General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, 
and grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน 
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (1-2-6) 

   Thai for Communication  
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ
ของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน 
มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Use Thai language to communication property according to the 
situation. Analyze and summarize the main points of the story that being 
heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking with 
positive communication on various occasions, and in various language 
levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 
orthography. Read for comprehension from various types of writing, 
writing various types of works according to the principles of writing, 
having manners for listening, speaking, reading and writing, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ       3 (1-2-6) 

      Thai for Specific Purposes 
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้น
การพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ 
การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชา
สัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจใน
สถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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The development of language skills to effectively with occupation 
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, 
business negotiations, business letter writing, business 
communication through writing,  writing of the press releases on 
business, business communications and business negotiation in real 
situations through social media,  focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์       3 (1-2-6) 
      Thai for Critical thinking  

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ
การรับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิด
วิเคราะห์และน าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟัง
เพ่ือการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความ 
การอ่านเพ่ือการวิ เคราะห์การอ่านเพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and 
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to 
apply the obtained data toward the processes of analytical thinking 
and presentation, listening for comprehension, listening for data 
analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening 
including comprehensive reading, reading for analysis, reading for 
interpretation and critical reading, social communication and real 
situations, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
 
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
            รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
  Recreation In Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการ
กับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือ
สร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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The meaning  characteristics and scope of recreation .The 
importance of recreation and quality of life, Principles of selection 
of recreational activities in daily life Practice recreation activities 
suitable for body development Mind, emotion, society To create 
self-worth Know yourself And live happily in society. 

 
2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม          3 (1-2-6) 
    Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิต
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและ
การด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มี
จริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลัก
จริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่าง
มีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, 
understanding and life in accordance with the principle of science, 
philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 
consistent with the truth of the world and life, the development of 
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical 
morality for good life, the development of intellectual and creative 
problem solving, the development of life skills in various fields for 
peaceful living together with other people and society, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต          3 (1-2-6) 

      Life skills and personal development in a dynamic world 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิต
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
และการท างานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology 
and ethics, the philosophy for oneself learning, personal and 
personality development, human relations and teamwork, 
management of conflicts and the health promotion, and problem 
solving skills in the society of change, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

  

 3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร              3 (1-2-6) 
      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อน
กลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ 
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่  
การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between group 
and organization, a good messenger and receive, reflections of the 
communication, the organization structure related to the efficiency 
of communication, the impact of communications on job 
performance, the job satisfaction and organizational commitment 
including the application of psychological knowledge to enhance 
efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, the 
motivation to persuade and an analysis of personal body language, 
volunteer for community development, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
            รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น            3 (1-2-6) 

 King Wisdom for Local Development 
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด 
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและ
สังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development ,principles of the royal projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot community development 
based on the king wisdom and including the application of the 
obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual 
problems in their own daily lives and communities focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies. 

 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                                  3 (1-2-6) 

  Phetchaburi Study for Entrepreneur 
ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ 
อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ มีผลต่อวัฒนธรรม  สั งคม  
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด า ริ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม   แ น ว ท า ง 
การพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการ
สร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ใน
การสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง 
และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
ของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Geography, history of Petchaburi province and local nearby, tribes 
and ethnicities, the influence of geography and history affecting  on 
cultural, society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local 
attractions, study of the project under the Royal Initiative of His 
Majesty the King in Phetchaburi province, problem and the use of 
the approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving 
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social problems, approach for local development, Petchaburi  
craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a 
Petchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  
beliefs, wisdom and unique in construction of Petchaburi 
craftsmanship, the theory and the integrated practice from a variety 
of the relevant case studies such as the appreciation of the craft and 
practice to create the craft as well as cultural and tradition 
succession of Phetchaburi province, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน         3 (1-2-6) 

      Thai Society and the Current ASEAN Community 
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา  ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของ
รัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาร
ราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ 
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชน
อาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้าย
แรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด 
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล 
การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the 
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public 
administration system, ASEAN community, intercultural 
communication, the mobility of labor, technology and innovation, 
stability, human trafficking problems, drugs, environmental and 
international relations, learn about the practice in data searching,  
concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific 
context, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies  
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 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (1-2-6) 
  Potency Citizen 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มี
จิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting 
for freedom and peaceful in Thai society and international 
community in accordance with the principles of tolerance, create 
and comply with social rules and basic laws related to democratic 
way of life with the King as Head of State, have strong citizenship and 
respect other people’s right, have a volunteer spirit and public mind, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย            3 (1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ า
วันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลัก
กฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้
เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงาน
ในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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General knowledge of law with relationship and need to be used in 
daily life according to the change of social phenomena in present 
situation, study of the principle of law and jurisprudence of the 
public law and private law, principle of basic rights and freedoms 
based on the Constitution law, study the basic knowledge about civil 
and commercial law, criminal law, civil procedure law and criminal 
procedure law, the application and implementation of the law to be 
effectively in daily lives, concepts, theory and good governance, the 
performance of the organization based on good governance, fraud 
and corruption, system and mechanism of the inspection of fraud 
and corruption, policies and measures to prevent and resolve the 
problem of corruption and misconduct including transparency and 
build faith in performance, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

3211110      การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3 (1-2-6) 
   Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการ
รู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการ
วิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุก
ประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning of media, type of media, principles of digital media 
production, practice creating creative digital media, publishing media 
online.  The significance of media literacy in the context of 
information society, impact of the media, skills and elements 
analysis of media for literacy, the principle and access information 
from mass media to achieve maximum benefit, the principle of 
avoiding media cause harmful to themselves and the society in 
various forms, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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3330010      เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                           3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงินและการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงิน
รายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้
ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความ
มั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละ
ช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Basic principles of economics, determinants of supply and demand 
of the product, consumer behavior, an important characteristic of 
goods market having perfect competitive and imperfect competitive, 
calculation method of national income, finance and banking, 
monetary and fiscal policy, international trade and finance in the 
balance of payments, the application of principles of economics in 
daily life, personal financial management, personal financial 
planning, personal financial statements, individual income, income 
management, housing finance, financial terms of the vehicles and 
equipment needed to manage personal debt, risk management and 
insurance of persons, savings and investment of individuals, financial 
planning in each age, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
 

 3330020       ผู้ประกอบการรุ่นใหม่              3 (1-2-6) 
  Modern Entrepreneur 
 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่

ต่ างๆ  ทางด้ านการบริหารธุ รกิ จ  การควบคุมทางการเงินและธุ รกิ จ  
การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล  
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ 
และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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The role of small business in the economy, method of establishment 
of a business organization, responsibility in the field of business 
administration, financial control and business, the implementation 
of various small businesses, starting business in the digital era, 
problem solving and decision making, the vision in the development 
of the business enterprise, the characteristics of entrepreneurship 
success, business plan preparation and experimental practice as a 
new entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม             3 (1-2-6) 

Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า 
บทบาทของผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, 
the role of a good leader and follower, the psychology and 
leadership skills, personality development for leaders, teamwork, 
interpersonal relationship in the teamwork, group process and 
solving problems together, the development of the personality, and 
the public speaking training for careers, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น            3 (1-2-6)  
   Basic E-Commerce 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบ
ธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลอง
ประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and 
tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic 
commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues 
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related to electronic commerce, Business trial using electronic 
commerce, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

  
 3003110 ทักษะในศตวรรษที2่1 เพื่อชีวิตและอาชีพ            3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by 
integrating application for important skills development for life and 
careers in 21st century effectively, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ           3 (1–2–6) 

      Sports for Health Development 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก
ก าลังกาย การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทาง
กายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการ
แข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ 
โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The purpose and benefits of sport for health, model and methods 
for exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical 
fitness for ages, precautions and prevention of injuries from sports, 
sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of competition 
and courtesy of a player and a good sport spectators, the sports for 
recreation including single and team sport that student can choose 
what interests, sports for development of the holistic health, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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7003120 ทักษะการคิด               3 (1-2-6) 
Thinking Skills 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิง
ภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์
และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล
ได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical 
thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in 
term of language and symbolic, and pattern of explaining the 
phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems solving, 
choosing appropriate approaches, analyze and explain information in 
today’s global and making decisions based on data, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The roles of science and technology in the development of 
community, the nation of energy, global warming, the natural 
resources and environment, agricultural and agricultural industry, 
critical thinking skills, able to understand in problem and use science 
and technology to solve the various fields of problem, development 
of science and technology, the use of chemicals in daily life, the 
impact of chemicals on the  environment, sun’s radiation and 
radioactive materials, home appliances and electrical equipment, the 
impact of scientific advances towards humans, social, environment 
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and culture, use scientific analysis to understand and solve the 
problems in their lives, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว          3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

ความส าคัญของสิ่ งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ   
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The importance of the environment, the utilization of natural 
resources, planning the use of resources, technology in preventing 
and solving environmental problems, skills to create innovative 
environment for sustainable development, natural disasters, the 
classification of natural disasters, causes and the risky areas to natural 
disasters, effects and protection from natural disasters, green 
technology and environmental development for sustainable, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน                  3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น 
เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของ
ภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและ
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและ 
การด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมี
เบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, 
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’s products, 
cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs including the 
agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or 
health care, the relationship of Thai wisdom and the use of chemistry 
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knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the 
application of medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty 
and life including the use of chemicals in the right way,  and 
detoxification of hazard chemical, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ              3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อน
ช าระ  และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกีย่วข้องอย่างหลากหลาย 
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water 
supply, the interest charged, installment system, actuarial science, 
critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics analysis to 
solve problems in daily life and business problems, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ          3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการ
ตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และ
การน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The principle and process of human thinking, creativity, systematic 
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes, 
The process of scientific knowledge acquisition, linear programming 
and its application in solving problems in their daily life, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ          3 (1-2-6) 
    Thai cooking and International cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมี
สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การ
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ประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that 
promote good health, Food to prevent disease and cause diseases, 
food preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy 
food ,Popular cooking for career or extra income, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ           3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท า
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและ
การจัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่มการตลาด
และการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเอง
ได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing 
principles, packing measures, marketing principles and business 
management, Practice in making Thai desserts and bakery, principles 
and technology of beverage production, Healthy drinks, learning to 
drink, marketing and beverage business management, be able to 
work and be self-reliant, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ              3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การ เปลี่ ยนแปลงของความหลากหลายทางชี วภาพ การประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ใน
ชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต 
ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความส าคัญและ
คุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการ
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อนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Principles and biological theories related to conservation, critical 
thinking skills and problem solving skills in the conservation of 
biodiversity, changes in biodiversity, the application of biotechnology 
in various areas including agricultural, food and medical in daily life, 
the ethics of conservation, the interference and community 
structures of organism, the relevance of human, the design and 
management of conservation areas, the political  economy of 
conservation, the importance and value of the florae to life, diversity 
of the florae, the local wisdom in the application of the florae, critical 
thinking and problem solving skills in conservation and development 
of the florae, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน          3 (1-2-6) 
      Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการ
เรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency 
economy, cultivation management, water resources management, 
the management of coastal and marine resources, planting and 
animal husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning 
agricultural skills to survive, organic farming to safety, agriproduct 
processing with ability to apply as professional career for sustainable 
self-reliance, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน              3 (1-2-6) 
      Renewable Energy and Energy Saving 

พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า 
การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก 



92 
 

 

การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัด
พลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน 
เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy 
situation, study on technology of sustainable energy in the Royal 
initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a house 
and industrial buildings, energy-saving devices, approach to energy 
saving and technology for energy saving, the integration of renewable 
energy technologies and energy needs of the community focusing on 
the foundation development of stability and sustainability of the 
energy, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น            3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 
หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The 
development of creative thinking towards innovation. Design 
concepts, thinking process and writing an operation plan. Apply 
appropriate application of technology. Adding value and developing 
products creatively. Learning principles of creative management, 
intellectual property, and commercialization as well as developing 
creative thinking to solve problems that occur within the local 
community, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร                   3 (1-2-6) 
      Conscious mind and Traffic Discipline 

ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติ
และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับ
ขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับ
ขี่จิตส านึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle 
inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, 
safe driving practice, analyze driving behavior, examination and 
evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต              3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอ
ผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขต
สารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การ
ค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า ตารางการ
ค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพล
วัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Essential elements of information and communication technology, 
the use of information and communication technologies, reporting, 
creating spreadsheets, presentations, network communication and 
the effectively uses of information technology and modern 
communication as well as investigation of the law relating to the use 
of the computer and information technology,  ethics and the health 
of computer users, critical thinking skills to use technology and the 
creatively use of information technology including the practice in 
operating system program, data searching, word processor program, 
spreadsheet and the presentations. Practicing the operating system 
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program data query, word processing, spreadsheet and presentation,  
computer application to relate with the changes in dynamic world, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ               3 (1-2-6) 

   Life and Health 
ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหาร
อย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทาง
สุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัย
พิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to 
humans, food consumption in the balance, food sanitation, 
nutritional status, consumption behavior, environment and factors 
affecting health, care promotion and health risks, holistic health care 
with traditional medicine, national health security, methods for adult 
and gerontological nursing, resuscitation, approaches of care for 
disaster victims, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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หมวดวิชาเฉพาะ (Specialize Courses) 
 

1) กลุ่มวิชาแกน (Core Courses) 

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2562301  กฎหมายธุรกิจ         3 (3-0-6) 
  Business Law 

 หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองของผู้บริโภค
และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อ
พิพาททางธุรกิจ 

 General principles of law; business organization; the relevant law of business 
controlling; civil code on juristic acts, debt, contract, and individualized 
contract; collateral law; law on investment promotion, consumer 
protection, and protection against unfair trade practices; law on business 
rehabilitation and dispute business resolution. 

 
3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1               3 (1-2-6) 
  Business English 1 

 ค าศัพท์เฉพาะและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ 
ฝึกการอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ ประวัติ การสัมภาษณ์
งาน การรับโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนัดหมาย ตลอดจนการอ่านแผนผัง
องค์กร บุคลากรและลักษณะงานประเภทต่าง ๆ 
Specific terminology and English idioms used in communication in various 
business situations.  Practice reading advertisement for job applications. 
Writing different types of letters, resume, job interview.  Answering the 
phone, business communication, appointment as well as reading 
organization charts, personnel, and various types of work. 

 
3521101 หลักการบัญช ี                3 (2-2-5) 
 Principles of Accounting  
 ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการ

รายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชี
ตามวงจรบัญชี  งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้าและระบบ
ใบส าคัญ 
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 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 statement for 
service and merchandising; and voucher system 

3522501 การภาษีอากร 1                3 (3-0-6) 
  Taxation I 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 
อากรแสตมป์ และอ่ืน ๆ 
Criteria, evaluation methods and collection of taxes according to revenue 
codes and other related taxes, including personal income tax, corporate 
income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, custom 
tax, excise tax, stamp duty, and others 

 

3532202 การเงินธุรกิจ          3 (3-0-6) 
       Business Finance 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  สอบได้วิชา 3521101 การบัญชีขั้นต้น หรือ 
                                         3521102 การบัญชีการเงิน                                       

      ขอบเขต  บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ  ตลอดจนเป้าหมายและ
ความส าคัญของการเงินธุรกิจ  โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจ  การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของธุรกิจ การวางแผนและการ
วิเคราะห์ทางการเงิน  การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  การ
บริหารลูกหนี้และสินค้า  การจัดท างบประมาณการลงทุน โครงสร้างทางการเงิน และการ
จัดหาเงินทุน นโยบายการจัดสรรก าไรและเงินปันผล  ตลาดเงินและตลาดทุน การเงิน
ระหว่างประเทศ 
Prerequisite courses:  Pass 3521101 Basic Accounting, or 

            3521102 Financial Accounting 
 Scope, roles and duties of the finance department in a business organization 

including the goals and important of business finance by focusing on 
understanding the basic principles of capital allocation within the business, 
business operation funds providing, financial planning and analysis, cash 
management and securities in the market demand, receivables and 
products’  management, budgeting, financial structure and financing, profit 
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and dividend allocation policy, money market and capital market, 
International finance.  
 

3541101 หลักการตลาด          3 (3-0-6) 
Principles of Marketing 
แนวคิดพ้ืนฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ
การตลาดดิจิทัล  
Basic concepts and functions of marketing, marketing environment, 
marketing research, consumer behavior, market segmentation and target 
market selection, product positioning, production management, pricing, 
distribution, marketing promotion, and digital marketing. 
 

3561101 หลักการจัดการ          3 (3-0-6) 
Principles of Management 
วิวัฒนาการทางการจัดการ  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ  การวางแผน  การจัด
องค์การ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ภาวะผู้น า  การจูงใจ  การติดต่อสื่อสาร  การ
ตัดสินใจ  การควบคุมและการจัดการองค์การในศตวรรษที่  21  เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 
Management evolution, concepts and theories of organization, planning, 
organization management, human resource management, leadership, 
motivation, communication, decision making, organization controlling and 
management in the 21st centuries to achieve the organization goals. 
 

3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ          3 (1-2-6) 
 Quantitative Analysis for Business 

กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือช่วยในการ  
แก้ปัญหาทางธุรกิจ ได้แก่ แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสินค้า
คงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์คอฟ (Markov 
Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจ าลองเหตุการณ์ 
(Simulation) 
Decision making process and application of quantitative analysis principles 
to assist in Solve business problems such as Decision Tree, Inventory Model, 
Linear Programming, techniques for project evaluation and auditing (PERT / 
CPM), Markov Model, Game Theory, Queuing, and simulation.  
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3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                     3 (1-2-6)
  Business Ethics and Corporate Social Responsibility  

 ทฤษฎีและแนวคิดคุณค่าทางจริยธรรม บทบาทและความส าคัญ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
การสร้างระบบการจัดการและก ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ตลอดจนการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหาร โดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ การสัมมนาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น
จริงด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อธุรกิจของสังคม 
Theory and concepts on ethical values, roles and important of business 
ethics.  Establishing a good corporate governance and management system 
to ensure transparency and accountability of business in relation to 
stakeholders in society as well as the use of good governance principles for 
administration with a focus on studying of various issues, a seminars based 
on actual case studies on business ethics and social responsibility. 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                3 (1-2-6) 
 Strategic  Management 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา  3561101  หลกัการจดัการ และ 
         3541101  หลกัการตลาด 

การจัดการเชิงกลยุทธ์จะมุ่ งศึกษาถึงการคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การ เพ่ือ
สามารถก าหนดความสามารถขององค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อ
ความอยู่รอดและการเติบโตต่อเนื่องขององค์การ 
strategic management; Focusing on thinking about strategies for changing 
external and internal environments of the organization especially those with 
a stake of the organization to be able to determine the ability of the 
organization in accordance with changes that will affect the survival and 
continuous growth of the organization 
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3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป           3 (3-0-6) 
  General Economics 

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค  สภาพเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจ  อุปสงค์  อุปทานของสินค้าและตลาดต่างๆ พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต  
ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าประเภทต่างๆ  รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  
การคลัง  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ  
บทบาทของรัฐบาลและแนวทางการแก้ไข 
Principles and theory of micro and macroeconomics, economic and social 
conditions for doing business, demand and supply of products and markets, 
consumer and manufacturer behavior, key characteristics of the market for 
various types of products, national income, finance and banking, 
international trade theories, economic development, including economic 
problems, government roles and solutions approach. 

 
3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ          3 (3-0-6) 
 Management Information Systems 
 พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  บทบาทของระบบสารสนเทศใน

องค์การ  การบูรณาการระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  การบริหารทรัพยากรของ
วิสาหกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การบริหารเครือข่ายผู้ผลิตและความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ระบบบิสเนส อินเทลลิเจนต์  ระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทั้งในองค์กร  นอกองค์กร  กลยุทธ์การน าระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การบริหารทรัพย์สิน
ระบบสารสนเทศ 

 Fundamentals of Information Systems Infrastructure, Role of information 
systems in the organization, Various types of information systems integration, 
Enterprise resource management, Electronic commerce, Managing producer 
networks and customer relationships. Business Intelligence System, Systems 
to support decision making, Data Warehouse and Data Mine Information 
systems for communication both in the organization, outside the 
organization, strategies to use the information systems to adjust the 
organization Information systems development Information systems asset 
management. 
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4112105  สถิติธุรกิจ          3 (3-0-6) 
  Business Statistics 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการ
น าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน  
การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  สถิตินอนพาราเมตริก  การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย  อนุกรมเวลา  เลขดัชนี  การพยากรณ์และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
General knowledge about statistics and application of knowledge such as 
data collection and presentation, basic data analysis, random variables and 
the probability distribution of random variables, population and sampling, 
estimation, hypothesis testing, Chi- square test, variance analysis, 
nonparametric statistics, correlation and regression analysis, time series, 
index number, forecasting and business decisions.  

 
2) กลุ่มวิชาบังคับ         

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3521103 การบัญชีขั้นกลาง  1               3 (2-2-5) 
  Intermediate  Accounting I 
  วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521101 หลักการบัญชี  (Principles of Accounting)  

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และ
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน การแสดงรายการ
สินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

Accounting principles and methods of assets; classifications of assets; 
recognition and measurement of assets; asset valuation; asset separations 
for costs and expenses under accounting principles; asset devaluation; 
Investment property; asset presentation in financial statement and 
information disclosure 
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3522101 การบัญชีขั้นกลาง  2               3 (2-2-5) 
  Intermediate  Accounting II 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521101 หลักการบัญชี  (Principles of Accounting) 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจ าแนก
ประเภทหนี้สิน  การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูล  การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การ
ด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  การเลิกกิจการ
และการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน   บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด การแสดงส่วน
ของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด 

Accounting principles and methods of liabilities and owner’s equity; 
Classifications of liabilities; recognition and measurement of liabilities; 
liability valuation; liability presentation in financial statement and 
information disclosure; accounting for setting; business operations, profit and 
loss distribution, changes of owners’ equity, business liquidation, and 
account clearing of partnerships; accountings for company limited and 
public company limited; owner’s equity presentation in financial statement; 
information disclosure and statement of cash flow 

3522102 การบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    3 (3-0-6) 
 Accounting for Small and Medium Enterprises 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
: สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate  Accounting I)  
: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate  Accounting II) 
การด าเนินงานในรูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนทางธุรกิจ การ
หาโอกาสในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนทางการตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์ การจัดการการผลิต การจัดหาเงินทุน ระบบบัญชี ภาษีอากร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียดทางด้านกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนการฝึกจัดท าแผนธุรกิจ 

Small and medium business transaction, business planning, opportunities of 
small and medium enterprise, marketing, strategic planning, production 
management, capital preparation, accounting system, taxation, human 
resources management, details of laws, business ethics and social 
responsibility, practice of business planning 
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3522202 การบัญชีต้นทุน                 3 (2-2-5) 
  Cost Accounting  

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521101 หลักการบัญชี  (Principles of Accounting) 

ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ  ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ 
ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตและต้นทุนฐานกิจกรรม ระบบบัญชี
ต้นทุนงานสั่งท า ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ผลต่าง การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งาน
ที่บกพร่อง  และเศษซาก  
Importance and roles of cost accounting in business organizations; 
definitions of various costs; cost management; accounting systems for cost 
recording; accounting and control methods for materials; wages, and 
manufacturing overheads; overhead allocation and activity-base costing; 
job order costing system; process costing system; standard costing system 
and variance analysis; accounting for joint products and by-products, and 
waste and imperfect products and scrap 

3523101 การบัญชีขั้นสูง  1               3 (2-2-5) 
  Advanced  Accounting I 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง  1 (Intermediate  Accounting I) 

: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง  2 (Intermediate  Accounting II)  
การบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลง
ทางการบัญชี และข้อผิดพลาด  งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีส าหรับรายการที่เป็น
เงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงินการบัญชีส าหรับส านักงานใหญ่และสาขา
ทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง การบัญชีส าหรับการฝากขาย  ธุรกิจขายผ่อนช าระ 
ธุรกิจให้เช่า  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้และการ
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน                                    
Accounting relating to revenue from contract with customer; accounting 
policy; accounting estimation changes, and error solving; cash flow 
statement; interim financial statement; accounting for changing foreign 
currency transactions and changes and financial statements; accounting for 
head office and branches in domestic and international; construction 
contracts; accounting for consignment sale; leasing business; rental business; 
real estate; accounting for financial restructuring and accounting for holding 
companies  
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3523102 การบัญชีขั้นสูง  2               3 (2-2-5) 
  Advanced  Accounting  II 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง  1 (Intermediate  Accounting I) 

: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง  2 (Intermediate  Accounting II)  
การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การบัญชีส าหรับการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
การร่วมค้า  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน การจัดท างบการเ งิน
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม  การจัดท างบการเงินจากรายการที่
บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุน และ กิจการไม่หวังผลก าไรและการบัญชีส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน  
Accounting for business merger; accounting for investments in subsidiaries 
and associated companies; accounting for joint venture; preparation of 
consolidated financial statement; consolidated cash flow; preparation of 
financial statement that record not completed; funds;  nonprofit 
organization and accounting for employee’s benefits 

3523201 การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ              3 (2-2-5) 
Cost Accounting for Decision 
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  

  : สอบได้วิชา   3522202 การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) 
  การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์

ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การประมาณการต้นทุน  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ 
และก าไร  ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร  งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่นได้
และการวิเคราะห์ผลต่าง การวิเคราะห์ต้นทุน  การก าหนดราคาสินค้า การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบและราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  Using cost for decision making, planning and controlling under uncertain 
situations; cost estimation; the relationship between the costs; volume and 
profits; absorption costing system and variable costing system;  budget; 
flexible budgeting and variance analysis; cost analysis; cost  pricing; 
responsibility accounting and transfer pricing; and performance evaluation 

 
3523202 การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม่              3 (3-0-6) 

Accounting for Agriculture  
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
: สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate  Accounting I)  
: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate  Accounting II) 
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ลักษณะและความส าคัญของการด าเนินงานธุรกิจเกษตร แนวคิดและการพัฒนาการบัญชี
ธุรกิจเกษตร การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบัญชีและกระบวนการปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร  การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจเกษตร  นโยบายภาครัฐ
ต่อการบัญชีเกษตร การจัดท า น าเสนอและวิเคราะห์รายงานทางการเงินและรายงานการ
บริหารของธุรกิจเกษตรในบริบทท้องถิ่น 
Nature and importance of agriculture business; concepts and developing 
agriculture business; accounting standards of agriculture business; 
implementations of accounting theory and accounting practice process; 
analysis cost of agriculture business; government policy on accounting for 
agriculture business; preparation and present financial report about 
agriculture business and analysis case study of accounting for agriculture 
business in local context 

3523301 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น              3 (3-0-6) 
  Auditing and Assurance Services  

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง  1 (Intermediate  Accounting I) 

: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง  2 (Intermediate  Accounting II)  
แนวคิดของการสอบบัญชีและงานท่ีให้ความเชื่อมั่น จรรยาบรรณและการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี การวางแผนงานตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความ
เสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบ การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีท่ีประมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์ 
Auditing and assurance services concepts; ethics and quality control of 
auditing; audit planning; audit risk and risk assessment; audit evidence and 
audit procedures; auditing in assets, liabilities equities, revenues and expenses; 
auditor’s report; auditing in computerized accounting information 

3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี              3 (2-2-5) 
  Accounting  Information  Systems 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521101  หลักการบัญชี  (Principles of Accounting) 

: สอบได้วิชา  3602121  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management              
Information Systems) 

 ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดท า
เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
วงจรทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจร
รายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน 
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ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดิน
เอกสาร และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการ
ท างานของมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตรา
ดิจิทัล คราวด์ คอมพิวติ้ง การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จริยธรรมและความผิดปลอดภัย   

 Accounting systems and accounting information systems; components, tools 
and techniques for systems analysis and design; internal control; file and 
database management; data communication; development, components 
and processes of accounting information; revenue cycle, expenditure cycle, 
manufacturing cycle, financial cycle and financial statement type of 
documents and reporting systems and development of accounting 
information systems, roles of information technology in the digital era, 
disruptive of information technology in the workplace, artificial intelligence 
(AI), Internet of things (IOT), Fintech, Cloud computing, Big data, ethic and 
security     

3523402 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี               3 (2-2-5) 
 Packaged  Software Accounting 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521101  หลักการบัญชี  (Principles of Accounting) 

: สอบได้วิชา  3523401  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information  
           Systems)  
ความรู้เบื้องต้นและองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี การปฏิบัติ
เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ในการจัดท าบัญชี การบันทึกข้อมูลทางบัญชีในระบบบัญชี
ย่อยต่างๆ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบบัญชีแยกประเภท 
รายงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน การประยุกต์ใช้
ซอฟแวร์ท่ัวไปเพื่องานบัญชี การจัดท าเอกสารทางบัญชีและโปรแกรมส าเร็จรูปประเภทการ
วางแผนทรัพยากรองค์กร  

 Basic knowledge and elements of package software for accounting; general 
practices of package software for accounting; journalize and posting accounting 
transaction into inventory system, sales system, account receivable system, 
account payable system; ledger system; financial reporting in various forms; 
analysis of financial statement; applications of general packaged software to 
accounting works; accounting document preparation and enterprise resource 
planning package software  

 

3523501 การภาษีอากร 2                3 (2-2-5) 
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  Taxation II 
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  

  : สอบได้วิชา  3522501  การภาษีอากร 1 (Taxation I) 
: สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate  Accounting I)  
: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate  Accounting II) 
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี
และการภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการเพ่ือค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 
การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร วิเคราะห์ประเด็น
ภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศที่ ไม่ซับซ้อน อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี รวมทั้งการจัดท ารายงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร และภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี 
Concepts an differentiations of revenue and expense recognition criterions 
following accounting principles and taxation; working paper preparation for 
tax calculation following tax laws and regulations; adjustments of net profit 
in financial accounting to become net profit in taxation; Analyze the taxation 
issues associated with non-complex international transactions; Explain the 
differences between tax planning, tax avoidance, and tax evasion; 
preparation of other reports related to taxation; submission of tax 
transaction forms; deferred income taxes 

3523701 วิจัยทางการบัญชี                3 (2-2-5) 
  Accounting  Research          

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง  1 (Intermediate  Accounting I) 

: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง  2 (Intermediate  Accounting II)  
การวิจัยทางการบัญชี การก าหนดปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมทีเกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานและการน าเสนองานวิจัย 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 utilization  
 
 

 
 
3523702        โครงการพิเศษทางการบัญชี             1 (0-3-6) 



107 
 

 

          Special  Project  in  Accounting 
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
: สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate  Accounting I)  
: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate  Accounting II) 

 ให้นักศึกษาท าโครงการพิเศษหรืองานศึกษาค้นคว้าด้านการบัญชี  ในความควบคุมดูแลของ
อาจารย์และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 Students create special projects or independent study on accounting under the 
supervision of instructor. 

 
3524103 การบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                          3 (3-0-6) 
 Accounting for Tourism Industry 
 ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม โปรแกรมประยุกต์

ส าหรับการบัญชีท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการรายได้ รายจ่าย การควบคุมต้นทุน 
การรับรู้รายได้และรายจ่าย ระบบบัญชี การจัดท างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  

 Theories and concepts of accounting in tourism and hotel business; 
Applications for travel and hotel accounting. Management of income, 
expenditures, cost control;  Revenue recognition and expenditures; 
Accounting system; Preparation of financial statements and Disclosure 

3524104 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม           3 (3-0-6) 
 Accounting for Environmental and Social Responsibilities 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
: สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate  Accounting I)  
: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate  Accounting II) 
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการ
จัดท ารายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน  

Sustainable development concepts; corporate environment and society; 
negative impacts of business activities on responsibilities for environment 
and natural resource; environmental management process; collecting, 
recording, and analyzing data of environment-related earnings and cost; 
environmental reporting including sustainability development reporting 

 
 
3524201 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน            3 (2-2-5) 
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  Financial  Reporting  and  Financial Statement Analysis 
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  

  : สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง  1 (Intermediate  Accounting I) 
: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง  2 (Intermediate  Accounting II)  
การจัดท ารายงานทางการเงินและการน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน  วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่
ส าคัญเพ่ือการตัดสินใจ   การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่องบการเงินจากการ
เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้น
การใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
Preparation financial reporting and presentation financial reporting 
standards; methods and tools in analyzing financial statement and other 
important accounting information for decision making; industrial analysis; 
effects on financial statements from differentiate accounting policy 
applications; analysis of consolidated financial statements by focusing on 
case studies and real events 

 
3524202 สัมมนาทางการบัญชี                3 (2-2-5) 
  Seminar in  Accounting 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
: สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate  Accounting I)  
: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate  Accounting II) 

 อภิปรายปัญหา  และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการบัญชี  จริยธรรมและ
คุณธรรมทางวิชาชีพ  กรอบแนวคิดทางการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและประเด็นพิเศษ
ทางการบัญชี 

 Discussion of problems and case study about accounting practice; 
accounting professional ethics and moral; accounting framework; accounting 
standard and special issues in accounting 

3524301 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน             3 (3-0-6) 
  Internal  Auditing  and  Internal  Control 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3521103  การบัญชีขั้นกลาง  1 (Intermediate  Accounting I) 

: สอบได้วิชา  3522101  การบัญชีขั้นกลาง  2 (Intermediate  Accounting II)  
การก ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรตามแนวคิดของ COSO การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภท
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และขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร  
Corporate governance concept; objective and components of internal control in 
accordance to COSO; enterprise risk management in accordance to COSO; 
evaluation of efficiency of internal control; internal audit concept, professional 
ethics, techniques and procedures; internal audit of important organizational 
activities; the responsibilities of an internal auditor in dealing with fraud 
 

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี                1 (60) 
  Preparation for Professional Experience Training in Accounting  
  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝีกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ในการ

ปฏิบัติงานด้านต่างๆ การใช้เครื่องใช้ส านักงาน คอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ ทักษะการ
สื่อสาร รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของตนเองก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 

  Preparing of students readiness preparation for entering the professional 
experience training in accounting about accounting practice process, office 
equipment, computer, personality, communication skill; professional ethics 
and others for enhance performance of study before professional 
experience training in accounting 

 
3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี     6 (640) 
  Professional  Experience Training  in  Accounting  

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3524504   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  

(Preparation for Professional Experience Training in Accounting) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี  ในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจ
เอกชน   ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์  และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการ
ฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น  และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดย
อาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ  หรือฝึก
ประสบการณ์  และท าภาคนิพนธ์   
Provision of internship in accounting professions in government  organization, 
enterprises, or privatization supervised by professor; integrating theoretical 



110 
 

 

knowledge, practical knowledge and field experience in the work place; 
preparation about orientation of professional experience training in 
accounting and post training for discussion problems of professional 
experience training in accounting; maybe preparation all professional 
experience training in accounting, or professional experience training in 
accounting and special project, or professional experience training in 
accounting and prepare thesis 

 
3524803 การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี           1 (60) 
  Preparation  for  Cooperative Education in Accounting 

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา  ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน  
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพ  และมนุษย
สัมพันธ์  ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน  และการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  เทคนิคการน าเสนอโครงการ  หรือการน าเสนอรายงาน 
Principles and concepts of cooperative education, readiness students of 
operation for working with colleagues about ethics and professional ethics, 
communication, personality, and human relations, fundamental knowledge 
and technical about  job application and professional experience training in 
establishment; technical of presentations project or presentations report 

   
3524804 สหกิจศึกษาทางการบัญชี                6 (640) 
  Cooperative Education in Accounting 

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
  : สอบได้วิชา  3524506  การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี  

(Preparation for Cooperative Education in Accounting) 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน
ท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
A systematic provision of work-based learning in the work place for students 
with the cooperative between the university and the work places to allow 
the students to develop both academic and work-related skills in the work 
place. The procedure will help the students in self-development in terms 
of systematic thinking, observation, decision making, analytical and 
evaluation skills. Also it will result in high quality graduates who are most 
suitable for the work places and the labor market. 
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วิชาการบัญชีที่ก าหนดให้สาขาอื่นเรียน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3521102 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5) 
 Financial  Accounting 

หลักการบัญชีทั่วไป  วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ  สินค้า
คงเหลือ  เงินลงทุน  สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน  หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของ  
การจัดท ารายงานทางการเงิน 
General principles of accounting/ basic accounting methods related on cash, 
debtors, notes, inventories, investment, tangible and intangible assets, 
debts, and owner’s parts/ financial reporting   
 

3521104  หลักการบัญชีท่ัวไป                                                                    3 (2-2-5) 
  Principle of  General  Accounting 
 หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชี การ

บันทึกรายการ การจัดท ารายงานทางการเงิน การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ 
 Basic principles and concepts in accounting principles and accounting practices. 

Preparation of financial reports, use of accounting information in management. 
 
3522201 การบัญชีเพื่อการจัดการ  3 (3-0-6) 
 Managerial  Accounting  

บทบาทของผู้บริหารและความต้องการข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนการจ าแนกประเภทต้นทุน  
การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ การสะสมข้อมูลต้นทุนเบื้องต้น การน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ใน
การวางแผน ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน  
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
Executive roles and information requirements, cost concepts, cost classification; cost 
analysis for decision making, cost data collection, using cost information for planning, 
controlling and evaluating performance Improving work efficiency executive decision 
 

3522502 การภาษีอากรธุรกิจ               3 (3-0-6) 
 Business Taxation 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร 
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ และภาษอ่ืีน ๆ 
Criteria, evaluation methods and collection of taxes according to revenue 
codes, including personal income tax, corporate income tax, value added tax, 
specific business tax, withholding tax, stamp duty, and others. 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   

หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 เหตุผล 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย         : หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Accountancy  
                       Program 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  บัญชีบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  บช.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Accountancy 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Acc. 

 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย         :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Accountancy            
                        Program 

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  บัญชีบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  บช.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Accountancy 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Acc. 

 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 เหตุผล 
โครงสร้างหลักสูตร 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   140  หน่วยกติ 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า        30     หน่วยกิต 
1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 12 หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             3 หน่วยกิต 
3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            3 หน่วยกิต 
4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์     12 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า         104    หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาแกน                                45 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 43 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      และสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า                 

7 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต 
                                  รวม     140   หน่วยกิต 

               
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    137  หน่วยกติ 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30     หน่วยกิต 
1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 12 หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             3 หน่วยกิต 
3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            3 หน่วยกิต 
4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์     12 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         101    หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาแกน                                39 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 55 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      และสหกิจศึกษา                 

7 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต 
                                  รวม     137   หน่วยกิต 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงตามหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ สิ่งแวดล้อม และให้
นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่เหมาะสม
และตรงตามความต้องการมากขึ้น โดยมีแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
พื้นฐานควบคู่ไปกับระบบออนไลน์ 
 

2. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง
เพื่อให้นักศึกษามีเวลาในการฝึกปฏิบัติตาม
นโยบายการจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบ  Action 
Learning ของมหาวิทยาลัย 
 

3. โครงสร้างหลักสูตรมีเนื้อหาสาระวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และ
รายละเอียดเนื้อหารายวิชาเป็นไปตามประกาศ
ของสภาวิชาชีพการบัญชี มาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(IES) และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 

เหตุผล 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาแกน 

3502102 
3502103 
3521101 
3522501 
3532202 
3592103 
2562301 
3563301 
3564201  
3602121 
4112105 
3541101 
3561101   
3563401 
 
3(3-0-6) 
3623401 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
การบัญชีขั้นต้น 
การภาษีอากร 1 
การเงินธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
กฎหมายธุรกิจ  
วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
สถิติธุรกิจ 
หลักการตลาด 
หลักการจัดการ 
จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
การเงินระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(4-0-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 

2562301 
3502102 
3521101 
3532202 
3522501 
3541101 
3561101 
3563301 
3564201 
3563401 

 
3592103 
3602121 
4112105 

 

กฎหมายธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
หลักการบัญชี 
การเงินธุรกิจ 
การภาษีอากร 1   
หลักการตลาด 
หลักการจัดการ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
สถิติธุรกิจ 
 

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

  3(1-2-6) 
3(1-2-6) 
3(1-2-6) 

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

 

ปรับลดจ านวนหนว่ยกิตในกลุ่มวิชา
แกนจากจานวนเดิม45 หน่วยกิต เป็น
จ านวนหนว่นกิตในหลกัสตรูปรับปรุง
ใหม่ 2564 จ านวน 39 หน่วยกิต โดย 
1. ปรับลดรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ
เหลือ 1 วิชาคือ 3502102 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    
 

2. ปรับลดรายวิชา 3623401 การเงิน
ระหว่ า งประเทศ 3( 3 - 0 - 6 )   โดย
ปรับปรุงในรายวิชาการเงินธุรกิจแทน 
3 .  เปลี่ ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง จาก 
3(4-0-5) เป็น 3(2-2-5)) 
4 .  เปลี่ ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง จาก 
3( 3 - 0 - 6 )  ใน ร าย วิ ช า  3502102 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3563301 การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ท า ง ธุ ร กิ จ 
3564201 ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็น 3(1-2-6) 
 

 รวม   45  หน่วยกิต  รวม  39  หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 

เหตุผล 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

3521103 
3522101 
3522202 
3523201 
3523101  
3523102  
3523301 
3523401 
3523402 

 
3523501 
3523701 
3523702 
3524201 

 
3524202 
3524301 

การบัญชีขั้นกลาง 1 
การบัญชีขั้นกลาง 2 
การบัญชีตน้ทุน 
การบัญชีตน้ทุนเพื่อการตัดสนิใจ 
การบัญชีขั้นสูง 1 
การบัญชีขั้นสูง 2 
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานดา้นการบัญชี
และการเงิน  
การภาษีอากร 2 
วิจัยทางการบัญช ี 
โครงการพิเศษทางการบัญช ี 
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน   
สัมมนาการบัญช ี
การสอบบัญช ี

3(4-0-5) 
3(4-0-5) 
3(2-2-5) 
3(4-0-5) 
3(4-0-5) 
3(4-0-5) 
3(3-0-6) 
3(4-0-5) 
3(4-0-5) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-6) 
3(4-0-5) 

 
3(4-0-5) 
3(3-0-6) 

3521103 
3522101 
3522102 

 
3522202 
3523201 
3523202 
3523101  
3523102 
3523301 
3523401 
3523402 
3523501 
3523701 
3523702 
3524104 

 
3524103 
 

การบัญชีขั้นกลาง 1 
การบัญชีขั้นกลาง 2 
การบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
การบัญชีตน้ทุน 
การบัญชีตน้ทุนเพื่อการตัดสนิใจ 
การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 
การบัญชีขั้นสูง 1 
การบัญชีขั้นสูง 2 
การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
การภาษีอากร 2 
วิจัยทางการบัญช ี  
โครงการพิเศษทางการบัญชี  
การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอ่
สิ่งแวดล้อมและสังคม 
การบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

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

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

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

1. ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตหมวดวชิา
เฉพาะดา้น  กลุ่มวิชาเอกบังคับจาก 43 
หน่วยกิตเป็น 55 หนว่ยกิต เพิ่มวิชาเอก
ที่เป็นอัตลักษณ์ 4 วิชา 12 หน่วยกิต 
คือ การบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม  การบัญชธีุรกิจเกษตร
สมัยใหม่  การบัญชีเพื่อความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
และ การบัญชีส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ตามข้อก าหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 
2. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา การสอบ
บัญชี เป็น การสอบบัญชีและงานที่ให้
ความเชื่อมั่น 
3 .  เปลี่ ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง จาก 
3(4-0-5) เป็น 3(2-2-5)) 
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
3524201 
 
3524202 
3524301 

 
 
 
 
 

รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน  
สัมมนาทางการบัญช ี
การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน 
 

3(2-2-5) 
 

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

 รวม   43  หน่วยกิต  รวม   55  หน่วยกิต   
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาเอกเลือก 
    ตารางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
3524101 
3524102 
3524103 

 
3524204 
3524501 

 

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 
การบัญชีเฉพาะกิจการ 
การบัญชีส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ
การโรงแรม  
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การวางแผนภาษี  

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

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

 
 

ปรับรายวิชา การบัญชีส าหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมและ  
การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นวิชาเอก
บังคับ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
สถาบัน  
 

 ปรับปรุงวิชาเอกเลือกโดยไม่
ก าหนดวิชาเอกเลือก  

 ให้เรียนไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต    
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 

เหตุผล 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

3524801 
 

3524802
หรือ 

3564803 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
 
สหกิจศึกษา 

1(60) 
 

6(640) 
 

6(640) 
 
 

3524801 
 

3524802
หรือ 

3564803 
3564804 

 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บัญชี 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
 
การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
สหกิจศึกษาทางการบัญชี 

1(60) 
 

6(640) 
 

1(60) 
6(640) 

ปรับปรุงรหัสวิชาแยกออกจาก
กันเพื่อความเหมาะสม 

 ให้เรียนไม่น้อยกว่า    7  หน่วยกิต  ให้เรียนไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาเลือกเสร ี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 

เหตุผล 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

          ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี 

        ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี 

 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต ให้เรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาแกน (สาขาอ่ืน) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

ระหว่างหลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรบัปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 เหตุผล 
3532202 การเงินธุรกิจ                 3(3-0-6) 
        Business Finance 
บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจน 
เป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจโดยเน้นให้ 
เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายใน 
ธุรกิจการจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ 
ธุรกิจการวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินการ 
บริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของ 
ตลาดการบริหารลูกหนี้และสินค้า การจัดท า 
งบประมาณการลงทุนนโยบายการจัดสรรก าไรและ 
เงินปันผล ตลาดเงินและตลาดทุน 

3532202 การเงินธุรกิจ                3(3-0-6) 
        Business Finance 
บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจน 
เป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจโดยเน้นให้ 
เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายใน 
ธุรกิจการจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ 
ธุรกิจการวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินการ 
บริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของ 
ตลาดการบริหารลูกหนี้และสินค้า การจัดท า 
งบประมาณการลงทุน โครงสร้างทางการเงินและการ 
จัดหาเงินทุนโยบายการจัดสรรก าไรและเงินปันผล 
 ตลาดเงินและตลาดทุน การเงินระหว่างประเทศ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุม
เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ทุกแขนงวิชาจะต้องเรียน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
2.วิชาแกน 

 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 เหตุผล 
3521101 การบัญชีขั้นต้น                          3(4-0-5)      

Principles  of  Accounting 
  ความหมาย  วัตถุประสงค์ของการบัญชี  

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  กรอบแนวคิด
การรายงานทางการเงิน  หลักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่  การบันทึกบัญชี
ตามวงจรบัญชี  การจัดท างบทดลอง  กระดาษท า
การ  งบการเงินส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าและ
กิจการให้บริการ  ระบบใบส าคัญ  และระบบเงิน
สดย่อย 

3521101 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
 Principles of Accounting  

  ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์
ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับ
การรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชี
ตามวงจรบัญชี   งบการเงินส าหรับกิจการ
ให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้าและระบบ
ใบส าคัญ 

 
 
 
 
 

ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชา เ พ่ือให้
ส อ ด ค ล้ อ ง ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ( IES) และข้อก าหนด
สภาวิชาชีพการบัญชี 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 

 
2. หมวดวิชาสาขาการบัญชี  หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพบัญชี 

 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 เหตุผล 
3521103 การบัญชีขั้นกลาง 1                     3(4-0-5) 
                   Intermediate  Accounting  1 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นต้น 
  หลั กก า ร และวิ ธี ก า รบัญชี เ กี่ ย ว กั บ

สินทรัพย์  การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้
รายการ  การวัดมูลค่า   การตีราคาสินทรัพย์  
การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ตามหลักการบัญชี  ต้นทุนการกู้ยืม  การด้อยค่า
ของสินทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงิน  และการเปิดเผยข้อมูล 

 
 
 
 

3521103 การบัญชีขั้นกลาง 1                    3(2-2-5) 
 Intermediate  Accounting  1 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา หลักการบัญชี 
  หลั กก า ร และวิ ธี ก า รบัญชี เ กี่ ย ว กั บ

สินทรัพย์  การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์  การตีราคา การ
จัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลั กการบัญชี  ก า รด้ อยค่ า ของสิ นท รั พย์  
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน การแสดงรายการ
สินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี (IES) และข้อก าหนด
สภาวิชาชีพการบัญชี 
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 เหตุผล 
3523101 การบัญชีขั้นสูง 1                         3(4-0-5) 
 Advance  Accounting  1 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชี- 
                  ขั้นกลาง1 และวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 
                            นโยบายการบัญชี  การเปลีย่นแปลงทางการ

บัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การ
บัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  และ
การแปลงค่างบการเงิน การบัญชีส านักงานใหญ่และ
สาขาทั้งในและต่างประเทศ  สัญญาก่อสร้าง  ธุรกิจ
ฝากขาย  ธุรกิจขายผ่อนช าระ  ธุรกิจให้เช่า  ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้าง
หนี้ และการด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน และการด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน  

3523101 การบัญชีขั้นสูง 1                         3(2-2-5) 
 Advance  Accounting  1 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นกลาง 

1 และวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2  
                             การบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ท า

กับลูกค้า นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลง
ทางการบัญชี และข้อผิดพลาด  งบการเงินระหว่าง
กาล การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงินการบัญชี
ส าหรับส านักงานใหญ่และสาขาท้ังในและ
ต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง การบัญชีส าหรับการ
ฝากขาย  ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า  ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีส าหรับการปรับ
โครงสร้างหนี้และการด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน                       

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ( IES) และข้อก าหนด
สภาวิชาชีพการบัญชี 

3523102 การบัญชีขั้นสูง 2                       3(4-0-5) 
Advance  Accounting  2 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นกลาง 
1 และวิชา  การบัญชีขั้นกลาง 2 

  การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ  การ
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  การบัญชี
ส าหรับกิจการร่วมค้า  การจัดท างบการเงินรวม   

3523102 การบัญชีขั้นสูง 2                         3(2-2-5) 
 Advance  Accounting  2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นกลาง 

1 และวิชา  การบัญชีขั้นกลาง 2 
  การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การบัญชี

ส าหรับการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ( IES) และข้อก าหนด
สภาวิชาชีพการบัญชี 
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 เหตุผล 
งบกระแสเงินสดรวม กองทุนและกิจการไม่
แสวงหาก าไร ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ
ผลประโยชน์พนักงาน 

กิจการอ่ืน การจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ งบ
การเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม  การจัดท างบ
การเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุน 
และ กิจการไม่หวังผลก าไรและการบัญชีส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 

 

3524102 การบัญชีเฉพาะกิจการ                  3(3-0-6) 
 Accounting  for  Specific  Enterprises 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นต้น 
  ลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  การ

บัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ  สินทรัพย์  
หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้  และค่าใช้จ่าย  
รายงานผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะทาง
การเงินของกิจการนั้นๆ  เช่น  ธนาคาร  สถาบัน
การเงิน  โรงพยาบาล   การเกษตรกรรม  ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง   สหกรณ์ มรดกและทรัสตี  การประกันภัย  
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เป็นต้น 

 
 
 
  

- ยกเลิกวิชาเรียนในหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 เหตุผล 
3522202 การบัญชีต้นทุน                           3(4-0-5)        
                  Cost  Accounting   
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นต้น 
  ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนใน

องค์กรธุรกิจ  ความหมายของต้นทุนต่างๆ  ระบบบัญชีที่ใช้
บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ  แรงงาน  
ค่าใช้จ่ายการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบ
ต้นทุนงานสั่งท า  ระบบต้นทุนช่วงการผลิต  ระบบต้นทุน
มาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้  ของเสีย  ของสิ้นเปลือง  งานที่บกพร่อง  เศษซาก  
ต้นทุนฐานกิจกรรมและการวิเคราะห์ผลต่าง 

3522202 การบัญชีต้นทุน                          3(2-2-5) 
 Cost  Accounting   
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา หลักการบัญชี 
  ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กร

ธุรกิจ  ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ  ระบบบัญชีที่ใช้บันทึก
ต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตและต้นทุน
ฐานกิจกรรม ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ระบบบัญชี
ต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ผลต่าง การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอย
ได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง  และเศษซาก 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ( IES) และข้อก าหนด
สภาวิชาชีพการบัญชี 

3523201 การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ           3(4-0-5) 
                   Cost  Accounting  for  Decision 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีต้นทุน 
  การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ  วางแผน 

และควบคุมการด า เนินงานของกิจการภายใต้
สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน   ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน  ปริมาณ และก าไร  ระบบต้นทุนเต็ม  
ระบบต้นทุนผันแปร  การงบประมาณ  งบประมาณ
ยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน  การก าหนดราคาสินค้า  
ราคาโอน   และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3523201 การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ            3(2-2-5) 
 Cost  Accounting  for  Decision 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีต้นทุน 

  การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่
แน่นอนและไม่แน่นอน การประมาณการต้นทุน  
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร  
ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร  งบประมาณ 
งบประมาณยืดหยุ่นได้และการวิเคราะห์ผลต่าง การ
วิเคราะห์ต้นทุน  การก าหนดราคาสินค้า การบัญชี
ตามความรับผิ ดชอบและราคาโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพื่ อใ ห้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาระหว่ างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
( IES)  แ ล ะ ข้ อ ก า หน ด ส ภ า
วิชาชีพการบัญชี 
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3524201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน      

3(4-0-5)   
 Financial  Reporting  and  Analysis 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นกลาง 1 

และวิชา  การบัญชีขั้นกลาง 2 
  การจัดท ารายงานการเงินและการน าเสนอ

งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  วิธีการ
และเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน และข้อมูล
ทางการบัญชีอ่ืนที่ส าคัญ  เพื่อเสนอข้อมูลทางการเงิน
ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  
โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง  

3524201 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(2-2-5)   

 Financial  Reporting  and  Analysis 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นกลาง 1 

และวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 
   การจัดท ารายงานทางการเงินและการ

น าเสนองบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  
วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและ
ข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่ส าคัญเพื่อการตัดสินใจ   การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่องบการเงินจาก
การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  ตลอดจน
การวิ เคราะห์งบการ เงิน รวม โดยเน้นการใช้
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

ปรับปรุง ชื่อวิชาและค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประ เทศส าหรับผู้ ประกอบ
วิ ช า ชี พ บั ญ ชี  ( IES)  แ ล ะ
ข้อก าหนดสภาวิชาชีพการบัญชี 

3524202 สัมมนาการบัญชี                              3(4-0-5)              
                   Seminar  in  Accounting 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นกลาง 1,

การบัญชีขั้นกลาง 2 และวิชาการบัญชีต้นทุนเพื่อ
การตัดสินใจ 

  อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชี
กับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป  การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์  การประยุกต์การบัญชีและ
การวิ เคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร  
ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ  ปัญหาพิเศษทางการบัญชี
ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3524202 สัมมนาการบัญชี                              3(2-2-5) 
 Seminar  in  Accounting 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นกลาง 1,

การบัญชีขั้นกลาง 2 และวิชาการบัญชีต้นทุนเพื่อ
การตัดสินใจ 

  อภิปรายปัญหา  และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานการบัญชี  จริยธรรมและคุณธรรม
ทางวิชาชีพ  กรอบแนวคิดทางการบัญชี  มาตรฐาน
การบัญชีและประเด็นพิเศษทางการบัญชี 

 

ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี 
(IES) และข้อก าหนดสภา
วิชาชีพการบัญช ี
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524301 การสอบบัญชี                                3(3-0-6) 
 Auditing 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นกลาง 1 

และวิชา  การบัญชีขั้นกลาง 2 
  แนวคิดทั่วไป  และแม่บทของมาตรฐานการ

สอบบัญชี  วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี 
กฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับการสอบบญัชี  
จรรยาบรรณ  บทบาทและความรับผิดชอบของผูส้อบ
บัญชี  การทุจริต  และข้อผิดพลาด  การวางแผน
งานสอบบัญชี  ความเสี่ยงการสอบบัญชีและความมี
สาระส าคัญ  การประเมนิความเสี่ยง หลักฐานการ
สอบบัญชี  วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการ
ตรวจสอบ  การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี  
กระดาษท าการของผู้สอบบัญชี  การตรวจสอบ
สินทรัพย์  หนีส้ิน  สว่นของผู้ถอืหุ้น  รายได้  และ
ค่าใช้จ่าย  การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลัง รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีภาษีอากร  แนวทางการตรวจสอบบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์  การควบคุมคุณภาพการสอบบัญช ี
การให้บริการอ่ืนของผู้สอบบัญชี และการใชบ้ริการ
หรือผลงานของบุคคลอื่น 

3523301 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อม่ัน   3(3-0-6) 
 Auditing 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นกลาง 1 

และวิชา  การบัญชีขั้นกลาง 2 
  แนวคิดของการสอบบัญชีและงานที่ให้

ความเชื่อมั่น จรรยาบรรณและการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี การวางแผนงานตรวจสอบ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง 
หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ 
และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชี และการ
ตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 

ปรับปรุงชื่อและรหัสวิชา เพื่อ
ความบ่งบอกถึงระดับความยาก
ง่ายหรือชั้นปีและปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) 
และข้อก าหนดสภาวชิาชีพการ
บัญช ี
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3523301 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

3(3-0-6) 
 Internal  Audit  and  Internal  Control 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นต้น 

และการบัญชีข้ันกลาง 1  
  การก ากับดูแลกิจการ  วัตถุประสงค์และ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  การควบคุม
ภายในตามแนวความคิดของ COSO การจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร  (Enterprise  Risk  
Management : ERM) ตามแนวคิดของ  COSO 
การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  
แนวคิดการตรวจสอบภายในและจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  จริยธรรม  และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ประเภทและ
ขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบ
ภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร  รวมทั้งหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการ
ทุจริตในองค์กร 

3524301 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
                  3(3-0-6) 
 Internal  Audit  and  Internal  Control 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา การบัญชีขั้นต้น 

และการบัญชีข้ันกลาง 1  
  การก ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความ
เสี่ยงทั้งองค์กรตามแนวคิดของ COSO การ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิด
การตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและ
ขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อ
การทุจริตในองค์กร 

ปรับปรุงรหัสวิชา เพื่อความ
บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
หรือชั้นปี 
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3523501 การภาษีอากร 2                           3(4-0-5)    
Taxation II 

 : สอบได้วิชา  การภาษีอากร 1 การบัญชีขั้น
กลาง และการบัญชีขั้นกลาง 2  

           แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี
และการภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการเพ่ือ
ค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การ
ปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นก าไร
สุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดท ารายงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีสรรพากร และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

3523501 การภาษีอากร 2                           3(2-2-5) 
 Taxation II 
 : สอบได้วิชา  การภาษีอากร 1 การบัญชีขั้น

กลาง และการบัญชีขั้นกลาง 2  
           แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การ

รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการ
ภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการเพ่ือค านวณภาษี
เงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธิ
ทางการบัญชีการเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร 
วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้า
ระหว่างประเทศท่ีไม่ซับซ้อน อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และ
การหนีภาษี รวมทั้งการจัดท ารายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีสรรพากร และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี (IES) และข้อก าหนด
สภาวิชาชีพการบัญชี 
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3523401     ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี               3(4-0-5) 

Accounting  Information  System 
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
: สอบได้วิชา  3521101  หลกัการบัญช ี 
(Principles of Accounting) 
: สอบได้วิชา  3602121  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (Management Information Systems) 
          ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดท าเอกสารของ
ธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพืน้ฐาน 
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเก่ียวกับ
วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จา่ย วงจรการผลิต วงจรการ
บริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของ
เอกสารและสารสนเทศที่เก่ียวข้องในแต่ละวงจร การ
ควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี   

3523401     ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                3(2-2-5) 
Accounting  Information  System 
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  
: สอบได้วิชา  3521101  หลกัการบัญช ี 
(Principles of Accounting) 
: สอบได้วิชา  3602121  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (Management Information Systems) 
          ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดท าเอกสารของ
ธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพืน้ฐาน 
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเก่ียวกับ
วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จา่ย วงจรการผลิต วงจรการ
บริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของ
เอกสารและสารสนเทศที่เก่ียวข้องในแต่ละวงจร การ
ควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อการเปลีย่นแปลงของโลกดิจิทัล รูปแบบ
ของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการ
ท างานของมนุษย์ ปัญญาประดษิฐ์ อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทลั คราวด์ 
คอมพิวติ้ง การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จริยธรรม
และความผดิปลอดภัย   

ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อ
ความทันสมัยของการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องกับงานทางด้านการ
บัญช ี
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 
 

2. หมวดวิชาการบัญชี  ที่ก าหนดให้สาขาอื่นเรียน 
 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ
3521104 หลักการบัญชีทั่วไป                 3(4-0-5)         
                   Principle of  General  Accounting 
             หลักการและแนวคิดเบื้องต้น

เกี่ ยวกับหลักการบัญชีและแนวปฏิบั ติ
ทางการบัญชี การบันทึกรายการ การจัดท า
รายงานทางการเงิน การใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีในการจัดการ 

3521104 หลักการบัญชีทั่วไป                 3(2-2-5) 
 Principle of  General  Accounting 
             หลักการและแนวคิดเบื้ องต้น

เกี่ ยวกับหลักการบัญชีและแนวปฏิบั ติ
ทางการบัญชี การบันทึกรายการ การจัดท า
รายงานทางการเงิน การใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีในการจัดการ 

เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตัวเอง จาก 3(4-0-5) เป็น 3(2-2-5)) 
 

3522201 การบัญชีเพื่อการจัดการ         3(3-0-6) 
 Managerial  Accounting 
  บทบาทของผู้บริหารและความต้องการ

ข้อมูล  แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนการจ าแนกประเภท
ต้นทุน  การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ  การ
สะสมข้อมูลต้นทุนเบื้องต้น  การน าข้อมูลต้นทุน
ไปใช้ในการวางแผน  ควบคุม  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างาน  การตัดสินใจของผู้บริหาร 

3522201 การบัญชีเพื่อการจัดการ         3(3-0-6) 
 Managerial  Accounting 
  บทบาทของผู้บริหารและความต้องการ

ข้อมูล  แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนการจ าแนกประเภท
ต้นทุน  การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ  การ
สะสมข้อมูลต้นทุนเบื้องต้น  การน าข้อมูลต้นทุน
ไปใช้ในการวางแผน  ควบคุม  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างาน  การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ
3521102 การบัญชีการเงิน               3(4-0-5) 
 Financial  Accounting 

หลักการบัญชีท่ัวไป วิธีการบันทึกบัญชี
ขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ต๋ัวเงินรับ  
สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สิน และส่วนของผู้
เป็นเจ้าของ การจัดท ารายงานทางการเงิน 

3521102 การบัญชีการเงิน               3(2-2-5) 
 Financial  Accounting 

หลักการบัญชีท่ัวไป วิธีการบันทึกบัญชี
ขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ต๋ัวเงินรับ  
สินค้าคงเหลือ  เงินลงทุน  สินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สิน และส่วนของผู้
เป็นเจ้าของ การจัดท ารายงานทางการเงิน 

เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตัวเอง จาก 3(4-0-5) เป็น 3(2-2-5)) 

 

3522502 การภาษีอากรธุรกิจ             3(3-0-6) 
                    Business Taxation 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บ
ภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร 
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากร
แสตมป์ และภาษีอ่ืน ๆ 

3522502 การภาษีอากรธุรกิจ              3(3-0-6) 
                    Business Taxation 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บ
ภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร 
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ 
และภาษีอ่ืน ๆ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 

 
2.กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ
3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

บัญชีและสหกิจศึกษา             1(60)               
 Preparation To Accounting 

Professional Experience  and  
                       Co-operative Education 

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการ
สหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี  
ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ ความรู้ พื้ นฐานในการปฏิบั ติ งาน 
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร 
มนุษยสัมพันธ์ในการท างานกับผู้ร่วมงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการ
น าเสนอโครงงาน 

3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บัญชี                                1(60) 

 Preparation for Professional 
Experience Training in Accounting 
 การเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนออกฝีกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ การ
ใช้เครื่องใช้ส านักงาน คอมพิวเตอร์ 
บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร รวมถึง
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและ
อื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
ตนเองก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บัญช ี
 

                     หรือ        
 

1) ปรับปรุงรหัสและค าอธิบาย
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และ วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
2) ปรับปรุงรหัสและค าอธิบาย
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และ 
วิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ
 3564803       การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 1(60) 

                   Preparation for Cooperative  
                   Education in Accounting 

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา  ความ
พร้อมในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน  
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพ  และมนุษย
สัมพันธ์  ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการ
สมัครงาน  และการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  เทคนิคการน าเสนอโครงการ  
หรือการน าเสนอรายงาน 

 

3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
6(640) 

 Field Experience In Accounting 
            จัดให้นักศึกษาได้ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  ในสถาน
ประกอบการ  ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารกิจการ
เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า  จัดให้มีการฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการหรือ 

3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
6(640) 

 Field Experience in Accounting 
          การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
บัญชี  ในหน่วยงานรัฐบาล รฐัวิสาหกิจ หรือ
ธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน 

1) ปรับปรุงรหัสและค าอธิบาย
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และ วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2) ปรับปรุงรหัสและค าอธิบาย
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และ 
วิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ
โครงการพิเศษ โดยน าความรู้ทางด้านการ
บัญชีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางวิชาชีพการ
บัญชี 

สถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์  
และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปราย
ปัญหาการฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน  และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์
ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการ
พิเศษ  หรือฝึกประสบการณ์  และท าภาค
นิพนธ์   
หรือ 

3564804       สหกิจศึกษาทางการบัญชี         6(640) 
 Cooperative Education in Accounting 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ 
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทาง
วิชาการ และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานใน
สถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต 
การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และ
การประเมินท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 
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หลักการจัดรหัสวิชา 
 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                   
          
         
      
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

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

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 
ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับวิชา 



140 
 

 

หมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ 
(รหัส 350-360) 

 
หมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้

จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้ 
 

รหัส   หมู่วิชา 
 

350   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการ 
จัดการ 

351  หมู่วิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
352  หมู่วิชาการบัญชี 
353  หมู่วิชาการเงินการธนาคาร 
354  หมู่วิชาการตลาด 
355  หมู่วิชาลอจิสติกส์ (การขนส่ง) 
356  หมู่วิชาการจัดการ 
357                หมู่วิชา การบริการ 
359  หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
360  หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
361  หมู่วิชาธุรกิจค้าปลีก 
362  หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
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หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ 
(350) 

 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัด

ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
  1.        (350-1--) 
  2.        (350-2--) 
  3.        (350-3--) 
  4.        (350-4--) 
  5.         (350-5--) 
  6.        (350-6--) 
  7.         (350-7--) 
  8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (350-8--) 
  9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา 
               เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย    (350-9--) 
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ภาคผนวก ง  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1. นางสาวจันทรา  ธนีเพียร 
ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย ์      
วุฒิการศึกษา : 
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป  แขนงบัญชี)   
  สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี(2544) 
- บธ.ม. (การบัญชี)   
  มหาวิทยาลัยสยาม (2548)  
- บช.บ. 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช (2562) 
 

1.  ต ารา / เอกสารประกอบการสอน / บทความวิชาการ 
     - 
2.  ผลงานวิจัย 

2.1  ณัฐธัญ พงษ์พานิช และ จันทรา ธนีเพียร. (2562). การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกจิกรรมในการค านวณต้นทุนต่อหัวของ
การผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2562. ( TCI กลุ่ม 2 ). หน้า 105-117.  

3.  ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ. 2544-2545 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 
     พ.ศ. 2546-2562 วิทยากรอบรมการเขียนแผนธรุกิจ ให้กับผู้ประกอบการใหม่จดัโดย SME Bank, EDDA, กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค 8 (NEC) 
     พ.ศ. 2550  วิทยากรอบรมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  
     พ.ศ. 2554  อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
     พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน อาจารยป์ระจ า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาท่ีเคยสอน         
    4.1  การบัญชีเพื่อการจัดการ 
    4.2  การภาษีอากรธุรกิจ 
    4.3 การบัญชีการเงิน 
    4.4  การบัญชีขั้นต้น 
    4.5  การบัญชีต้นทุน  
    4.6  การบัญชีต้นทุนเพ่ือการตดัสินใจ 
    4.7 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
    4.8 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2. นางสาวรัญชิดา เบริล 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ. (การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2556) 
- บธ.ม. (บัญชีการเงิน)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(2560) 
 

1.  ต ารา / เอกสารประกอบการสอน / บทความวิชาการ 
     - 
2.  ผลงานวิจัย 
     2.1 รัญชิดา กุฎีศรี และรัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์. (2560). การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของส านักงานบัญชีในจังหวัดเพชรบุรี. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 7 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
หน้า 234-240. 
     2.2 รัญชิดา กุฎีศรี. (2561). The Accounting System Designing for Full-Time Employee’s Financial Plan. การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5 วันท่ี 2-5 ธันวาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 16-20. 
     2.3 รัญชิดา กุฎีศรี, รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ และ สรภพ อิสรไกรศีล. (2562). การพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน - 
ธันวาคม 2562. (TCI กลุ่ม 2). หน้า 47-55. 
3.  ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ. 2556-2557 ผู้ช่วยผูส้อบบัญชี บริษัท ไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนทัส จ ากัด  
     พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษสาขาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปกร 
     พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4.  ประสบการณ์สอน/วิชาท่ีเคยสอน         
     4.1 วิชาการบัญชีขั้นกลาง 2  
     4.2 วิชาการบัญชีภาษีอากร  
     4.3 วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
     4.4 วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานด้านการบัญชีและการเงิน 
     4.5 วิชาวิจัยทางการบัญชี 
     4.6 วิชาบัญชีเพื่อการจัดการ 
     4.7 วิชาบัญชีต้นทุน 
     4.8 วิชาพฤติกรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3. นางสาวกนกพร บุญธรรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์  
วุฒิการศึกษา : 
- บช.บ. 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2560) 
- บช.ม. 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2563) 
 

1.  ต ารา / เอกสารประกอบการสอน / บทความวิชาการ 
 - 
2.  ผลงานวิจัย 

2.1 กนกพร บุญธรรม. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารในองค์กรกับประสิทธิผลการท างานของพนักงาน
บัญชีในบริษัทเอกชนจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมและตัวแบบ
การพัฒนายุควิถีใหม่ (New Nermal)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. วันท่ี 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564. 68 – 75.  
3.  ประสบการณ์ท างาน 
    พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน    อาจารยป์ระจ า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุ ี

 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาท่ีเคยสอน         
    4.1  การบัญชีขั้นสูง 1 
    4.2  การบัญชีขั้นสูง 2 
    4.3  การบัญชีเฉพาะกิจการ 
    4.4  การบัญชหีน่วยงานภาครฐั 
    4.5  โครงการพิเศษทางการบญัชี  
    4.6  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสรภพ อิสรไกรศลี 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วุฒิการศึกษา : 
-บช.บ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(2536) 
-บธ.ม.(บริหารธรุกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

(2543) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ต ารา / เอกสารประกอบการสอน / บทความวิชาการ 
 - 
2.  ผลงานวิจัย 
   2.1 รัญชิดา กุฎีศร,ี รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ และ สรภพ อิสรไกรศลี. (2562). การพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี ปีที่ 
9 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2562. ( TCI กลุ่ม 2 ).หน้า 47-55. 
3.  ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2535-2538 พนักงานแผนกส่งออก ฝ่ายการค้าต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2538-2542 พนักงานฝ่ายบัญชีบริหาร บ.เครือเจริญโภคภัณฑ ์จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่  
พ.ศ. 2453-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า คณะวิทยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  

4. ประสบการณ์สอน/วิชาท่ีเคยสอน         
4.1 การภาษีอากรธุรกิจ 
4.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
4.3 การเงินธุรกิจ 
4.4 การบริหารการผลิต 
4.5 การสอบบัญช ี
4.6 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
4.7 การบัญชี 1 
4.8 การบัญชี 2 
4.9 การบัญชีขั้นต้น 
4.10 การภาษีอากร 1 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5. นายณัฐธัญ  พงษ์พานิช 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2534) 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(2542) 
 

1.  ต ารา / เอกสารประกอบการสอน / บทความวิชาการ 
     -   
2.  ผลงานวิจัย 

2.1  ณัฐธัญ พงษ์พานิช และ จันทรา ธนีเพียร. (2562). การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกจิกรรมในการค านวณต้นทุนต่อหัวของ
การผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2562. ( TCI กลุ่ม 2 ). หน้า 105-117.  

3. ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2536-2537 รองหัวหน้าภาควิชาการเงินและบญัช ี
พ.ศ. 2538-2539 รองคณบดี คณะวิทยาการจดัการ 
      รองหัวหน้าภาควิชาการเงินและบัญชี 
      เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ. 2546-2547 หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
พ.ศ. 2548-2551 รองคณบดี คณะวิทยาการจดัการ 
พ.ศ. 2563         ประธานสาขาวิชาการบัญชี 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาท่ีเคยสอน         
   4.1 การเงินธุรกิจ 
   4.2 การเงินและการธนาคาร 
   4.3 หลักการลงทุน 
   4.4 การจัดการการเงิน 
   4.5 บัญชีเพื่อการจัดการ 
   4.6 การวางแผนและการควบคมุก าไร 
   4.7 การบัญชีการเงิน 
   4.8 การบริหารการเงินส่วนบุคคล 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสมัมนาวิพากษ์หลักสตูร 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ซ  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1 เพ่ือผลิตบัณฑิตบัญชีที่มีความรู้  ทักษะการ
ปฏิบัติงานบัญชี ตรงความต้องการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมการตาม
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี และรับผิดชอบต่อสังคม 
 
3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานด้านบัญชีและการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความช านาญและ
ทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพบัญชี มี
ความรู้ทางธุรกิจด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 
 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมศีลธรรมอันดีงาม 
สามารถปฏิบัติงานได้ดีด้วยความอดทน 
 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ
และเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีของธุรกิจด้าน
บริการ พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  ทั้ ง ใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสามารถ
ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและสามารถถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์
ทางการบัญชีให้กับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ฌ  
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes: CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes: CLOs) 

 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา  2562301  ชื่อรายวิชา  กฎมายธุรกิจ     3(3-0-6)       √ √   
CLO1 อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่ก ากับดูแลกิจการ
ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 

  

CLO2 อธิบายกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี  

 

CLO3 ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญใน
การแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป  

 

รหัสวิชา 3561101 ชื่อรายวิชา หลักการจัดการ 3(3-0-6)       √    
CLO1 อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่ง
รวมถึงแรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย  
ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการ
ต่างประเทศ และด้านวัฒนธรรม 

  

CLO2 อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการออกแบบ
และจัดรูปแบบองค์กร 

 

CLO3  อธิบายวัตถุประสงค์และความส าคัญของหน้าที่
และการด าเนินงานประเภทต่าง ๆ ภายในองค์กร 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO4 อธิบายว่าทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรอาจน ามาใช้
เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงาน และ
องค์กรได้อย่างไร 

  

CLO5 ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

  

CLO6 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่
ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  

CLO7 ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้าง
แรงจูงใจและพัฒนาผู้อ่ืน 

  

CLO8 ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการ
มอบหมายงาน 

  

CLO9 ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพ่ือโน้มน้าวจูงใจ
ผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

  

รหัสวิชา 3532202 ชื่อรายวิชา การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)       √    
CLO1 เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับ
องค์กร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือ
ทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาดพันธบัตร
รัฐบาล 

 
 

 

CLO2 วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO3 วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคต
ขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์
อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์
กระแสเงินสด  

  

CLO4 ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 

 

CLO5 ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท างบประมาณการ
ลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการตัดสินใจลงทุน 

 

CLO6  อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธี
สินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับการตัดสินใจลงทุน 
การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 

 

รหัสวิชา 3563401 ชื่อรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

3(1-2-6)   √        

CLO1  อธิบายลักษณะของจริยธรรม   
CLO2  อธิบายข้อดีและข้อเสียของแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการต่อ
จริยธรรม 

 

CLO3 ระบุประเด็นทางจริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใด
ควรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 

 

CLO4  วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่
ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO5  ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษา
ความลับ และการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานการณ์ที่ล่อแหลมทางจริยธรรม  และก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

  

CLO6 อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

  

CLO7 อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี 

  

CLO8 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและ
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 
ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 

  

CLO9 วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิด
จริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพ และต่อสาธารณะ 

  

รหัสวิชา 3541101 ชื่อรายวิชา หลักการตลาด 3(3-0-6)  √     √    
CLO1 อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่ง
รวมถึงแรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้าน
การเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ 
และด้านวัฒนธรรม 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2 ระบุลักษณะส าคัญของโลกาภิวัฒน์ซึ่งรวมถึง
บทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และตลาดเกิดใหม่ 

  

CLO3  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่
ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

รหัสวิชา  3521101   ชื่อรายวิชา  หลักการบัญชี 3(2-2-5)    √       
CLO1 ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

  

CLO2 จัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

CLO3 อธิบายกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 

 

รหัสวิชา 3522501  ชื่อรายวิชา  การภาษีอากร 1      3(3-0-6)       √    
CLO1  อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี 
การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี 

  

CLO2 อธิบายข้อก าหนดและการปฏิบัติตามระบบการ
จัดเก็บภาษีอากรของประเทศ 

  

CLO3  จัดท าการค านวณภาษีทางตรงและทางอ้อม
ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO4  อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

  

CLO5 อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี 

 

CLO6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและ
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 
ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 

 

CLO7  วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิด
จริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพ และต่อสาธารณะ 

 

รหัสวิชา 3502102 ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1     3(1-2-6)  √        √ 
CLO1  สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมื่อน าเสนอ 
อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 

  

CLO2  แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาในการสื่อสารทุก
รูปแบบ 

 

CLO3 ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการ
สัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

CLO4  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่
ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา 3564201 ชื่อรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(1-2-6) √ √     √    
CLO1  วิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกท่ีส่งผล
กระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

  

CLO2  ระบุลักษณะส าคัญของโลกาภิวัฒน์ซึ่งรวมถึง
บทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และตลาดเกิดใหม่ 

  

CLO3 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจมี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 

  

CLO4 อธิบายกระบวนการที่อาจน ามาใช้ในการด าเนิน
กลยุทธ์ขององค์กร 

 

CLO5  ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และ
การคิดเชิงนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา 

 

CLO6  เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและ
ซับซ้อนในหลายแง่มุม 

 

CLO7 ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการ
สัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

CLO8 ประยุกต์ใช้ทักษะการต่อรองมาใช้เพ่ือหาทาง
แก้ปัญหาและข้อตกลงร่วมกัน 

 

CLO9  ประยุกต์ใช้ทักษะการให้ค าปรึกษาเพ่ือลดหรือ
แก้ไขข้อขัดแย้ง  แก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสให้ได้มาก
ที่สุด 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO10 น าเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อ่ืนเพื่อให้
เกิดการสนับสนุนและมีพันธสัญญาร่วมกัน 

  

CLO11 คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทาง
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 

  

CLO12 เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามา  
CLO13 ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้าง
แรงจูงใจและพัฒนาผู้อ่ืน 

 

CLO14 ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการ
มอบหมายงาน 

 

CLO15 ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพ่ือโน้มน้าวจูง
ใจผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

 

รหัสวิชา 3602121 ชื่อรายวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ   

3(3-0-6)  √     √ √   

CLO1 วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมระบบงานที่
เกี่ยวข้อง 

  

CLO2  อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจอย่างไร 

 

CLO3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO4  ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

  

CLO5 เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและ
ซับซ้อนในหลายแง่มุม 

 

CLO6 น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น 

 

รหัสวิชา 3592103 ชื่อรายวิชา  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป     3(3-0-6)       √    
CLO1  อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่ง
รวมถึงแรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้าน
การเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ 
และด้านวัฒนธรรม 

  

CLO2 วิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกท่ีส่งผล
กระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

 

CLO3 ระบุลักษณะส าคัญของโลกาภิวัฒน์ซึ่งรวมถึง
บทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และตลาดเกิดใหม่ 

 

CLO4  อธิบายหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO5  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้
วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกิจกรรมทางธุรกิจ 

  

CLO6  อธิบายโครงสร้างตลาดประเภทต่างๆซึ่งรวมถึง
การแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาด 
และการมีผู้ขายน้อยราย 

 

รหัสวิชา 4112105  ชื่อรายวิชา  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) √      √ √   
CLO1 ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่
หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์และการบูรณา
การ 

  

CLO2 คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทาง
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 

 

รหัสวิชา  3563301 ชื่อรายวิชา  การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณทางธุรกิจ    

3(1-2-6)     √  √ √   

CLO1 วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การตัดสินใจด้านการบริหาร 

  

CLO2 ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และ
การคิดเชิงนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา 

 

CLO3 เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและ
ซับซ้อนในหลายแง่มุม 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา 3521103  ชื่อรายวิชา  การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5)    √       
CLO1  ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

  

CLO2  ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 

CLO3  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ใช้จัดท างบการเงิน 

 

CLO4  จัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

CLO5  ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
CLO6  ตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และรายงาน
ฉบับบูรณาการ 

  

รหัสวิชา  3522101  ชื่อรายวิชา การบัญชีข้ันกลาง 2 3(2-2-5)    √       
CLO1  ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

  

CLO2  ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

  

181 



183 
 

 

 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO3  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ใช้จัดท างบการเงิน 

  

CLO4  จัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  

CLO5  ตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และรายงาน
ฉบับบูรณาการ 

  

รหัสวิชา 3523702 ชื่อรายวิชา  โครงการพิเศษ
ทางการบัญชี   

1(0-3-6)  √  √ √      

CLO1  ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

           

CLO2  ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์  
การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ  
และการจัดท างบประมาณและการพยากรณ์ 

           

CLO3  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การตัดสินใจด้านการบริหาร 

           

CLO4  จัดท ารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ด้านการบริหาร ซึ่งรวมถึงรายงานต่างๆ ที่มุ่งเน้นการ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

วางแผนและการจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุน 
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงาน และการ
เทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน 

           

CLO5  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่
ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

           

รหัสวิชา 3523101 ชื่อรายวิชา  การบัญชีขั้นสูง 1   3(2-2-5)    √    √   
CLO1  ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

  

CLO2  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ใช้จัดท างบการเงิน 

 

CLO3  ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

 

รหัสวิชา  3522202 ชื่อรายวิชา  การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5)  √   √      
CLO1  ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์  
การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ และการ
จัดท างบประมาณและการพยากรณ์ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2  ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 

  

CLO3  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ 
ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การตัดสินใจด้านการบริหาร 

  

CLO4  ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 

 

CLO5  ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการ
มอบหมายงาน 

 

CLO6  ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพ่ือโน้มน้าวจูง
ใจผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

 

CLO7  ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ 
และการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ที่
ล่อแหลมทางจริยธรรม  และก าหนดแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม 

 

รหัสวิชา  3523401  ชื่อรายวิชา  ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 

3(2-2-5)  √     √    

CLO1  วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2  อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจอย่างไร 

  

CLO3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ 

  

CLO4  ระบุลักษณะส าคัญของโลกาภิวัฒน์ซึ่งรวมถึง
บทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และตลาดเกิดใหม่ 

  

รหัสวิชา  3523402  ชื่อรายวิชา โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่องานบัญชี 

3(2-2-5)  √         

CLO1  น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตัดสินใจ
ที่ดีข้ึน 

  

รหัสวิชา 3523301  ชื่อรายวิชา  การสอบบัญชีและ
งานทีใ่ห้ความเชื่อม่ัน 

3(3-0-6) √ √ √   √  √   

CLO1  อธิบายวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน 

           

CLO2  ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
(เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ)  
และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO3  ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินและพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 

           

CLO4  ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณท่ีใช้ในงานตรวจสอบ            
CLO5  อธิบายองค์ประกอบส าคัญของงานให้ความ
เชื่อมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น 

           

CLO6  วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน 

           

CLO7 อธิบายกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 

           

CLO8  ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่
หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์และการบูรณาการ 

           

CLO9  ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
รวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

           

CLO10  ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ในการแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 

           

CLO11  ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO12  สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมื่อน าเสนอ 
อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 

           

CLO13  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

           

CLO14  ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ในการตั้งค าถามและประเมินข้อมูลทั้งหมดเชิงวิพากษ์ 

           

CLO15  ก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้อ่ืนและการไตร่ตรองด้วยตนเอง 

           

CLO16 จัดการเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุ
ข้อก าหนดทางวิชาชีพ  

           

CLO17 คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทาง
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 

           

CLO18 สอบทานงานของตนเองและของผู้อ่ืนเพ่ือ
ประเมินว่างานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ
องค์กรหรือไม่  

           

CLO19  ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการ
มอบหมายงาน 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO20  ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อสงสัยอย่างมี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

           

CLO21  ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการ
หาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม โดย
พิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

           

CLO22 ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษา
ความลับ และการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานการณ์ที่ล่อแหลมทางจริยธรรม  และก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

           

CLO23  ประยุกต์ใช้ข้อก าหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

           

CLO24  อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

           

รหัสวิชา  3523102  ชื่อรายวิชา  การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5)  √  √       
CLO1 ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2  จัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

           

รหัสวิชา  3523201 ชื่อรายวิชา  การบัญชีต้นทุนเพื่อ
การตัดสินใจ 

3(2-2-5)  √   √      

CLO1 ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์  
การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ  
และการจัดท างบประมาณและการพยากรณ์ 

           

CLO2  ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 

           

CLO3  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การตัดสินใจด้านการบริหาร 

           

CLO4  จัดท ารายงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการ
บริหาร ซึ่งรวมถึงรายงานต่างๆ ที่มุ่งเน้นการวางแผน
และการจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุน การ
ควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงาน และการ
เทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO5  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และ
ส่วนงานธุรกิจ 

           

CLO6  วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 

           

CLO7  ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 

           

CLO8  ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท างบประมาณการ
ลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการตัดสินใจลงทุน 

           

CLO9  อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธี
สินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับการตัดสินใจลงทุน 
การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 

           

CLO10 ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
และการคิดเชิงนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา 

           

CLO11  ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

           

CLO12  สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมื่อน าเสนอ 
อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 

           

CLO13  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่
ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา  3523501  ชื่อรายวิชา  การภาษีอากร 2 3(2-2-5)   √    √    
CLO1  จัดท าการค านวณภาษีทางตรงและทางอ้อม
ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

           

CLO2  วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการ
ค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน 

           

CLO3  อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี 
การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี 

           

CLO4  อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

           

CLO5  อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี  

           

CLO6  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและ
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 
ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 

           

CLO7  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและ
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 
ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 

           

รหัสวิชา  3524301  ชื่อรายวิชา  การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน  

3(3-0-6) √ √ √   √     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO1 อธิบายหลักการการก ากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิ
และความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ นักลงทุน และผู้มี
หน้าที่ก ากับดูแลที่ได้รับการก ากับดูแล และอธิบาย
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในข้อก าหนดด้านการก ากับ
ดูแล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

           

CLO2  วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการ
ก ากับดูแลองค์กร 

           

CLO3  วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้
กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 

           

CLO4  วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน 

           

CLO5  วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

           

CLO6  ก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้อ่ืนและการไตร่ตรองด้วยตนเอง 

           

CLO7  จัดการเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุ
ข้อก าหนดทางวิชาชีพ 

           

CLO8  ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อสงสัยอย่างมี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO9  ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหา
ข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
จากสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

           

CLO10 อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

           

CLO11 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและ
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 
ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 

           

CLO12  วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิด
จริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพ และต่อสาธารณะ 

           

รหัสวิชา  3524201 ชื่อรายวิชา  รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน 

3(2-2-5)   √ √    √   

CLO1  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ใช้จัดท างบการเงิน 

           

CLO2 จัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

           

CLO3  ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง            
CLO4  ตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และรายงาน
ฉบับบูรณาการ 

           

193 



195 
 

 

 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO5  วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 

           

CLO6  วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคต
ขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์
อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์
กระแสเงินสด 

           

CLO7  อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่ก ากับดูแล
กิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 

           

CLO8  ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และ
การคิดเชิงนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา 

           

CLO9  ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อสงสัยอย่างมี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

           

CLO10 อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

           

CLO11  อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี 

           

รหัสวิชา 3523701 ชื่อรายวิชา วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5)  √      √   
CLO1  ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่
หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์และการบูรณา
การ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2  เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและ
ซับซ้อนในหลายแง่มุม 

           

CLO3  ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม  
เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

           

รหัสวิชา 3524202 ชื่อรายวิชา  สัมมนาทางการบัญชี   3(2-2-5) √ √      √   
CLO1  ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
ในการแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 

           

CLO2  เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและ
ซับซ้อนในหลายแง่มุม 

           

CLO3  ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

           

CLO4  สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมื่อน าเสนอ 
อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โดยวาจา 

           

CLO5  ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการ
สัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

           

CLO6  ประยุกต์ใช้ทักษะการต่อรองมาใช้เพ่ือหาทาง
แก้ปัญหาและข้อตกลงร่วมกัน 

           

CLO7  ประยุกต์ใช้ทักษะการให้ค าปรึกษาเพ่ือลดหรือแก้ไข
ข้อขัดแย้ง  แก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสให้ได้มากท่ีสุด 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO8  น าเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อ่ืนเพื่อให้
เกิดการสนับสนุนและมีพันธสัญญาร่วมกัน 

           

CLO9  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

           

CLO10  คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทาง
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 

           

CLO11  เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามา            
CLO12  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่
ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

           

CLO13  ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการ
มอบหมายงาน 

           

CLO14  ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพ่ือโน้มน้าวจูง
ใจผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

           

รหัสวิชา  3524104  ชื่อรายวิชา  การบัญชีเพื่อความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

3(3-0-6)    √ √  √  √  

CLO1 ตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และรายงาน
ฉบับบูรณาการ 

           

CLO2  วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการ
ก ากับดูแลองค์กร 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO3 อธิบายข้อดีและข้อเสียของแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการต่อจริยธรรม 

           

CLO4 อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและ 
ที่เก่ียวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

           

รหัสวิชา  3522102 ชื่อรายวิชา  การบัญชีส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3(3-0-6)    √ √  √  √  

CLO1 วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การตัดสินใจด้านการบริหาร 

           

CLO2  วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 

           

CLO3  อธิบายข้อก าหนดและการปฏิบัติตามระบบการ
จัดเก็บภาษีอากรของประเทศ 

           

CLO4  อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการออกแบบ
และจัดรูปแบบองค์กร 

           

CLO5  อธิบายวัตถุประสงค์และความส าคัญของหน้าที่
และการด าเนินงานประเภทต่าง ๆ ภายในองค์กร 

           

รหัสวิชา  3523202  ชื่อรายวิชา  การบัญชีธุรกิจ
เกษตรสมัยใหม่   

3(3-0-6)    √ √  √  √  

CLO1  ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2  ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

           

CLO3  ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสม 
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 

           

CLO4  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การตัดสินใจด้านการบริหาร 

           

CLO5  ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 

           

CLO6 น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตัดสินใจ
ที่ดีข้ึน 

           

รหัสวิชา  3524103  ชื่อรายวิชา  การบัญชีส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3(3-0-6)    √ √  √  √  

CLO1  ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

           

CLO2  ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 

           

CLO3  จัดท ารายงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
ด้านการบริหาร ซึ่งรวมถึงรายงานต่างๆ ที่มุ่งเน้นการ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

วางแผนและการจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุน 
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงาน และการ
เทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน 

           

CLO4  น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตัดสินใจ
ที่ดีข้ึน 

           

รหัสวิชา 3524801  ชื่อรายวิชา การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 

1(60)           

รหัสวิชา 3524802 ชื่อรายวิชา การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบัญชี 

6(40)           

 
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องที่รายวิชามีความสัมพันธ์กับ PLOs 
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ภาคผนวก ญ

 
ตารางแสดงความตอ้งการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders’ needs/Input) 
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ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 
 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภายในปี  2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้ านอาหาร 
การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ       
มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มี
ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
ค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็น
รูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

 

เ ว็ บ ไซต์ มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ
เพชรบุรี 

 

 
 

250  

254 

255 201 



203 
 

 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

  4. น้อมน าแนวพระราชด าริเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วย
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่สากล ส านักส่ ง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ วิสัยทัศน์คณะวิทยาการจัดการ 
“สถาบันผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและนิเทศศาสตร์
ที่มีคุณภาพสู่อาเซียน” 
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ทางวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
2.  ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและน าไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและองค์การใน
ท้องถิ่น 
3. การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
และองค์การในท้องถิ่น 

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

4.  การส่ง เสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี ไ ท ย แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น  อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 ด้าน /
มคอ. 1 (ถ้ามี) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพ้ืนฐานทาง
วิชาชีพบัญชี 
2. สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีใน
การแก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
3. แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม 
ระมัดระวังรอบคอบในการท างานและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

2. ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางการ
บัญชีเพียงพอที่จะประยุกต์ในการจัดท าและน าเสนอสารสร
เทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องเพียง
พอที่จะประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
3. มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. 2562  
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา 
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
3. มีความสามารถใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบัติ
ทางบัญชีในเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร และสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1. มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบใน
การท างานของตนเองร่วมกับผู้อื่นและสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
2. มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีความ
รับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จตาม เป้าหมายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
รวมทั้งการใช้ความรู้ ความสามารถในเชิงเทคนิคในการวางแผน 
การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผลได้อย่างถูกต้อง 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

  และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ 
2. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เพื่อ
พัฒนากระบวนการท างานด้านวิชาชีพบัญชี 

 

5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การรับรองปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญและการพิจารณา
คุณสมบัติเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้
ก าหนดรายวิชาที่ต้องศึกษา 8 รายวิชา แต่ละรายวิชามีหน่วยกิจ
อย่างน้อย 3 หน่วยกิจ ดังนี้ 
 การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น และ การบัญชีขั้นกลาง/ชั้น
กลาง 3 รายวิชา 
 การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสูง 2 รายวิชา 
 การบัญชีต้นทุน 1 รายวิชา 
 การสอบบัญชี 1 รายวิชา 
 การภาษีอากร 1 รายวิชา 
 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
https://www.tfac.or.th/ 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 

1. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัย
ตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
2. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ 
เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การ
พัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและ
บริการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
https://www.nesdc.go.th/ewt
_dl_link.php?nid=6422 

7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 

ข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะของประชากรใน
ศตวรรษที่ 21 : ความต้องการก าลังคนยุค 4.0 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
http://backoffice.onec.go.th/u
ploaded/Outstand/2017-
EdPlan60-79.pdf 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

      3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย 
ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น ผู้ เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
    3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
    3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมขึ้น 
และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  
    3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้
มีคุณภาพและ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สื่อต าราเรียน และ
สื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ
และเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น  
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

      3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบและกลไกการ
ทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของ 
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เป็นต้น  
    3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความ
ต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาด 
สถานศึกษา  
    3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษา  

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 
ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
คุณธรรม ความเพียรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 และความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่องมาตรฐานการศึกษา 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

  ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม 
และประเทศ 

3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย มีความเป็นพลเมืองโลก 

 

9 ทักษะในศตวรรษที่ 21 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    1.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา เป็นการ
สร้างทักษะการคิดในแบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบเป็นเหตเป็นผล 
แบบใช้กระบวนการระบบ แบบใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจ 
และแบบแก้ปัญหา 
    1.2 การสื่อสารและความร่วมมือ โดยต้องมีทักษะในการ
สื่อสารอย่างชัดเจน ตั้งแต่การเรียบเรียงความคิดและมุมมอง 
สื่อสารเข้าใจง่ายทั้งการพูด เขียน กริยาท่าทาง การฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพและน าไปถ่ายทอดสื่อสาร รวมทั้งทักษะความ
ร่วมมือกับผู้อ่ืน ตั้งแต่การท างานให้ได้ผลราบรื่น เคารพและให้
เกียรติผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่น ประนีประนอมเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน 
 

https://webs.rmutl.ac.th/asset
s/upload/files/2016/09/20160
908101755_51855.pdf 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

      1.3 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ใช้เทคนิคมุมมองที่
หลากหลาย สร้างมุมมองแปลกใหม่ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ และการประยุกต์สู่นวัตกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติ
ความคิดสร้างสรรค์ให้ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
    2.1 ทักษะด้านการรู้เท่าทันสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง มีทักษะการประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ และทักษะการใช้อย่าง
สร้างสรรค ์
    2.2 ทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ ต้องสร้างทักษะการวิเคราะห์
สื่อให้เท่าทันวัตถุประสงค์ของตัวสื่อ และผลิตสื่อนั้นอย่างไร มี
การตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 
    2.3 ทักษะด้านการรู้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รู้จักผลิตใช้น าไปแลกเปลี่ยนในเวทีการค้า เกิดการสร้างงานสร้าง
รายได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในการสืบค้น  
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ 
    3.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
    3.2 การริเริ่มสร้างสรรค์และก ากับดูแลตนเองได้ 
   3.3 ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเกิดผลดีในเรื่องกาลเทศะ การท างาน
เป็นทีม การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

  3.4 การเป็นผู้สร้างผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
   3.5 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 

 

10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. ทักษะการคิด 
    1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ 
ความสามารถในการตรวจสอบ จ าแนกแยกแยะ และประเมินผล
ข้อมูล รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป็นประเด็นวิกฤตและ
มุมมองที่แตกต่างและขัดแย้งเพ่ือน าเสนอมุมมองใหม่ 
    1.2 ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ความสามารถในการ
ท าให้เกิดผลงานใหม่ที่แตกต่างไปจากความคิดหรือกิจกรรมของ
คนอ่ืน 
    1.3 ทักษะการคิดค านวณ ความสามารถท าความเข้าใจกับ
ตัวเลขและสถิติในระดับพื้นฐานโดยสามารถอ่านและเขียนได้ 
    1.4 ทักษะการคิดแก้ปัญหา ความสามารถในการระบุถึง
ปัญหาและสิ่งที่ตนเองไม่รู้ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทความวิชาการ 
 

  2. ทักษะการเรียนรู้ 
    2.1 ทักษะการรู้สารสนเทศ ความสามารถในการค้นหา การ
เข้าถึง การประเมิน และการน าสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

      2.2 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ความสามารถที่ต้อง 
รับผิดชอบทั้งในการคิดริเริ่ม การก าหนดเป้าหมาย การวางแผน 
การปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    2.3 ทักษะการท างานเป็นทีมและการมีมนุษย์สัมพันธ์  
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และท างานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อ่ืนได้ 
    2.4 ทักษะการวิจัย ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ รู้
แหล่งสารสนเทศ และรวบรวมสารสนเทศที่ต้องการ มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ตีความหมาย การประเมินผล และการสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    3.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารและการค้นคว้าข้อมูลที่
ตนเองต้องการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
    3.2 ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารทั้ง 
วัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 9 ข้อ 
1. มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4. มีระเบียบวินัย 

คู่มือกองกิจการนักศึกษา นักศึกษา
ใหม่ รุ่นที่ 74 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

  5. มีจิตสาธารณะ 
6. มีศักดิ์ศรีแห่งตน 
7. ตระหนักในคุณค่าแห่งศิลปะและคุณค่าความเป็นไทย 
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้(Team) 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 

12 อัตลักษณ์นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” เว็บไซต์ กองแผนงาน 
https://www.pbru.ac.th/pbru/ 

13 ความต้องการจ าเป็นของนายจ้าง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ของสถานประกอบการ โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มที่คาดว่า
เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้วจะไปท างานใน
หน่วยงานนั้น ๆ และหน่วยงานที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่ หรือ
หน่วยงานที่นักศึกษาเคยไปฝึกงาน พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่
ต้องการเรียงตามล าดับความต้องการได้ดังนี้ 
อันดับ 1 ด้านความรู้ เน้นการมีความรู้ในวิชาชีพ การพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  
อันดับ 2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม เน้นความมุ่งมั่นเพ่ือให้ได้
ผลงานตามเป้าหมาย ความซื่อสัตย์มีวินัย 
อันดับ 3 ด้านทักษะทางปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ 
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 
  อันดับ 4 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล 
อันดับ 5 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีภาวะผู้น า
และผู้ตามที่เหมาะสม 
สถานประกอบการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1.การประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีให้เข้ากับรูปแบบขององค์การที่
ปฏิบัติงาน 
2.ความสามารถในการบูรณาการและเทียบเคียง เพ่ือการ
ประสานงานระหว่างองค์การที่เก่ียวข้อง 
3.การสร้างสัมพันธภาพและวัฒนธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ
ตามคุณวุฒิและเคารพต่อวัยวุฒิบุคลากรด้วยกัน 
4.ทัศนคติที่ดีในการท างาน 
5.ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
6.การพัฒนาบุคลิกภาพ/ความมั่นใจในตนเอง 
7.พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 

 

14 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่า 1. มีรายวิชาที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล เพ่ือเน้นพัฒนาบัณฑิตให้พร้อม
สู่ตลาดแรงงาน เพราะผู้ประกอบการต้องการพนักงานที่พร้อมใช้
งานทันท ี
 

การสนทนากลุ่ม 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

  2. การจัดการเรียนการสอน ควรเน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
เรียนในภาคทฤษฎี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้
ได้ในการท างานในอนาคต 
3. อาจารย์ผู้สอนควรมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา โดยเพ่ิมภาษาอังกฤษใน
เนื้อหาวิชา ในสื่อเอกสารประกอบการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
4. เน้นการเรียนรู้แบบ Learning by doing โดยเพ่ิมระดับการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับของรายวิชาที่เรียน เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดภาวะผู้น าในการที่จะกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก โดยอยู่
บนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจที่ถูกต้อง 
5. เชื่อมต่อความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัด
เพชรบุรี เพ่ือเป็นช่องทางในการให้เกิดการแชร์ประสบการณ์ใน
การท าธุรกิจที่หลากหลายมิติ และเป็นประสบการณ์จริงให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดช่องทางในการสร้างโอกาส
ในการท างานในอนาคตให้กับนักศึกษา 
6. มอบหมายโครงการพิเศษให้นักศึกษาด าเนินงานภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ และให้นักศึกษาส่งตัวแทนออกมา Pitching 
เพ่ือเป็นการบูรณาการการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้า
ด้วยกัน และจะได้เป็นภาพโลกธุรกิจที่แท้จริง 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 
15 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์

ปัจจุบัน 
1. ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา เพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย และมีความชัดเจนในการน าไปประยุกต์ใช้ 
2. ด้านการเรียนการสอน ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ลักษณะการเรียนการสอนเอ้ือให้นักศึกษามี
เวลาและส่งเสริมให้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน มอบหมายงานให้ค้นคว้าอย่างเหมาะสม
ติดตามความรู้ใหม่ ๆ และน ามาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน มี
เกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่
หลากหลายและยุติธรรม  
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้มีความทันสมัย ความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ 
5. ด้านความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษา มี
ความรู้ทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง  
 
 
 

แบบสอบถามความต้องการและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

16 ความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ ต้องการพัฒนานักศึกษาในด้านดังต่อไปนี้ 
1. ความมีวินัย มุ่งม่ัน และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการตลาด การ
ผลิต การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
3. ความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบโดยน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ได้ 
4. มีทักษะด้านดิจิทัลและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้ 
5. สามารถสร้างสรรค์แผนธุรกิจ/แผนการตลาด/งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์อ่ืน ๆ ทางธุรกิจ 
6. มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ 
7. สื่อสารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ไปสนับสนุนงานทางธุรกิจได้ 

ข้อสรุปจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระะหว่าง PLOs กับ 

Stakeholders’ needs / Input / Requirem
ents 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 
 

ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input  
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 
R U Ap An E C PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย                 
2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย                 
3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ                 
4 มาตรฐานสากล TQF 5 ด้าน                 
5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)                 
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
                

7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 

                

8 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง มาตรฐาน
การศึกษา 

                

9 ทักษะในศตวรรษที่ 21                 
10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต                 
11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์                 
12 อัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                 
13 ความต้องการจ าเป็นของนายจ้าง                 

219 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input  
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 
R U Ap An E C PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

14 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่า                 
ล าดับ

ที ่
Stakeholders’ needs/ Input  

/ Requirements 
Level of Learning Corresponding PLOs 

R U Ap An E C PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

15 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์ปัจจุบัน                 
16 ความต้องการจ าเป็นของอาจารย์                 

 
หมายเหตุ :  1. แต่ละ PLO อาจตอบความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายกลุ่ม 

2. ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม อาจน าไปจัดท าเป็น PLOs ได้หลาย PLOs ตามความเหมาะสม  
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ภาคผนวก ฏ  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 

(มคอ.1) 
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