-1หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
****************************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ

: วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
: Bachelor of Accountancy Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: บัญชีบัณฑิต
: บช.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
: B.Acc.
3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

: ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................

-25.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(ระบุภาษา).....
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..........................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...........................................ประเทศ........................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผูศ้ กึ ษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า
5.5 การให้ปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2550
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี เมื่อวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม
ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

-3 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม
ครั้งที่ 33(4/2555) เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่ นกรองโดยคณะอนุ ก รรมการกลั่นกรองหลัก สูตรในการประชุมครั้ง ที่
14(1/2556) เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 37(1/2556) เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
 ได้รับอนุมัตใิ ห้เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุม
ครั้งที่ 83(4/2556) เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2558 หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
และ พระราชบัญญั ติวิชาชีพ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เ กี่ย วข้องทั้งในลัก ษณะของการ
ประกอบวิชาชีพอิสระและการทางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้
8.1 ด้านการทาบัญชี
8.2 ด้านการสอบบัญชี
8.3 ด้านการบัญชีบริหาร
8.4 ด้านการภาษีอากร
8.5 ด้านการวางระบบบัญชี
8.6 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
8.7 ด้านการตรวจสอบภายใน
8.8 ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-49. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่สี ําเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน ปี พ.ศ.
1. ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี
อาจารย์
บธ.ม.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2548
บช.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
2. รัตนา สิทธิอว่ ม
อาจารย์
บธ.ม.
การบัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
บช.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2546
3. พัชรินทรา ชัยสมตระกูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
บธ.ม.
การบัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
บธ.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2532

-510. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ปัจ จุบัน การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จโลกท าให้มีก ารรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปิดเขตการค้าเสรี
ส่งผลต่ อรูป แบบของระบบการค้าและระบบเศรษฐกิจ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้ ง
ประชาคมอาเซียนที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีค วามสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ และมุ่งสู่
การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
กาหนดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝมี อื อย่างเสรี ในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งใน
วิชาชีพที่อนุญาตให้นักบัญชีจากต่างประเทศสามารถเข้ามาให้บริการในประเทศไทย และนักบัญชี
ของไทยสามารถเข้าไปให้บริการด้านบัญชีในต่างประเทศได้ ทาให้เกิดการแข่งขันในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีทีเ่ ปลี่ยนจากการแข่งขันในระดับชาติเป็นระดับนานาชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงด้ านสั งคมและวัฒนธรรมทั้งของประเทศและของโลก วิทยาการด้าน
เทคโนโลยีมีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม และส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีอย่าง
มาก ทั ศนคติ และความคาดหวั งของประชาคมโลกในภาคธุ รกิ จและภาครั ฐที่มี ต่อการบัญชี และผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องรักษาไว้ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันของสังคม เนื่องจากสังคมมีความต้องการ
ระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้
นอกจากนี้แนวคิดการพัฒนาสังคม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึงความสาคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รู้จักการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกท าให้ ต้ อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่
ตอบสนองความจาเป็นต่อการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขันในระดับ

-6สากล เน้นการพัฒนาศัก ยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ท างวิชาชีพบัญ ชี เข้าถึ งองค์ความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพ
บัญชีได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการ
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ด้านบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ได้ แก่ กลุ่ มวิ ชาภาษา กลุ่ มวิ ชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่ มวิ ชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่
1) จั ด สอนโดยคณาจารย์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ แ ก่ วิ ช า
มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และวิชา มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2) จัดสอนโดยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่วิชา วจ.บธ.236กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ,วจ.ศศ.103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น , วจ.กต.110 หลักการตลาด, วจ.บธ.130
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการ, วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ์, วจ.ศศ.491 การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ, วจ.บธ.238 สถิติสาหรับธุรกิจและการจัดการ, วจ.บธ.323 จริยธรรมทางธุรกิจและ
วิชา วจ.บธ.228 พฤติกรรมองค์การ
3) จัดสอนโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่วิชา วท.ทส.
361 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทนี่ ักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอื่นสามารถเรียนได้
1) วิชาการบัญชีทั่วไป
2) วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
3) วิชาการเงินธุรกิจ
4) วิชาภาษีอากร 1

-713.3 การบริหารจัดการ
ประธาน/หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีหน้าที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและดาเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนงาน รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ให้บริการสอนและคณะหรือ สาขาวิชา
อื่นที่รับ บริก ารสอนจากสาขาวิชาการบัญ ชี เพื่อให้ไ ด้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย
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1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางการบั ญ ชี ใ ห้ มี ค วามรู้
ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต เป็ น หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ และ
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีวิธี เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1.3.1 ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพบัญชี
1.3.2 คุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพจรรยาบรรณ
1.3.3 คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ
1.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบข้อมูลทางบัญชี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 4 ปี
2.1 การจัดการหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1.ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ ต่ า ก ว่ า เก ณ ฑ์ม า ต ร ฐ า น
หลั ก สู ต รของสกอ. และสภา
วิชาชีพบัญชี

กลยุทธ์
1.ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐาน
จากหลั ก สู ต รตั ว อย่ า งปริ ญ ญาตรี
ทางการบั ญ ชี ที่ ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
2.เสริ ม สร้ า งความรู้ และทั ก ษะ 2.สร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการกั บ
วิช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต องค์กรวิชาชีพบัญชีหรือผู้ใช้บัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาขีดความสามารถทาง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1 เอกสารหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง

2.1 หนังสือราชการการจัดกิจกรรม/
โครงการทางวิ ช าการ ที่ มี อ งค์ ก ร
วิ ช าชี พ ห รื อ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิตใ ห้ ก า ร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
วิชาชีพของนักศึกษา และบัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
สนั บ สนุ น หรื อ ร่ ว มมื อ และมี ก าร
ดาเนินกิจกรรม
3.พั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ ส ามารถ 3.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อาจารย์ ใ ห้ มี 3.1 การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการการเข้ า
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี คุ ณ ภาพ และ ประสบการณ์ วิ ช าการและวิ ช าชี พ อบรม สัมมนา การศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
เพื่ อ น ามาใช้ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
เรียนการสอน

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1 . มี ห้ อ ง เ รี ย น ค รุ ภั ณ ฑ์ 1. จั ด หาห้ อ งเรี ย น ครุ ภั ณ ฑ์ 1.1 จานวนห้องเรียนที่เหมาะสมสาหรับ
ประกอบการเรี ย นการสอนที่ ประกอบการเรี ย นการสอนที่ การเรียนและการฝึกปฏิบัติ
เหมาะสม และเพียงพอ
เหมาะสม และเพียงพอ

2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือทั้ ง
ด้ า นวิ ช าการ กิ จ กรรม และการ
ดาเนินชีวติ แก่นักศึกษา

กลยุทธ์
1. จั ด ให้ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
สาหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม และจัด
ให้ มี ชั่ว โมงส าหรั บ ให้ ค าปรึ ก ษา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1 ตารางสอนของอาจารย์ที่ระบุชั่วโมง
ให้คาปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
1 . 2 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
คุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. การท าวิ จั ย เพื่ อ ติ ด ตามการมี 1. จั ด ท าวิ จั ย เพื่ อ ติ ด ตามการมี 1.1 รายงานภาวะการมี ง านท าของ
งานทาของบัณฑิต
งานทาของบัณฑิต
บัณฑิต

- 10 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน..............ภาค ภาคละ............สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
1) กรณีหลักสูตร 4 ปี ระยะเวลาการศึกษา 4 ปีใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียน
เรีย นไม่เ ต็มเวลา โดยให้เ ป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2) กรณีหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิ น 4 ปีก ารศึก ษาสาหรับ การลงทะเบียนเรีย นเต็มเวลาและไม่เ กิน 8 ปีก ารศึกษาสาหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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แต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึ กษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 กรณีหลักสูตร 4 ปีต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.2.2 กรณีหลัก สูตร 4 ปี (เทียบโอน) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันที่กระทรวงศึก ษาธิการ และ ก.พ. ให้การ
รับรอง
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจในการเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ทาให้นักศึกษาที่เลือกมาเรียนในสาขาวิชาการบัญชีแล้ว พบว่าไม่เหมาะสมกับตนเอง
ทาให้ตอ้ งย้ายสาขาวิชาเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดให้มกี ารสัมภาษณ์ในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษาชั้นปี
2556 2557 2558 2559 2560
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
160
160
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
40
40
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

2556

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559

2560

ค่าบํารุงรักษา
584,000 1,168,000 1,752,000 2,336,000 2,336,000
- ค่าลงทะเบียน
26,400 52,800 79,200 105,600 105,600
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
610,400 1,220,800 1,831,200 2,441,600 2,441,600
รวมรายรับ
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2556
2557
2558
2559
2560
ก. งบดําเนินการ
- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
366,240 732,480 1,098,720 1,464,960 1,464,960
และค่าวัสดุ
366,240 732,480 1,098,720 1,464,960 1,464,960
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 122,080 244,160 366,240
122,080 244,160 366,240
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
488,320 976,640 1,464,960
40
80
120
จํานวนนักศึกษา
12,208
12,208
12,208
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ

488,320
488,320

488,320
488,320

1,953,280 1,953,280
160
160
12,208
12,208

- 13 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
เอกบังคับ
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
ศท.ภท.111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GETH111
Thai for Communication
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GEEN112
English for Communication
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
GEEN113
English for Learning
ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
GEEN114
English for Specific Purposes

135 หน่วยกิต
30
12
6
3
6
3
99
51
48
33
15
6

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

30 หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 14 ศท.ภฝ.115
GEFR115
ศท.ภจ.116
GECN116
ศท.ภญ.117
GEJP117
ศท.ภอ.118
GEEN118
ศท.ปช.120
GEPY120
ศท.ปช.121
GEPY121
ศท.ปช.122
GEPY122
ศท.จว.123
GEPS123
ศท.สท.124
GEAE124
ศท.ดน.125
GEMU125
ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Foundation English
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวติ
Philosophy of Life
ความจริงของชีวติ
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวติ
Aesthetic of Life
ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
Dramatic Arts Appreciation
การใช้หอ้ งสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Art in Daily Life

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

6
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ศท.สว.131
GESO131
ศท.สว.132
GESO132
ศท.สว.133
GESO133
ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136
ศท.ศก.137
GECA137
ศท.สว.138
GESO138
ศท.วท.141
GESC141
ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สถ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145
ศท.วส.146
GEHE146

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
ภูมปิ ัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมสิ ังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life

- 16 ศท.คพ.147
GECO147
ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152
ศท.พล.153
GEPE153
ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156
GECS156
ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

มส.ภอ.161
ENG161
มส.ภอ.162
ENG162
วท.ทส.361
INFO361
วจ.ศศ.103
EC103
วจ.ศศ.491
EC491

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Information Technology for Life
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กายบริหาร
1(0-2-2)
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-2)
Rhythmic Activities
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-2)
Sports for Personal Purposes
กีฬาประเภททีม
1(0-2-2)
Sports for Teams
สุขภาพเพื่อชีวติ
2(1-2-3)
Health for Life
งานช่างในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Home Economics in Daily Life
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน
51
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
Management Information Systems
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis

- 17 วจ.บธ.130
BA130
วจ.บธ.221
BA221
วจ.บธ.228
BA228
วจ.บธ.236
BA236
วจ.บธ.238
BA238
วจ.บธ.323
BA323
วจ.บธ.420
BA420
วจ.กต.110
MK110
วจ.บช.111
AC111
วจ.บช.112
AC112
วจ.บช.251
AC251
วจ.กง.201
FN201

วจ.บช.221
AC221
วจ.บช.222
AC222

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการ
Introduction to Administration
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Laws Related to Business
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
Statistics for Business and Administration
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การบัญชีขนั้ ต้น 1
Introduction to Accounting 1
การบัญชีขนั้ ต้น 2
Introduction to Accounting 2
การภาษีอากร 1
Taxation 1
การเงินธุรกิจ
Business Finance
2.2) วิชาเอก
เอกบังคับ
การบัญชีขนั้ กลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีขนั้ กลาง 2
Intermediate Accounting 2

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

48
หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- 18 วจ.บช.231
AC231
วจ.บช.232
AC232
วจ.บช.321
AC321
วจ.บช.322
AC322
วจ.บช.341
AC341
วจ.บช.351
AC351
วจ.บช.362
AC362
วจ.บช.422
AC422
วจ.บช.441
AC441

การบัญชีตน้ ทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
การบัญชีตน้ ทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
การบัญชีขนั้ สูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
การบัญชีขนั้ สูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Controlling and Auditing
การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Tax Accounting 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
วจ.บช.492 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
AC492
Seminar in Financial Accounting
วจ.บช.493 สัมมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
AC493
Seminar in Auditing
วจ.บช.494 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
AC494
Seminar in Management Accounting
วจ.บช.495 สัมมนาการภาษีอากร
3(2-2-5)
AC495
Seminar in Taxation
ให้เ ลือกรายวิชาดังต่ อไปนี้ อย่า งน้อ ย 12 หน่ว ยกิ ต กรณีเ ลื อกเรีย นรายวิช า
วจ.บช.482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี หรือ วจ.บช.499 สหกิจศึกษาการบัญชี ให้เลือก
เรียนได้เพียงรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านัน้

- 19 วจ.บช. 361
AC361
วจ.บช.371
AC371
วจ.บช.376
AC376
วจ.บช.421
AC421
วจ.บช.431
AC431
วจ.บช.432
AC432
วจ.บช.442
AC442
วจ.บช.444
AC444
วจ.บช.451
AC451
วจ.บช.462
AC462
วจ.บช.471
AC471
วจ.บช.472
AC472
วจ.บช.482
AC482
วจ.บช.496
AC496
วจ.บช.499
AC499

การวางระบบบัญชี
Accounting System Design
การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Government Accounting
ทฤษฎีบัญชี
Accounting Theory
การบริหารต้นทุน
Cost Management
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
ปัญหาการสอบบัญชี
Problems in Auditing
การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
Auditing by Computer
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Accounting Software Package
การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
การวางแผนและควบคุมทางบัญชี
Controllership
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
Field Professional Experience in Accounting
การวิจัยทางบัญชี
Accounting Research
สหกิจศึกษาการบัญชี
Co-operative Education in Accounting

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(350)
3(3-0-6)
6(--)

- 20 วจ.บธ.327
BA327
วจ.กง.204
FN204
วจ.กง.206
FN206
วจ.กง.311
FN311
วจ.กง.322
FN322
วจ.กง.323
FN323
วจ.กง.401
FN401
วจ.กง.415
FN415

ธุรกิจอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Business
การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
การจัดการสินเชือ่
3(3-0-6)
Credit Management
หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
การวางแผนและควบคุมกาไร
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
3(3-0-6)
Analysis and Evaluation of Financial Project
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภั ฏหรือจากมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและต้อง
ไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรนี้
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รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.บช.111
AC111
วจ.กต.110
MK110
วจ.ศศ.103
EC103
วจ.บธ.130
BA130

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาแบบที่ 1 (ไม่เลือกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม)
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
3
การบัญชีขั้นต้น 1
3
2
2
5
Introduction to Accounting 1
หลักการตลาด
3
3
0
6
Principles of Marketing
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3
3
0
6
Introduction to Economics
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการ
3
3
0
6
Introduction to Administration
รวม
21
 20
2
 38
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 60

- 22 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
3
มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
3
ENG161
Business English 1
วจ.บธ.228 พฤติกรรมองค์การ
3
3
BA228
Organization Behavior
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3
3
BA236
Laws Related to Business
วจ.บช.112 การบัญชีขั้นต้น 2
3
2
AC112
Introduction to Accounting 2
รวม
21
 20

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

0

6

2

5

2
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ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 63
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
3
มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
3
ENG162 Business English 2
วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ
3
3
FN201
Business Finance
วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1
3
2
AC221
Intermediate Accounting 1
วจ.บช.231 การบัญชีตน้ ทุน 1
3
3
AC231
Cost Accounting 1
รวม
18
 17
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 54

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

2

5

0

6

2

 35

- 23 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
2
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (11)
1
วจ.บธ.238 สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
3
3
0
6
BA238 Statistics for Business and Administration
วจ.บช.222 การบัญชีขนั้ กลาง 2
3
2
2
5
AC222 Intermediate Accounting 2
วจ.บช.232 การบัญชีตน้ ทุน 2
3
3
0
6
AC232 Cost Accounting 2
XXXX
เลือกเสรี (1)
3
รวม
18
 14  2
 29
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 45
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วจ.บธ.323 จริยธรรมทางธุรกิจ
3
3
0
6
BA323 Business Ethics
วท.ทส.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3
2
2
5
INFO361 Management Information Systems
วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3
3
0
6
BA221 International Business Management
วจ.บช.251 การภาษีอากร 1
3
3
0
6
AC251 Taxation 1
วจ.บช.321 การบัญชีขนั้ สูง 1
3
3
0
6
AC321 Advanced Accounting 1
XXXX
เลือกเสรี (2)
3
รวม
18
 14  2
 28
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 44

- 24 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วจ.ศศ.491 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3
3
EC491 Quantitative Analysis
วจ.บช.322 การบัญชีขนั้ สูง 2
3
3
AC322 Advanced Accounting 2
วจ.บช.341 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
3
3
AC341 Internal Controlling and Audting
วจ.บช.351 การภาษีอากร 2
3
3
AC351 Tax Accounting 2
XXXX
วิชาเอกเลือก (1)
3
รวม
15
 12

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

0

6

0

6

-

-

0

 24

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
3
BA420 Strategic Management
วจ.บช.441 การสอบบัญชี
3
3
AC441 Auditing
วจ.บช.362 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3
2
AC362 Accounting Information Systems
XXXX
วิชาเอกเลือก (2)
3
รวม
12
8
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

2

5

-

-

2

 17

- 25 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วจ.บช.422 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3
3
AC422
Financial Reporting and Analysis
XXXX
วิชาเอกเลือก (3)
3
XXXX
วิชาเอกเลือก (4)
3
XXXX
วิชาเอกเลือก (5)
3
รวม
12
3

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
-

-

0

6

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 9

รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.บช.111
AC111
วจ.กต.110
MK110
วจ.ศศ.103
EC103
วจ.บธ.130
BA130

2) แผนการศึกษาแบบที่ 2 (เลือกรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
3
การบัญชีขนั้ ต้น 1
3
2
2
5
Introduction to Accounting 1
หลักการตลาด
3
3
0
6
Principles of Marketing
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3
3
0
6
Introduction to Economics
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการ
3
3
0
6
Introduction to Administration
รวม
21
 20
2
 38
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 60

- 26 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
3
มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
3
ENG161
Business English 1
วจ.บธ.228 พฤติกรรมองค์การ
3
3
BA228
Organization Behavior
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3
3
BA236
Laws Related to Business
วจ.บช.112 การบัญชีขนั้ ต้น 2
3
2
AC112
Introduction to Accounting 2
รวม
21
 20

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

0

6

2

5

2

 41

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 63
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
3
มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
3
ENG162 Business English 2
วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ
3
3
FN201
Business Finance
วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1
3
2
AC221
Intermediate Accounting 1
วจ.บช.231 การบัญชีตน้ ทุน 1
3
3
AC231
Cost Accounting 1
รวม
18
 17
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 54

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

2

5

0

6

2

 35

- 27 -

รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
วท.ทส.361
INFO361
วจ.บธ.238
BA238
วจ.บช.222
AC222
วจ.บช.232
AC232
XXXX

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
2
วิชาศึกษาทั่วไป (11)
1
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3
2
Management Information Systems
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
3
3
Statistics for Business and Administration
การบัญชีขนั้ กลาง 2
3
2
Intermediate Accounting 2
การบัญชีตน้ ทุน 2
3
3
Cost Accounting 2
เลือกเสรี (1)
3
รวม
21
 16
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 54

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
5
0

6

2

5

0

6

-

-

4

 34

- 28 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วจ.ศศ.491 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3
3
EC491 Quantitative Analysis
วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3
3
BA221 International Business Management
วจ.บธ.323 จริยธรรมทางธุรกิจ
3
3
BA323 Business Ethics
วจ.บช.251 การภาษีอากร 1
3
3
AC251 Taxation 1
วจ.บช.321 การบัญชีขนั้ สูง 1
3
3
AC321 Advanced Accounting 1
วจ.บช.341 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
3
3
AC341 Internal Controlling and Audting
XXXX
วิชาเอกเลือก (1)
3
รวม
21
 18
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 54

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

0

6

0

6

0

6

0

6

-

-

0

 36

- 29 -

รหัสวิชา
วจ.บธ.420
BA420
วจ.บช.322
AC322
วจ.บช.351
AC351
วจ.บช.362
AC362
XXXX
XXXX

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
3
Strategic Management
การบัญชีขนั้ สูง 2
3
3
Advanced Accounting 2
การภาษีอากร 2
3
3
Tax Accounting 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3
2
Accounting Information Systems
วิชาเอกเลือก (2)
3
เลือกเสรี (2)
3
รวม
18
 11

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

0

6

2

5

-

-

2

 23

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วจ.บช.422 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3
3
AC422
Financial Reporting and Analysis
วจ.บช.441 การสอบบัญชี
3
3
AC441 Auditing
XXXX
วิชาเอกเลือก (3)
3
XXXX
วิชาเอกเลือก (4)
3
รวม
12
6
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 18

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

-

-

0

 12

- 30 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วจ.บช.482 วิชาเอกเลือก (5)
3
0
AC482 (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี)
รวม
3
0
ชั่วโมง/ภาคการศึกษา = 350

รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.บช.111
AC111
วจ.กต.110
MK110
วจ.ศศ.103
EC103
วจ.บธ.130
BA130

3) แผนการศึกษาแบบที่ 3 (เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
3
การบัญชีขนั้ ต้น 1
3
2
Introduction to Accounting 1
หลักการตลาด
3
3
Principles of Marketing
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3
3
Introduction to Economics
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการ
3
3
Introduction to Administration
รวม
21
 20
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 60

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
350
0
350

0

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
5
0

6

0

6

0

6

2

 38

- 31 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
3
มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
3
ENG161
Business English 1
วจ.บธ.228 พฤติกรรมองค์การ
3
3
BA228
Organization Behavior
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3
3
BA236
Laws Related to Business
วจ.บช.112 การบัญชีขนั้ ต้น 2
3
2
AC112
Introduction to Accounting 2
รวม
21
 20

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

0

6

2

5

2

 41

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 63
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
3
XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
3
มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
3
ENG162 Business English 2
วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ
3
3
FN201
Business Finance
วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1
3
2
AC221
Intermediate Accounting 1
วจ.บช.231 การบัญชีตน้ ทุน 1
3
3
AC231
Cost Accounting 1
รวม
18
 17
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 54

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

2

5

0

6

2

 35

- 32 -

รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
วท.ทส.361
INFO361
วจ.บธ.238
BA238
วจ.บช.222
AC222
วจ.บช.232
AC232
XXXX

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
3
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
2
วิชาศึกษาทั่วไป (11)
1
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3
Management Information Systems
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
3
3
Statistics for Business and
Administration
การบัญชีขนั้ กลาง 2
3
2
Intermediate Accounting 2
การบัญชีตน้ ทุน 2
3
3
Cost Accounting 2
เลือกเสรี (1)
3
รวม
21
 16
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 54

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0

6

2

5

0

6

-

-

4

 34

- 33 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.ศศ.491
EC491
วจ.บธ.221
BA221
วจ.บธ.323
BA323
วจ.บช.251
AC251
วจ.บช.321
AC321
XXXX
XXXX

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
การภาษีอากร 1
Taxation 1
การบัญชีขนั้ สูง 1
Advanced Accounting 1
วิชาเอกเลือก (1)
เลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3
3
21

-

-

-

 15

0

 30

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 45
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.บธ.420
BA420
วจ.บช.322
AC322
วจ.บช.341
AC341
วจ.บช.351
AC351
วจ.บช.362
AC362

ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การบัญชีขนั้ สูง 2
Advanced Accounting 2
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
Internal Controlling and Audting
การภาษีอากร 2
Tax Accounting 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

15

14

2

29

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 45

- 34 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
วจ.บช.422 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3
3
AC422 Financial Reporting and Analysis
วจ.บช.441 การสอบบัญชี
3
3
AC441 Auditing
XXXX
วิชาเอกเลือก (2)
3
XXXX
วิชาเอกเลือก (3)
3
รวม
12
6

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

6

-

-

0

 12

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 18
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วจ.บช.499 สหกิจศึกษาการบัญชี
6
0
0
AC499 Co-operative Education in Accounting
รวม
6
0
0
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

- 35 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GETH111
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักเกณฑ์การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย ในฐานะเป็นเครื่องมือ
สื่อสาร
ศท.ภอ.112
GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.113
GEEN113

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะและเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

ศท.ภอ.114
GEEN114

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอสาระตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

ศท.ภฝ.115
GEFR115

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน

- 36 ศท.ภจ.116
GECN116

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆใน

ชีวติ ประจาวัน
ศท.ภญ.117
GEJP117

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.118
GEEN118

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างที่สาคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4
ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
ศท.ปช.120
GEPY120

จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Contemplative Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทาความเข้าใจชีวิตการรู้จัก
ตัวเองการเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความ
รักความเมตตาและปัญญาในการตระหนัก รู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งาน
ศิลปะหรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทากิจกรรมอาสาสมัคร
หรือจัดทาโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ตา่ งๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ อย่างสมดุล

- 37 ศท.ปช.121
GEPY121

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาต่างๆ เน้นการวิเคราะห์ บ่อเกิด วิธีการ มโนทัศน์
ของปรัชญาที่สาคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งโลกทัศน์ไทย
ศท.ปช.122
GEPY122

ความจริงของชีวติ
3(3-0-6)
Meaning of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ย วกั บความจริงของชีวิต การใช้ชีวิตที่ถู กต้องตามหลัก ศาสนาของทุก
ศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
ศท.จว.123
GEPS123

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและ
การพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการทางาน มนุษยสัมพันธ์ และการอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
ศท.สท.124
GEAE124

สุนทรียะของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุนทรียศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้คุณค่าและการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและการเคลื่อนไหวนาไปสู่
การปรับปรุงรสนิยมเพื่อชีวติ ที่เป็นสุข
ศท.ดน.125
GEMU125

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก

- 38 ศท.ศป.126
GEAR126

สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์
และมนุษย์ ความรูค้ วามเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล
ศท.นฏ.127
GEAD127

สุนทรียะทางนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Dramatic Arts Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม ประสบการณ์เกี่ ยวกับ
สุนทรียะ การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรค่าของความงามมาจากนาฏศิลป์ อันสนองความ
ต้องการ และความรู้สึกทางอารมณ์และจิต เพื่อนามาปลูกฝังและพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงาม
ไปสู่คุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์
ศท.สท.128
GEIS128

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ห้ องสมุ ด และแหล่ งสารสนเทศ บริ ก ารห้ องสมุ ดยุ คใหม่
ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
ศท.ศป.129
GEAR129

ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศิล ปะในชีวิตประจาวัน รสนิย ม องค์ประกอบทางศิลปะและหลัก การออกแบบ
โครงสร้างและการตกแต่ง การนาเอาศิลปะและการออกแบบ มาใช้กับการแต่งกาย อาหาร การ
ตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ
ศท.สว.131
GESO131

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สั งคมมนุษ ย์ การเปลี่ย นแปลงของสังคมมนุษ ย์ใ นมิติต่างๆ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและการปกครอง แนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน

- 39 ศท.สว.132
GESO132

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดาเนินชีวติ แบบวิถีไทย
ศท.สว.133
GESO133

วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวั ฒนาการทางสั งคม เศรษฐกิ จ การเมือ งของสังคมโลก การจัดระเบีย บโลก
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัว
ของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศท.ศศ.134
GEEC134

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ
ศท.นศ.135
GELW135

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
GEEC136
Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ต ามแนว
พระราชดาริ และการประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

- 40 ศท.ศก.137
GECA137

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวั ฒ นาการและคุ ณค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาศิ ลปหั ต ถกรรมไทย การออกแบบ การ
ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น
ศท.สว.138
GESO138

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พั ฒ นาการและแนวคิ ด ของภู มิ สั ง คม องค์ ป ระกอบของระบบภู มิ สั ง คมความ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวติ อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ศท.วท.141
GESC141

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิทยาศาสตร์กับชีวิต ความก้าวหน้า ทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศท.วล.142
GEES142

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พืน้ ฐานของชีวติ และสิ่งแวดล้อม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
GEMA143
Thinking and Decision Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารคิ ด แบบต่ า งๆ การใช้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์ การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสาหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

- 41 ศท.สถ.144
GEST144

สถิติในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสาคัญของสถิติในชีวิต ประจาวัน เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์การแปลผล และการนาเสนอข้อมูล และการนาสถิตไิ ปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
ศท.คณ.145 คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
GEMA145
Mathematics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
ศท.วส.146
GEHE146

สุขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
การวิเ คราะห์ การปรับ ปรุงตนเองให้เ ข้ากั บ วัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตต่อสุขภาพ
พฤติกรรมผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต
ศท.คพ.147
GECO147

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Information Technology for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสาร สืบค้น
แสวงหาเพื่อการเรียนรูใ้ นชีวติ ประจาวัน และการทางานในอนาคต
ศท.พล.151
GEPE151

กายบริหาร
1(0-2-2)
Physical Exercises
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ ความมุง่ หมาย ความสาคัญและประโยชน์ของกายบริหาร วิธีและการฝึก
กายบริหาร การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธี
กายบริหารที่เหมาะสมกับตนเอง

- 42 ศท.พล.152
GEPE152

กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-2)
Rhythmic Activities
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจั งหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เกมการเล่น
ประกอบเพลง การเต้นราพื้นเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะ
ที่เหมาะสมกับตนเอง
ศท.พล.153
GEPE153

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-2)
Sports for Personal Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคล
การฝึกซ้อม กติกา การแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
ศท.พล.154
GEPE154

กีฬาประเภททีม
1(0-2-2)
Sports for Teams
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของกีฬาประเภทที ม ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีม การ
ฝึกซ้อมกติกา การแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
ศท.วท.155
GEHL155

สุขภาพเพื่อชีวติ
2(1-2-3)
Health for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุและการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ศท.กส.156 งานช่างในชีวติ ประจําวัน
2(1-2-3)
GECS156
Handiworks in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจาวั น การใช้และการบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในบ้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้านเบือ้ งต้น

- 43 ศท.กอ.157
GEAG157

งานเกษตรในชีวติ ประจําวัน
2(1-2-3)
Agriculture in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการองค์ความรูเ้ กษตรเพื่อใช้ในการดารงชีวติ ประจาวัน
ศท.คศ.158
GEHO158

งานคหกรรมในชีวติ ประจําวัน
2(1-2-3)
Home Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานบ้านและการจัดการบ้าน การทาบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน อาหารในชีวิต ประจาวัน ศิลปะการ
ตกแต่ง เสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
มส.ภอ.161
ENG161

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ การติดต่อสื่อสารภายในสานักงาน คาศัพท์
เกี่ยวกับงานสานักงาน รวมถึงการใช้โทรศัพท์ การติดต่อ ประสานงาน บันทึกสั้น ป้ายประกาศ
จดหมายแจ้งให้ทราบ จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซือ้
มส.ภอ.162
ENG162

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ การนาเข้า-ส่งออก การ
ขนส่ง การทาติดต่อสื่อสารผ่านธนาคาร โรงแรม วาระการประชุม รายงานของบริษัท การโฆษณา
บทความทางธุรกิจ จดหมายร้องเรียนและอื่นๆ
วท.ทส.361
INFO361

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
Management Information Systems
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี เ พื่ อ การบริ ห ารเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ สารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งมื อ ที่
ทันสมัยเพื่อช่วยในการบริหาร เช่น การบริหารองค์กร การบริหารบุคคล การบริหารงานภายใน

- 44 การบริ ห ารโครงการ การบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารให้มคี วามคล่องตัว รวดเร็ว และแม่นยา
วจ.ศศ.103
EC103

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ
วจ.ศศ. 491
EC491

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision trees) ตัวแบบ
สินค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผล
โครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model) แถวคอย (Queuing) และทฤษฎีเกมส์
(Game Theory)
วจ.บธ.130
BA130

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
3(3-0-6)
Introduction to Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและสาระสาคัญของวิชาการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการของการ
บริหาร ทฤษฎีและแนวคิดสาคัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
การบริหารรูปแบบต่าง ๆ โครงสร้าง องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของระบบบริหารโดยทั่ว ไป
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหลักปรัชญาการจัด
องค์การ กลไกกระบวนการและกิจกรรมสาคัญในการบริหารงานทั่วไป

- 45 วจ.บธ.221
BA221

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การจัดการระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศในยุคโลกาภิ
วัตน์ มูลเหตุจูงใจในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โดยการใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและ
ดาเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ
วจ.บธ.228
BA228

พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในรูปของปัจเจกชน และกลุ่มซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อมศึกษาถึงการใช้พลั งงานของกลุ่มให้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลในองค์การ ถึงการพัฒนาพฤติกรรม
ของมนุษย์ในองค์การ
วจ.บธ.236
BA236

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Laws Related to Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายในสาระสาคัญ และหลัก การเกี่ย วกับ การจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลทาง
ธุรกิจ ลักษณะของนิติบุคคลต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนิติกรรม
และสัญญาทางธุรกิจ การพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการค้า การบัญชี สถาบัน
การเงิน การลงทุน และแรงงาน
วจ.บธ.238
BA238

สถิติสําหรับธุรกิจและการจัดการ
3(3-0-6)
Statistics for Business and Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การนาหลักและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใจธุรกิจและการจัดการ ความ
น่าจะเป็นและตัวแปร ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการวัดการกระจาย
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การ
ทดสอบไคสแคว์ ทฤษฎีการตัดสินใจ การพยากรณ์ทางธุรกิจและการจัดการ

- 46 วจ.บธ.323
BA323

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ehtics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดที่ มาของจริย ธรรมและเหตุผลที่ธุ รกิจต้องมีจริย ธรรม รวมทั้งการสร้าง
บรรษัทภิบาลในองค์การธุรกิจ เน้นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของผู้บริหาร และจริยธรรม
ของพนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ
วจ.บธ.327
BA327

ธุรกิจอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะ แนวความคิด การรวมกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน รูปแบบธุรกิจ การ
พัฒนาธุรกิจ การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนลักษณะทั่วไปของประเทศประชาคมอาเซียน
วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดการวางแผน และการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผน
และการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ
กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการ
แข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมธุรกิจ การประเมินผลและ
การติดตาม
วจ.กต.110
MK110

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย และความสาคัญของการตลาดในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
อย่างหนึ่ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสม
การตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วน
ประสมการตลาด และประเภทของตลาด

- 47 วจ.บช.111
AC111

การบัญชีขั้นต้น 1
3(2-2-5)
Introduction to Accounting 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีแม่บท
การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีการจัดทา
งบทดลอง กระดาษทาการ รายงานทางการเงินสาหรับกิจการพาณิชยกรรม และการบัญชีสาหรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
วจ.บช.112
AC112

การบัญชีขั้นต้น 2
3(2-2-5)
Introduction to Accounting 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.111 การบัญชีขั้นต้น 1
การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ รายงานทาง
การเงิน สาหรับกิจการให้บริการ และกิจการอุตสาหกรรมระบบใบสาคัญ สมุดรายวันเฉพาะและ
ระบบเงินสดย่อย
วจ.บช.221
AC221

การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.112 การบัญชีขั้นต้น 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการ
วัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี
การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูล
วจ.บช.222
AC222

การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.112 การบัญชีขั้นต้น 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการ
จาแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบ
แสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การ
แบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชาระบัญชีของห้าง

- 48 หุ้นส่วน บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบ
แสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด
วจ.บช.231
AC231

การบัญชีต้นทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.112 การบัญชีขั้นต้น 2
ความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุน
ต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุ ม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการ
ผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก ต้นทุนฐาน
กิจกรรม และต้นทุนสิ่งแวดล้อม
วจ.บช.232
AC232

การบัญชีต้นทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.231 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ข้ อมู ล ต้น ทุน ในการตัดสิ นใจวางแผนและควบคุม การดาเนิน งานกิจ การ
ภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร ระบบ
ต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกาหนดราคาสินค้า ราคาโอน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วจ.บช.251
AC251

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บ ภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรั ษฎากร
และภาษี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ยภาษี เ งิ น ได้ บุ คคลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุ ลกากร ภาษีสรรพสามิต อากร
แสตมป์และอื่นๆ

- 49 วจ.บช.321
AC321

การบัญชีขนั้ สูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขั้นกลาง 2
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ย นแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาล การบัญชีสาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การ
บัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อน
ชาระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
วจ.บช.322
AC322

การบัญชีขนั้ สูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีสาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชี
สาหรับกิจการร่วมค้า การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงิน สดรวม การจัดทางบการเงินจาก
รายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่หวังผลกาไร
วจ.บช.341
AC341

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Controlling and Auditing
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขนั้ กลาง 2
การกากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การ
ควบคุ ม ภายในตามแนวคิ ด ของ COSO การจั ด การความเสี่ ย งขององค์ ก ร (Enterprise Risk
Management : ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิด
การตรวจสอบภายในและการจัด ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริย ธรรม และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อ
การทุจริตในองค์กร

- 50 วจ.บช.351
AC351

การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Tax Accounting 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช. 251 การภาษีอากร 1
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญชีและการภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
การปรับปรุงกาไรสุทธิทางการบัญชีเป็นกาไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทารายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
วจ.บช.361
AC361

การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting System Design
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขนั้ กลาง 2
หลักและวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการบัญชี เอกสารทะเบียน
และบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี
วจ.บช.362
AC362

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขั้นกลาง 2
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทา
เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทาง
ธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย
วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
วจ.บช.371
AC371

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขั้นกลาง 2
ลักษณะการดาเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดง

- 51 ฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร
กรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น
หมายเหตุ ไม่ว่าจะเลือกสอนจานวน 1 ประเภทธุรกิจหรือมากกว่า จะนับให้ตาม
ความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
วจ.บช.376
AC376

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Government Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.112 การบัญชีขั้นต้น 2
ความหมาย วั ตถุ ป ระสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญ ชีของหน่วยงาน
ภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี
หน่วยงานภาครัฐ การจัดทารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน
วจ.บช.421
AC421

ทฤษฎีบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขนั้ กลาง 2
ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาชีพบัญชี ลักษณะ โครงสร้าง แนวความคิดและข้อ
สมมติ ท างการบั ญ ชี รวมถึ ง การประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารและหลั ก การต่ า ง ๆ ทางการบั ญ ชี ม าพั ฒ น า
แนวความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแห่ง
วิชาชีพและสั งคม หลั กการวัด ผลการดาเนินงานประจางวดและฐานะการเงิน ตลอดจนการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ หนีส้ ินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การนาเสนอรายงานทางการเงิน และปัญหาที่
เกี่ยวข้อง
วจ.บช.422
AC422

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.222 การบัญชีขั้นกลาง 2
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมถึง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแม่บทการบัญ ชี งบการเงินและรายงานทางการเงิน เครื่องมือ
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น การวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น ผลการด าเนิ น งานและการ

- 52 เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด คุณภาพก าไร การวิเคราะห์งบการเงินนานาชาติ
กรณีศกึ ษา
วจ.บช.431
AC431

การบริหารต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Management
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.232 การบัญชีต้นทุน 2
แนวคิดต้นทุนภายใต้สภาพแวดล้อมธุรกิจ สมัยใหม่ การศึกษาต้นทุน เชิงประยุกต์
การบริห ารต้น ทุ น เชิ ง กลยุ ท ธ์ ต้ น ทุ นมาตรฐานกิ จกรรม ต้ น ทุน คุ ณ ภาพ ต้น ทุ น ตามวงจรชี วิ ต
ผลิตภัณฑ์ การพิจารณาต้นทุนภายใต้ทฤษฎีขอ้ จากัด การวัดผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การวางแผนและควบคุมการผลิต
วจ.บช.432
AC432

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขั้นกลาง 2
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นตัวเลขทาง
การเงิน และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ
ผูบ้ ริหาร รวมทั้งการจัดทารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเสนอต่อผู้ใช้ภายนอก ตามแนวปฏิบัติ
ของ ISO หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วจ.บช.441
AC441

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขั้นกลาง 2
แนวคิ ด ทั่ ว ไป และแม่ บ ท ของมาต รฐานการสอบ บั ญ ชี กฎหมายแล ะ
พระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การสอบบั ญ ชี จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชีและความมีสาระสาคัญ การประเมินความเสี่ ย ง หลักฐานการสอบบัญ ชี วิธีการ
รวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้ง

- 53 ข้อความของกรรมการ หรือ ผู้เ ป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษท าการของผู้สอบบัญ ชี การ
ตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญ าต รายงานการตรวจสอบและรับ รองบัญ ชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญ ชีด้ว ย
คอมพิว เตอร์และการควบคุ มคุ ณภาพการสอบบัญ ชี และบริก ารอื่นในการให้ความเชื่อมั่นทาง
วิชาชีพ
วจ.บช.442
AC442

ปัญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
Problems in Auditing
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.441 การสอบบัญชี
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี โดยใช้กรณีศึกษาในการสอบบัญชีของกิจการ
ประเภทต่ าง ๆ บทบาทของสถาบั นต่ า ง ๆ อัน มี ผ ลต่ อ การก าหนดมาตรฐานการสอบบัญ ชี ใ น
ประเทศไทยและต่างประเทศ ผลกระทบอันเกิดจากการกาหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่
วจ.บช.444
AC444

การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Auditing by Computer
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.441 การสอบบัญชี
การตรวจสอบและควบคุมบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อการป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่ผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลข้อมูลทางการบัญชี หลักการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ใช้มาตรการป้องกัน โดยการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ใช้มาตรการป้องกัน โดยการประเมินผลการควบคุมภายในและวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือของการ
ประมวลผลข้ อ มู ล การวางแผนการตรวจสอบบั ญ ชี เ ทคนิ ค การตรวจสอบระบบบั ญ ชี โ ดย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งกระดาษทาการใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
วจ.บช.451
AC451

การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Planning
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.351 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเ งินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่า ย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย
และความรับผิดชอบต่อสังคม

- 54 วจ.บช.462
AC462

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Software Package
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.112 การบัญชีขั้นต้น 2 หรือ
วิชา วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป
โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการจัดเตรีย มเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชีและการประมวลผลสารสนเทศ
ทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง
วจ.บช.471
AC471

การบัญชีระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.222 การบัญชีขนั้ กลาง 2
ระบบบัญชีในธุรกิจระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทาง
การบัญชีของประเทศต่าง ๆ การลดความแตกต่างทางการบัญชี การซื้อตราสารล่วงหน้า และ
ภาวะเงินเฟ้อ งบการเงินระหว่างประเทศและการเปิดเผยข้อมูล งบการเงินรวมและรายงานตาม
ส่ว นงานของบริษัท ข้ามชาติ การวิเ คราะห์งบการเงินนานาชาติ การก าหนดราคาโอนและภาษี
ระหว่างประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริษัทข้ามชาติ
วจ.บช.472
AC472

การวางแผนและควบคุมทางบัญชี
3(3-0-6)
Controllership
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขั้นกลาง 2 และ
วิชา วจ.บช.232 การบัญชีต้นทุน 2
ลั ก ษณะและบทบาทของผู้ อ านวยการวางแผนและควบคุ ม โครงสร้ า งของ
การจัดองค์การ เทคนิคในการวางแผนและควบคุม การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผน
และควบคุมการดาเนินงาน และการศึกษานอกสถานที่

- 55 วจ.บช.482
AC482

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
3(350)
Filed Professional Experience in Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : นักศึกษาต้องลงทะเบียน และผ่านรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จัด ให้นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึก ประสบการณ์ วิช าชี พด้ านการปฏิ บัติ งานด้ า นการบัญ ชีใ น
หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
นาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปราย
ปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดย
อาจให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทาโครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์
และทาภาคนิพนธ์ และกาหนดให้มกี ารปฏิบัติงานทางการบัญชี โดยนับชั่วโมงการปฏิบั ติงานเฉพาะ
บัญชีไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง
วจ.บช.492
AC492

สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Seminar in Financial Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.221 การบัญชีขนั้ กลาง 1 และ
วิชา วจ.บช.222 การบัญชีขนั้ กลาง 2
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนาแม่บทการบั ญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้
ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงิน สาหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้าน
การบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
วจ.บช.493
AC493

สัมมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Auditing
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.441 การสอบบัญชี
อภิป ราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
มาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข โดยใช้
กรณีศึ ก ษา บทความและเอกสารต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ งในประเทศและต่า งประเทศ ตลอดจน
ประเด็นที่นา่ สนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

- 56 วจ.บช.494
AC494

สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Seminar in Management Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.112 การบัญชีต้นทุน 2
อภิ ป รายและวิ เ คราะห์ บ ทบาทของการบั ญ ชี บ ริ ห ารกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญ ชีต้นทุนและการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่นา่ สนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชี
บริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ
วจ.บช.495
AC495

สัมมนาการภาษีอากร
3(2-2-5)
Semainar in Taxation
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.351 การภาษีอากร 2
อภิ ป รายและวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจทางภาษี อ ากร โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา
บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนคาวินิจฉัยด้าน
ภาษีอากร และคาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
วจ.บช.496
AC496

การวิจัยทางบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Research
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ.238 สถิติสําหรับธุรกิจและการจัดการ
หรือวิชา วท.สถ.211 สถิติธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิจัยและแบบวิจัยต่างๆ การใช้สถิติวิเคราะห์
อย่างง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางบัญชี
วจ.บช.499
AC499

สหกิจศึกษาการบัญชี
6(--)
Co-operative Education in Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : นักศึกษาต้องลงทะเบียน และผ่านรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ศึก ษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือ
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สถานประกอบการ เพื่ อ ให้ โ อกาสนั ก ศึ ก ษาในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพบัญชี นักศึกษาได้รับ โอกาสในการพัฒนา
ตนเองในด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทางานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 เดือนเต็ม
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ประกอบการ หรือผลงานสร้างสรรค์อื่น
วจ.กง.201
FN201

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช. 111 การบัญชีขั้นต้น 1 หรือ
วิชา วจ.บช. 101 การบัญชีทั่วไป
หลักการบริหารการเงินและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของกิจการ โดยเน้นเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารการเงิน เช่น การวิเคราะห์
ทางการเงิน การพยากรณ์ท างการเงินและงบประมาณ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวีย น
ตลอดจนการบริห ารและตั ด สิ น ใจลงทุ นในสิ น ทรัพ ย์ ถ าวร การจั ด หาเงิ น ทุ น มาเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ดาเนินการของธุรกิจ ศึกษาด้านตลาดการเงินซึ่งประกอบด้วยตลาดเงินและตลาดทุน หลักการ
เบือ้ งต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ นโยบายการจัดสรรกาไรและเงินปันผล
วจ.กง.204
FN204

การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ
บทบาทของการบริหารการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจการใช้ข้อมูลทางการเงิน
เพื่อการวางแผนและควบคุม รวมถึงการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน การวิเคราะห์การลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน ตราสาร
การเงินและการประเมินมูลค่า การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่
เกิดขึ้นในการดาเนินการทางด้านการเงินของธุรกิจ
วจ.กง.206
FN206

การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของสินเชื่อ การกาหนดนโยบายในการให้
สินเชื่อ การวิเคราะห์การจัดการ การควบคุมและการติดตามสินเชื่อ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้
การจัดการสินเชื่อที่มปี ัญหา ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อ
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FN311

หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ลักษณะหลักทรัพย์ การประเมิน
มูลค่าของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงภัยอันตราย ผลตอบแทน หลักการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์
และจังหวะการลงทุน การศึกษา การจัดการทรัพย์สินในบางกรณี
วจ.กง.322
FN322

การวางแผนและควบคุมกําไร
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.232 การบัญชีต้นทุน 2
แนวความคิดของการบริหารกิจการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และการ
ควบคุมกาไรเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น ระยะยาว การควบคุมปัจจัยการ
ผลิตและจาหน่าย การควบคุมการดาเนินงานของกิจการ โดยการจัดทางบประมาณชนิดต่างๆการ
วิ เ คราะห์ ผ ลต่ า งจากงบประมาณเพื่ อ รายงาน เทคนิ ค ในการจั ด ท างบประมาณสมั ย ใหม่
แนวความคิ ด ทางด้ า นพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งบางประการในกระบวนการจั ด ท า
งบประมาณ อันมีผลต่อการวางแผนและควบคุมกิจการ
วจ.กง.323
FN323

การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ
เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคเกี่ยวกับ
การพยากรณ์ย อดขาย และการวางแผนก าไร ศึก ษาเครื่ องมื อต่ างๆ ที่ใ ช้ใ นการวางแผน การ
ควบคุม เช่น พฤติกรรมต้นทุน และการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง คอมพิวเตอร์ การจาลองเหตุการณ์
เครื่องมือและตัวแบบทางคณิตศาสตร์
วจ.กง.401
FN401

การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
หลักและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ อุป สรรคการค้า นโยบายคุ้มกันทางการค้า ดุลการค้า
ดุ ล การช าระเงิ น ระบบการเงิ น และบทบาทสถาบั น การเงิ น ระหว่ า งประเทศตลาดเงิ น ตรา
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เกี่ยวข้องในธุรกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
วจ.กง.415
FN415

การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
3(3-0-6)
Analysis and Evaluation of Financial Project
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.กง.204 การบริหารการเงิน
หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงการและประเมินค่าทางการเงินของโครงการ
รวมทั้งหลักการและวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงธุรกิจและสังคมทั้งทางด้าน
การตลาด เทคนิคการผลิตแรงงาน การเงิน กฎหมาย การยอมรับของสังคม สภาพแวดล้อมทั่วๆไป
การวิเคราะห์และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ การคาดคะเน
สภาพแวดล้อม การคาดคะเนรายได้และค่าใช้จ่าย ศึกษาแหล่งเงินทุนและวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อ
ดาเนินโครงการ ตลอดจนการเสนอโครงการ และการประเมินค่าโครงการ
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1. วจ.
หมายถึง
2. บช.
หมายถึง
3. กง.
หมายถึง
4. เลขหลักหน่วย หมายถึง
5. เลขหลักสิบ
หมายถึง
6. เลขหลักร้อย หมายถึง
วจ.

บช
.

1

2

อักษรย่อของคณะวิทยาการจัดการ
อักษรย่อของกลุ่มสาขาวิชาการบัญชี
อักษรย่อของกลุ่มวิชาการเงิน
ระดับความยากง่ายของชัน้ ปี
กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
ลาดับก่อนหลังของรายวิชา

3

ลาดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาในหมวด
สาขาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
อักษรย่อสาขาวิชาการบัญชี
อักษรย่อคณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ เลขตัวหลัก สิบ ของรายวิชาสาขาวิชาการบัญชี บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้ หาวิชา ดังนี้
0
หมายถึง
กลุ่มวิชาทั่วไป
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาบัญชีขั้นต้น
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาต้นทุน
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาการสอบบัญชี
5
หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษีอากร
6
หมายถึง
กลุ่มวิชาสารสนเทศทางการบัญชี
7
หมายถึง
กลุ่มวิชาเฉพาะเรื่อง
8
หมายถึง
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9
หมายถึง
กลุ่มวิชาโครงการต่าง ๆ
เลขตัวหลัก สิบ ของรายวิชาสาขาวิชาการเงิน บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้ หาวิชา ดังนี้
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาทั่วไป
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ทางการเงิน
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาการวางแผนทางการเงิน

- 61 3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาและปีทีส่ ําเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากจากสถาบัน ปี พ.ศ.
1. ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี
อาจารย์
บธ.ม.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2548
บช.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
2. รัตนา สิทธิอว่ ม
อาจารย์
บธ.ม.
การบัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
บช.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2546
3. พัชรินทรา ชัยสมตระกูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
บธ.ม.
การบัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
บธ.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2532
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
1 ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
2 ชลกร อาสนะนนท์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.
บช.บ.
3 รัตนา สิทธิอว่ ม
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
4 สุธีรา วิไลกุล
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
5 พัชรินทรา ชัยสมตระกูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การบัญชี
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชีการเงิน
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชีการเงิน
การบัญชี

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี พ.ศ.
2548
2545
2540
2525
2551
2546
2546
2543
2537
2531
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 พัชรินทรา ชัยสมตระกูล
2

ชลกร อาสนะนนท์

3

อุษณีย์ เส็งพานิช

4

วราภิมณฑ์ บุษบง

5

วิจติ รา จาลองราษฎร์

6

อรุณี นุสิทธิ์

7

สุธีรา วิไลกุล

8

รัตนา สิทธิอ่วม

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.
บธ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.
บช.บ.
อาจารย์
D.B.A.
บธ.ม.
บช.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บธ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด.
บธ.ม.
พณ.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.

สาขาวิชา
การบัญชีการเงิน
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
Business Administration
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การเงิน
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารอุตสาหการ
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชีการเงิน
การบัญชี

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี พ.ศ.
2537
2531
2540
2525
2550
2540
2528
2545
2521
2554
2539
2533
2542
2538
2546
2543
2551
2546

- 64 ลําดับ
ชื่อ-สกุล
9 ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี
10

มณีจันทร์ มาสูตร

11

ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์

12

สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์

13

พัชรา วงศ์แสงเทียน

14

จีรภัทร ใจอารีย์

15

สมศักดิ์ พงษ์เดช

16

จีรพงษ์ มะปะวงศ์

17

จงกล เพชรสุข

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
อาจารย์
วท.ม.
บช.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.B.A.
กศ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.
บธ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.
บธ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.
บธ.บ.
อาจารย์
Ph.D.
MA.ED
ค.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.

สาขาวิชา
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชี
Business Administration
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจเกษตร
การตลาด
การเงิน
อุตสาหกรรมบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การตลาด
Management
Administation and Supervisor
ดนตรี
บริหารธุรกิจ
บัญชี

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
The Philippines Women’s University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคสยาม
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพายัพ
Gregorio Araneta University Foundation
University of Manila
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยคณาสวัสดิ์

ปี พ.ศ.
2548
2545
2545
2540
2554
2550
2529
2523
2533
2523
2539
2529
2541
2536
2538
2534
2532
2545
2531
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ชื่อ-สกุล
18 อรนุช สืบบุญ
19

ลัสดา ยาวิละ

20

ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

21

กมลทิพย์ เดชะปรากรม

22

ผณินทร เสือแพร

23

ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล

24

วุฒิชัย สหัสเตโช

25

อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์

26

ปิยธิดา เปีย่ มงาม

27

พิณรัตน์ นุชโพธิ์

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
บธ.ม.
ศ.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
ศศ.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บธ.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บธ.บ.
อาจารย์
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บธ.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บธ.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
ศศ.บ.
อาจารย์
ค.อ.ม.

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การตลาด
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
การจัดการทั่วไป
การจัดการ
บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

ปี พ.ศ.
2542
2539
2541
2530
2542
2539
2541
2536
2546
2544
2546
2542
2547
2545
2547
2545
2547
2545
2549
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28

ชื่อ-สกุล
ณภัทร วุฒธะพันธ์

29

วิจติ รา ทุนอินทร์

30

ภคพร วัฒดารงค์

31

สิขรินทร์ คงสง

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์
M.A.
Labour Economics and Human
Resource Management
B.B.A.
Human Resource Management
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร์การคลัง
อาจารย์
Ph.D.
Business Economics
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร์
อาจารย์
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Chulalongkorn University

ปี พ.ศ.
2546
2553

Naresuan University International College
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Portsmouth
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2551
2537
2527
2552
2540
2535
2541
2536

3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 พรพิมล ทวี
2

สุพรรัตน์ บางโม

3

เรณู เมฆทับ

คุณวุฒิ
บช.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
น.บ.
บธ.บ.
บช.ม.
บช.บ.

สาขาวิชา
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
นิติศาสตร์
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร
การบัญชี

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปี พ.ศ.
2551
2543
2543
2540
2540
2551
2540

- 67 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ในหลักสูตรมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้
ตามความประสงค์ ทั้งนีจ้ ะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติ
ทีด่ ตี ่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
4.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้
ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วธิ ีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
3) มีความรูเ้ กี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วธิ ีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินจิ ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี

- 68 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้รว่ มทีมงาน
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพบัญชีของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ใน
การแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ
ใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี

- 69 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม
และสิง่ แวดล้อม

ด้านความรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี
ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึง
ผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกิจโลก
ในรายวิชาทุกวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
- ให้ทากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
- ให้นักศึกษาเรียนวิชาที่ตอ้ งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ให้
เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา
- มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการรายงาน
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและของประชาคมนานาชาติ
1.1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
1.2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
1.3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
1.4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) ก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช าปลู ก ฝั ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพใน
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การยกย่องผู้ที่ทาดี เป็นต้น
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สอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของ
คนดี
2.3) จัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้น การปฏิ บัติ เ พื่อ ให้ ผู้เ รี ย นเกิ ด
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในคุณธรรม
2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้าให้ผู้เรีย น
เข้าใจเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาส่ง
งานตรงเวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มคี วามรับผิดชอบ เป็นต้น
3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึก ษาและการ
สอบปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอย่างสุจริต
3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมี
วินัย ความเป็นนาและผู้ตามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญญู
สุภาพอ่อนน้อม
2.1.2 ความรู้
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความรู้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
1.1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
1.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
1.3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อ่นื
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ลั ก ษณะยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยจั ด
กิ จ กรรมในลั ก ษณะบู ร ณาการความรู้ แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม ของผู้ เ รี ย นเข้ า กั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2.2) จัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้น การปฏิ บัติ เ พื่อ ให้ ผู้เ รี ย นเกิ ด
ความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3) จัดกิ จกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เ รียนได้สัมผัสกับ วิท ยากรที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจ
กระทาด้วยการเชิญวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียนหรือด้วยการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงาน
ณ แหล่งเรียนรูท้ ี่วทิ ยากรประจาอยู่
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3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เ รียนสร้างสรรค์แล้วนาเสนอผู้สอนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1.1) สามารถค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้ า ใจ ประเมิ น ข้ อ มู ล จาก
หลักฐานได้และนาข้อสรุปมาใช้
1.2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่
สร้างสรรค์
1.3) มีความใฝ่หาความรู้
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหาเป็น
กลุ่มจัดสถานการณ์จาลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.2) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดง
บทบาทสมมุติ ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป
เป็นสาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างลงตัว
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เ รียนตั้งแต่ขั้น
สังเกตตั้งคาถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลาดับ
3.2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
ค่าในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนพิ นธ์ที่อ่านต่อหน้าชั้นเรียน
3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จาลอง แล้วให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมผี ล โดยผูส้ อนและผูเ้ รียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรีย นรู้ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิดชอบ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
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1.2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
1.3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
1.4) มีภาวะผู้นา
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นคู่
หรือ เป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกัน
เรียนรู้ เช่น ทางานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุตริ ่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) สร้ า งแบบประเมิ น ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ สาหรับให้ผเู้ รียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
1.1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและการ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร
1.3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนาเสนอ
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียน
ได้ มีโอกาสใช้สถิตพิ ืน้ ฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนาเสนอด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

- 73 2.2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและได้ขอ้ มูลที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
3) กลยุทธ์ก ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3.1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิด ความเข้าใจผ่านสื่อ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพ
1.2) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต มี วิ นั ย เคารพและสามารถปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของสถาบันและสังคม
1.3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.4) มี จิ ต ส านึ ก และพฤติ ก รรมที่ ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า
ประโยชน์สว่ นตนอย่างมีคุณธรรม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ เพื่อปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความ
ซื่อสัตย์สุจริต
2.2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา จัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการทาประโยชน์ให้กับชุมชน
2.3) ในหลักสูตรมีรายวิชาจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพเลือกในหมวดวิชาเฉพาะให้นักศึกษาได้เลือกเรียน
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจานวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลา จานวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรีย งในการเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น
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2.2.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้ด้าน การบัญชี การเงิน และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านองค์กรและธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดา้ นความรู้ จึงครอบคลุมความรู้ ต่อไปนี้
1.1) มีความรู้และความเข้าใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการ
ทางการบัญชี
1.2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์
ความรูด้ ้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้
วิธีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
1.4) สามารถติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย น มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในทฤษฏี ก ารบั ญ ชี มาตรฐานการบั ญ ชี และการ
ประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางการ
บัญชี การให้เสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้
2.2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง
2.3) การเรีย นรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ท รงคุณวุฒิ
ภายนอก ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้าน หรือทุกด้าน
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
3.1) การทดสอบย่อย
3.2) การสอบกลางภาค
3.3) การสอบปลายภาค
3.4) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงานการวิจัยโดยการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
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1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติ ปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้อง
มุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้ความเข้าใจมากกว่าการจา มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะกับตนเอง และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ตอ่ ไปนี้
1.1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุ
และวิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
1.2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบั ญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินจิ ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
1.3) สามารถติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม
2.2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ
2.3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี
2.4) การสอนโดยใช้โจทย์ปัญหา หรือกรณีศึกษา
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้โจทย์ปัญหาหรือ
กรณีศกึ ษา
3.2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงานการวิจัยโดยการนาเสนอ
ในชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3.3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับ
นักศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการทางานร่วมกับผู้ อื่นที่มีความแตกต่างกัน
โดยสอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตอ่ ไปนี้
1.1) สามารถปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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กับสถานการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
1.3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้รว่ มทีมงาน
1.4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชี พบัญชี
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทาเป็นงานกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3.1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
3.2) คุณภาพผลงานของนักศึกษาโดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน
การเรียนรูท้ ี่กาหนด
3.3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
3.4) ให้ผู้รว่ มงานของนักศึกษามีสว่ นร่วมในการประเมินผล
2.2.5 ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่งานทางการบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลขและการ
สื่อสารให้เข้าใจ รวมทั้งการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องฝึกทักษะด้านนี้
เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติเหล่านีเ้ มื่อสาเร็จการศึกษา
1.1) มี ทั ก ษะการใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ การตั ด สิ น ใจอย่ า ง
สร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
1.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก
เลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
1.3) สามารถเลือกใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
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เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) มอบหมายงานในรายวิ ช าต่ า งๆ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
2.2) จัดหาช่องทางให้มีการนาเสนอผลงาน
2.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เรียนรูจ้ ากการทางานจริง
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมายโดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิค
การนาเสนอความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
3.2) การสอบภาคปฏิบัติ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
และของประชาคมนานาชาติ
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
3.1.2 ความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อ่นื
3.1.3 ทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และ
นาข้อสรุปมาใช้
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3) มีความใฝ่หาความรู้

- 78 3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
2) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
5) มีภาวะผู้นา
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียน และการเลือกใช้
รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปล
ความหมายและสื่อสาร
3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
3.2.2 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4) มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
3.2.3 ความรู้
1) มีความรูค้ วามเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2) มีค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในองค์ ค วามรู้ ด้ า นอื่ น ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ค วามรู้
ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความรูเ้ กี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
4) สามารถติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงทางวิช าการ การวิ จั ย และวิ ชาชี พ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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1) สามารถสืบค้นข้ อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการ
ระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์
กั น ใช้ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ และดุ ล ยพิ นิ จ ในการแก้ ไ ขปั ญ หารวมทั้ ง เสนอแนะแนวทางใหม่ ใ น
สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2.5 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
3) มีความคิดริเ ริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้รว่ มงาน
4) มีค วามรับ ผิ ด ชอบการพัฒนาความรู้ค วามสามารถทางวิ ชาชีพบั ญ ชี ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ใน
การแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจ้ ักเลือกและ
ใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ

- 80 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
ศท.ภท.111
GETH111
ศท.ภอ.112
GEEN112
ศท.ภอ.113
GEEN113
ศท.ภอ.114
GEEN114
ศท.ภฝ.115
GEFR115
ศท.ภจ.116
GECN116
ศท.ภญ.117
GEJP117
ศท.ภท.118
GEEN118
ศท.ปช.120
GEPY120

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2
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1
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- 81 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
ศท.ปช.121
GEPY121
ศท.ปช.122
GEPY122
ศท.จว.123
GEPS123
ศท.สท.124
GEAE124
ศท.ดน.125
GEMU125
ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129

ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวติ
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวติ
Aesthetic of Life
ดนตรีนยิ ม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
Dramatic Arts Appreciation
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Art in Daily Life

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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- 82 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
ศท.สว.131
GESO131
ศท.สว.132
GESO132
ศท.สว.133
GESO133
ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136
ศท.ศก.137
GECA137
ศท.สว.138
GESO138
ศท.วท.141
GESC141

มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life

2

3

4



ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2

3

1

2

3

1

2
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3. ทักษะทางปัญญา

1





2. ความรู้









4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- 83 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สถ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145
ศท.วส.146
GEHE146
ศท.คพ.147
GECO147
ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152
ศท.พล.153
GEPE153

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวิตประจาวัน
Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
Information Technology for Life
กายบริหาร
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
กีฬาประเภทบุคคล
Sports for Personal Purposes

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

1

2
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ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- 84 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156
GECS156
ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

กีฬาประเภททีม
Sports for Teams
สุขภาพเพื่อชีวติ
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจาวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
Home Economics in Daily Life

2

3

4

2. ความรู้
1





2

3. ทักษะทางปัญญา
3

1

2













































ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3

1

2

3









4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- 85 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

มส.ภอ.161
ENG161
มส.ภอ.162
ENG162
วท.ทส.361
INFO361
วจ.ศศ.103
EC103
วจ.ศศ.491
EC491
วจ.บธ.130
BA130
วจ.บธ.221
BA221
วจ.บธ.228
BA228

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Management information Systems
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการ
Introduction to Administration
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
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3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3







3

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ



- 86 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วจ.บธ.236
BA236
วจ.บธ.238
BA238
วจ.บธ.323
BA323
วจ.บธ.420
BA420
วจ.กด.110
MK110
วจ.บช.111
AC111
วจ.บช.112
AC112
วจ.บช.251
AC251

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Laws Related to Business
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
Statistics for Business and Administration
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การบัญชีขั้นต้น 1
Introduction to Accounting 1
การบัญชีขั้นต้น 2
Introduction to Accounting 2
การภาษีอากร 1
Taxation 1

2. ความรู้

1

2

3

4

1

2

3





















4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

4



5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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3

1

2
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1

2

3

4

























































































































































































































































- 87 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วจ.กง.201
AC201
วจ.บช.221
AC221
วจ.บช.222
AC222
วจ.บช.231
AC231
วจ.บช.232
AC232
วจ.บช.321
AC321
วจ.บช.322
AC322
วจ.บช.341
AC341

การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting 1
การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting 2
การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
Internal Controlling and Auditing

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3
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- 88 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วจ.บช.351
AC351
วจ.บช.362
AC362
วจ.บช.422
AC422
วจ.บช.441
AC441
วจ.บช.361
AC361
วจ.บช.371
AC371
วจ.บช.376
AC376
วจ.บช.421
AC421

การภาษีอากร 2
Tax Accounting 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
การสอบบัญชี
Auditing
การวางระบบบัญชี
Accounting System Design
การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Government Accounting
ทฤษฎีบญ
ั ชี
Accouting Theory

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3
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1
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- 89 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วจ.บช.492
AC492
วจ.บช.431
AC431
วจ.บช.432
AC432
วจ.บช.473
AC473
วจ.บช.494
AC494
วจ.กง.322
FN322
วจ.บช.442
AC442
วจ.บช.444
AC444

สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
การบริหารต้นทุน
Cost Management
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
การวางแผนและควบคุมทางบัญชี
Controllership
สัมมนาการบัญชีบริหาร
Seminar in Management Accounting
การวางแผนและควบคุมกาไร
Profit Planning and Control
ปัญหาการสอบบัญชี
Problems in Auditing
การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
Auditing by Computer

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2
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- 90 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วจ.บช.493
AC493
วจ.บช.451
AC451
วจ.บช.495
AC495
วจ.บช.482
AC482
วจ.บช.499
AC499
วจ.กง.204
FN204
วจ.กง.206
FN206
วจ.กง.311
FN311

สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
สัมมนาการภาษีอากร
Seminar in Taxation
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับการ
บัญชี
Field Professional Experience in Accounting
สหกิจศึกษาสาหรับการบัญชี
Co-operative Education in Accounting
การบริหารการเงิน
Financial Management
การจัดการสินเชื่อ
Crdit Management
หลักการลงทุน
Principles of Investment

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1
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3

4

1
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- 91 4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วจ.กง.323
FN323
วจ.กง.401
FN401
วจ.กง.415
FN415
วจ.บช.471
AC471
วจ.บช.462
AC462
วจ.บช.496
AC496

การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน

Analysis and Evalustion of Financial Project
การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Accounting Software Package
การวิจัยทางบัญชี
Accounting Research

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2
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1
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- 101 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บูล สงคราม ว่า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดย
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบหรือกาหนดกลไกและกระบวนการสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลสอบ รวมถึงการประเมินอาจารย์ และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนั กศึกษาสาเร็จการศึกษาเป็นการวิจัย
การติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ประเด็ น การวิ จั ย ได้ แ ก่ การได้ ง านท า ระยะเวลาการได้ ง านท าหลั ง จบ
การศึกษาอัตราเงินเดือนเริ่มแรก ความมั่นใจของผู้สาเร็จการศึกษาในการเข้าสู่กระบวนการทาง
วิชาชีพบัญชี รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่
กาหนด ของสาขาวิชานั้น
3.1.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 และได้ค่าลาดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วย
3.1.4 มีระยะเวลาสาเร็จศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
6 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน
และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา26

- 102 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้แก่ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ รายละเอียดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลรูปแบบต่างๆ
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2 ชีแ้ จง และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร คู่มอื การศึกษาและหลักสูตร คู่มอื อาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะ
1.4 ให้มอี าจารย์พี่เลีย้ งเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การ
ร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
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1. การบริหารหลักสูตร
1.1 เป้าหมายการบริหารหลักสูตร
1.1.1 พั ฒนาหลั กสู ตรให้ไ ด้มาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานสากล และตรงกั บ ความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ
1.1.2 หลักสูตรได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพบัญชี
1.1.3 หลักสูตรมีการดาเนินการได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามผลการตรวจสอบจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ภายในปี
การศึกษา 2559
1.1.4 หลักสูตรจะต้องได้รับการปรับปรุงทุก 5 ปี
1.2 ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
1.2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตร
ตัวแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินการ
ของหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนานักศึ กษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
1.2.2 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.2.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชา
และหลักสูตร การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามกาหนดเวลา
1.2.4 มีการประชุมสรุปผลการดาเนินงาน ระบุผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารหลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร
1.3.1 หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
1.3.2 หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี
1.3.3 มีจานวนรายวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบั ติ และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรูใ้ หม่ได้ด้วยตนเอง
1.3.4 มีการประเมินหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา และครบรอบหลักสูตรโดยมีหัวข้อ
อย่างน้อยตามแบบ มคอ.7
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2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจาปี ให้กับคณะทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพื่อจัดหาตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้ เรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอือ้ ต่อการเรียนรู้
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการ
ที่เป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน ได้แก่ หนังสือ ตารา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน อยู่
ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะกับสานักวิทยบริการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 สาขาวิชาจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่อ
คณะในทุกปีงบประมาณ
2.3.2 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปีเพื่อการจัดทรัพยากรการเรียนการ
สอน ตารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะและสาขาวิชา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กาหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
2.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อนักศึกษา
2.4.2 รายจ่ายเกี่ยวกับทรัพยากรในห้องสมุด ต่อนักศึกษา
2.4.3 มี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนอื่นตามความจาเป็นอย่างครบถ้วน ทันสมัย และ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ โดยมีการตรวจสอบและจัดทาเป็นสถิติเพื่อรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2.4.4 มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อทาให้เกิดการประหยัดงบประมาณ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสาขาวิชา
เป็นผู้กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ และมีการพัฒนาอาจารย์โดยมีระบบอาจารย์พี่เลี้ย ง
มีคู่มือสาหรับอาจารย์ใหม่เพื่อแนะนาระเบียบวินัย การปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมหาวิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอน การประเมินผล และ
การเป็นอาจารย์ที่ป รึก ษาให้กั บ อาจารย์ใ หม่ ร วมถึง การพัฒนาวิชาการและวิช าชีพด้านการให้
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ทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่คณะต้องการหรือมีความจาเป็น
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะจัดให้มีก ารท างานร่วมกั น โดยจัดโครงสร้างองค์ก ารของคณะเป็นฝ่ายต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก แต่ละฝ่ายมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร่ ว มมื อ กั น ท างาน โดยฝ่ า ยวิ ช าการจะรั บ ผิ ด ชอบในการวาง
แผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ พิ เ ศษ ซึ่ ง คณะจะเป็ น ผู้ เ สนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ค ณะมีนโยบายให้เชิญ ผู้ท รงคุณวุฒิ ผู้ป ระกอบวิชาชีพบัญชีที่มี
ชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีมาบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย เลขานุการคณะ เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ ผู้ควบคุม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติอย่างน้อยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่ตรง
กับความจาเป็น และประสบการณ์ในการทางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนทุกตาแหน่งได้รับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ทักษะที่คณะต้องการ ทั้งนีเ้ พื่อให้การบริการแก่อาจารย์เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเสมอ
ภาคโดยอาจารย์ทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีชั่วโมงให้นักศึกษาเข้าพบทุกสัปดาห์
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมิ นผลในรายวิชาใด สามารถยื่นคาร้องเพื่อ
ขอให้พิจารณาและชีแ้ จงรายละเอียดของคะแนนให้แก่นักศึกษา

- 106 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จัดให้มกี ารสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
การประกันคุณภาพในทุกปีการศึกษา เพื่อนาผลมาทบทวนปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
X
X
X
X
X
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
X
X
X
X
X
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
X
X
X
X
X
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
X
X
X
X
X
สิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. X
X
X
X
X
3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
X
X
X
X
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทแี่ ล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ X
X
X
X
X
สอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
X
X
X
X
X
หนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ X
X
X
X
X
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
X
X
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
X
คะแนนเต็ม 5.0
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ ใ ช้ ป ระเมิ น และปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ เ พื่ อ การ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียน
โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ โดยประเมิน
จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถามและการตอบคาถามในชั้น
เรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ก็ควรสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้ อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงค์การ
เรีย นหรือไม่ หากผู้เ รีย นมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรีย นต่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่เ ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การสอน ควรได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน
รวมทั้งอาจต้องจัดลาดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้งา่ ยต่อการทาความเข้าใจ
การทดสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนือ้ หาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็สมควรได้มกี ารวิจัยเพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้นและมากขึ้น และสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดได้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
ความรับผิดชอบในการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอน
รายวิชา การใช้ส่อื การสอนประกอบ ทั้งนี้ให้ทาทุกรายวิชาที่เปิดดาเนินการสอน และให้สรุปผลการ
ประเมินคุ ณภาพให้กับ อาจารย์ผู้ส อนเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ และนาไปปรับ ปรุงการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลัก สูตรในภาพรวมให้ดาเนินการเมื่อนัก ศึก ษาเรีย นอยู่ในชั้นปีที่ 4 และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจึงต้องดาเนินการทั้ง
ในลักษณะการประเมินหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในสถาบั นและรายวิชาที่มีฝึก
ประสบการณ์ภายนอกสถาบัน เพื่อนาผลมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
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ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบันจะ
ทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีปัญหาที่พบให้
จัดล าดับ ความสาคัญ และความจาเป็นเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกั บเวลา เช่ น
ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชาควรได้ดาเนินการแก้ไขในภาคเรียนต่อไป หรือปัญหาในเชิง
นโยบายควรให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริหารระดับคณะวิชาจะต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ
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ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เป็ น แหล่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง
การศึกษาที่สาคั ญของภาคเหนือตอนล่าง โดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตมี คุณธรรม และคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสามารถพัฒนาสังคม ตามปรัชญาของ
คณะวิทยาการจัดการ “มีภูมิรู้ เชิดชูคุณธรรม นาวิชาการสู่ท้องถิ่น ” ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาประเทศชาติ
คณะวิท ยาการจัด การ เปิด สอนในสาขาวิชาบริหารธุ รกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุ รกิจ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับปริญญา
ตรี โดยใช้หลักสูตรซึ่งได้รับการพัฒนาโดยสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ จนกระทั่งปี 2547 ได้มี
การประกาศให้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ยกฐานะ
เป็น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏพิ บูล สงคราม แต่หลั ก สู ตรก็ ยั ง คงใช้ห ลัก สู ต รเดิม ของสานัก งานสภา
สถาบันราชภัฏ (ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายในปี พ.ศ. 2543) ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามต้องพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ให้เป็นของมหาวิทยาลัยเอง เพื่อให้ เกิดการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตอบ
รับ กั บ แนวทางการจัด การศึก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งได้ก าหนดอุดมการณ์ของการจัดการศึก ษา คือ การจัดให้มี
การศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึก ษาธิก าร ต่ อมา
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และในส่วนของ
สาขาวิชาชีพบัญชีกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวทางการจัดทาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลให้สาขาวิชาการบัญชีต้องดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2556
แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
สถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกทาให้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปิดเขตการค้าเสรีส่งผลต่อ
รูป แบบของระบบการค้าและระบบเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีความสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ และมุ่งสู่การเป็น
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มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่
อนุญาตให้นักบัญชีจากต่างประเทศสามารถเข้ามาให้บริการในประเทศไทย และนักบัญชีของไทย
สามารถเข้าไปให้บริการด้านบัญชีในต่างประเทศได้ ทาให้เกิดการแข่งขันในการประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่เปลี่ยนจากการแข่งขันในระดับชาติเป็นระดับนานาชาติ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคมและวัฒนธรรมทั้งของประเทศและของโลก วิทยาการด้านเทคโนโลยีมีผลกระทบโดยตรงต่อ
วิถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม และส่ ง ผลต่อ การประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี อ ย่ า งมาก ทั ศ นคติ แ ละความ
คาดหวังของประชาคมโลกในภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่มีต่อการบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องรักษาไว้ซึ่งบทบาทและหน้าที่ ของผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันของสังคม เนื่องจากสังคมมีความต้องการระบบสารสนเทศที่
สามารถตอบสนองความต้องการที่จ ะใช้ป ระโยชน์ใ นการตั ดสินใจเชิง เศรษฐกิจได้ นอกจากนี้
แนวคิดการพัฒนาสั งคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนัก ถึงความสาคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รู้จักการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการก าลั ง คนของตลาด และสั ง คม รวมถึ ง
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลมีดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553
5. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. รายงานการประกันคุณภาพ ของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
7. สรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีตอ่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
8. รายงานการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีที่มีต่อการเรีย นใน
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อชีแ้ จงการจัดทาการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เดือนมีนาคม 2554
2. จัดประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร กาหนด
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3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
บัญชี ผูท้ รงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพบัญชี และหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 9 เดือนมีนาคม 2555
4. จัด ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพิจารณากลั่นกรองหลัก สูตร ตามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะ ในวั นที่ 20 เดือนกรกฎาคม 2555 ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ครบถ้วน และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ
5. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 33(4/2555)
วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ครบถ้วน และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้ง ที่ 14(1/2556) วันที่ 16
เดือนมกราคม 2556 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
7. นาเสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุมครั้งที่ 37(1/2556)
วันที่ 2 เดือนมีนาคม 2556 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
8. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงครามในการประชุมครั้งที่ 33(4/2556) วันที่ 4
เดือนพฤษภาคม 2556 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1.
รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
2.

ผศ.สุภาพร ดอกไม้ทอง

3.

นายวินัย เหลืองวิโรจน์

ตําแหน่งวิชาการ
ตําแหน่งงาน
รองศาสตราจารย์ คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต
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เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ

2.

ผศ.สุภาพร ดอกไม้ทอง

3.

นายวินัย เหลืองวิโรจน์

ความคิดเห็น
1.1 เพิ่มวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 วิชาเอกเลือกจัดเป็นกลุม่ วิชา ดังนี้
- กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน
- กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร
- กลุ่มวิชาสอบบัญชี
- กลุ่มวิชาภาษีอากร
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- กลุ่มวิชาอืน่ ๆ
ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาในกลุ่มต่าง ๆ อย่างน้อย 15
หน่วยกิต โดยเลือกสัมมนาอย่างน้อย 1 รายวิชา
2.1 จัดแผนการศึกษาเป็น 3 แผน ดังนี้
- แผนที่ 1 ไม่เลือกรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- แผนที่ 2 เลือกรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- แผนที่ 3 เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
2.2 ควรเพิ่มคาอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของ
การบัญชี ในรายวิชาการสอบบัญชี
2.3 ควรเพิ่ม เนื้ อ หาเรื่อ งตลาดเงิน และตลาดทุ น ในรายวิช าแกน
เพื่อให้เป็นไปตามสภาวิชาชีพบัญชีกาหนดไว้
3.1 ควรทบทวนเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ 5/2553 และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 ของสภาวิชาชีพบัญชี และมคอ.1

ทั้งนีส้ าขาวิชาการบัญชีเห็นชอบและได้ปรับแก้ไขตามความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
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ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ข้อเสนอแนะ
1.ควรตรวจสอบชื่อรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ รหัสวิชา
ในหัวข้อรายวิชา
ในตารางแผนการเรีย น และในคาอธิบ ายรายวิชาให้
ตรงกัน
2. ปรับวิธีการใส่จานวนนักศึกษาในตารางแผนการรับ
นักศึกษา และงบประมาณตามแผนให้ถูกต้อง

3. พิสูจน์ความถูกต้องของตัวอักษรทัง้ เล่มอีกครัง้

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ได้ ต รวจสอบและปรั บ ปรุ ง ชื่ อ รายวิ ช าที่ เ ป็ น
ภาษาอัง กฤษ รหัส วิชา ในหัว ข้อ รายวิชา ในตาราง
แผนการเรียน และในคาอธิบายรายวิชา ให้ตรงกันแล้ว
2. ได้แก้ไขจานวนนักศึกษาในตารางแผนการรับ
นักศึกษา โดยใส่เฉพาะจานวนนักศึกษาในหลักสูตรใหม่
เท่านั้น และได้ปรับตัวเลขในงบประมาณตามแผนให้
สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาในหลักสูตรใหม่แล้ว
3. คณาจารย์ในสาขาวิชาได้ร่วมกันตรวจพิสูจน์ความ
ถูกต้องของตัวอักษรทั้งเล่มอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ 33(4/2555)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับการเรียงลาดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แล ะ อา จ าร ย์ ปร ะ จ าห ลั กสู ต รใ ห ม่ โ ด ย
เรียงลาดับจากคุณวุฒิ บช.บ. ก่อน
2. ปรับวิธีการเขียนการเลือกวิชาเอกเลือกใน
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ให้ชัดเจน

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ได้ปรับ การเรียงลาดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์
ประจาหลักสูตรใหม่แล้ว โดยเรียงลาดับจากคุณวุฒิ บช.บ. ก่อน
2. ได้ปรับปรุงวิธีการเขียนการเลือกวิชาเอกเลื อกในกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาให้ชัดเจน โดยอธิบายเพิ่มเติม
ในหลั ก สู ต รว่ า สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษาได้ หากต้องการเลือกเรีย น
รายวิชาในกลุ่มนี้ ให้เลือกได้เพียงรายวิชาเดียวในกลุ่มนี้
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ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 14(1/2556)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับวิธีการเขียนการเลือกวิชาเอกเลือก โดย
ไม่ต้องจัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชา เนื่องจากในแต่ละ
กลุ่มมีจานวนรายวิชาไม่ใกล้เคียงกัน บางกลุ่มมี
เพียง 2 รายวิชา
2. ปรับ วิชาการศึ กษาทั่ว ไป (10) ในแผนการ
เรี ย น ซึ่ ง มี 3 หน่ ว ยกิต ให้ แ ยกออกเป็ น วิ ช า
การศึกษาทั่วไป 2 วิชา โดยมีจานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต และ 1 หน่วยกิต ตามลาดับ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ได้ปรับปรุงวิธีการเขียนการเลือกวิชาเอกเลือกให้ชัดเจนขึ้น
โดยไม่จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชา ทาให้อ่านเข้าใจง่ายขึน้ ตามหน้า 1921
2. ได้แยกวิชาการศึกษาทั่วไป (10) ในแผนการเรียน ออกเป็น
วิชาการศึกษาทั่วไป 2 วิชา โดยมีจานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
และ 1 หน่วยกิต ตามลาดับเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุมครั้งที่ 37(1/2556)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556
ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มเนื้อหาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 1. ได้ปรับ ปรุง เพิ่ม เติม เนื้อหาดังกล่าวในคาอธิบายรายวิชา
เปิดเผยงบการเงินและรายงานทางการเงิน ของ วจ.บช.422 รายงานทางการเงิ น และการวิ เ คราะห์ เป็ น ที่
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง เรียบร้อยแล้ว
ประเทศไทย ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้
บัณฑิตสามารถรองรับการทางานในบริษัทจด
ทะเบียนได้

- 115 ตอนที่ 2 สาระสําคัญของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต บัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคมอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นผู้มีความรู้ และความสามารถทาง
วิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีวิธีเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้ง
ด้านความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพบัญชี
2. คุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพจรรยาบรรณ
3. สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบข้อมูลทางบัญชี
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
- เอกบังคับ
- เอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 84

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 99
48
ไม่น้อยกว่า 51
36
ไม่น้อยกว่า 15

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 99
51
ไม่น้อยกว่า 48
33
ไม่น้อยกว่า 15

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 135

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 135
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิต
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ (2)มี ความรอบรู้ ใ นศาสตร์ท างการ
ทางวิชาชีพบัญชี
บัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(5)มี ค วามรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี ที่
ทั น สมั ย สามารถสื่ อ สารและใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช า ชี พ
จรรยาบรรณ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์
และแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ

รายวิชา/กิจกรรมเสริม
ศท.ภอ.118,ศท.วท.155,วจ.กต.110,
วจ.ศศ.103,วจ.บธ.130,ศท.ภท.111,
ศท.ภอ.112,ศท.พล.152,วจ.บธ.236,
มส.ภอ.161,วจ.บธ.228,ศท.คพ.147,
มส.ภอ.162,ศท.ภอ.113,วท.ทส.361,
วจ.บธ.238,วจ.บธ.221,วจ.บช.111,
วจ.บช.112, วจ.กง.201,วจ.บช.221,
วจ.บช.231,วจ.บช.222,วจ.บช.232,
วจ.บช.251,วจ.บช.321,วจ.บช.362,
วจ.บช.341,วจ.บช.322,วจ.บช.351,
วจ.บช.441,
(1)มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความ ศท.นศ.135,ศท.สว.131,ศท.วจ.123,
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง วิ ช าชี พ และ ศท.ปช.120,วจ.บช.201
สังคม
(3)มี ค วามสามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ศท.คณ.143,วจ.กง.412,วจ.บช.492,
สั ง เคราะห์ บู ร ณาการความรู้ แ ละ วจ.บช.482,วจ.ศศ.491,วจ.บธ.420
ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่าง
เป็นระบบ
(4) มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิด
สร้ า งสรรค์ พั ฒ นาตนเองทั้ ง ด้ า น
ความรู้ ทัก ษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อ ง
และท างานร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ ทุ ก
ระดับอย่างเหมาะสม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program in Accounting
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy (Accounting)
B.Acc. (Accounting)
ปรัชญา
มุง่ สร้างบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีเจตคติที่ดี มีความรู้ ความสามารถ เป็น
ผู้ มีจ รรยาบรรณวิ ชาชี พ ทางการบั ญ ชีมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ การพั ฒ นาธุ รกิ จ
เศรษฐกิจ สังคมทัง้ ระดับท้องถิ่นและประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี
ในวิทยาการอื่น ๆ ที่สอดคล้ องประสานกั บวิชาชีพบัญชี และมีความรู้ คู่
คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพการบัญชี

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
B.Acc.
ปรัชญา
มุง่ ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคมอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรม
จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพจรรยาบรรณ คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบข้อมูลทางบัญชี
1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง
ไม่มเี ปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ปรับลดหน่วยกิตในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ 3 หน่วยและเพิ่มหน่วย
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
2.2.2 เอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
2.1 กลุ่มวิชาแกน
มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
วจ.บช.111 การบัญชี 1
3(2-2-5)
วจ.บช.112 การบัญชี 2
3(2-2-5)
วจ.บช.251 การภาษีอากร
3(3-0-6)
วจ.บช.482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 3(350)
วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
วจ.ศศ.111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
วจ.ศศ.112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
วจ.ศศ.491 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
ไม่นอ้ ยกว่า 51 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า 33 หน่วยกิต
2.2.2 เอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
2.1 กลุ่มวิชาแกน
มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
วจ.บช.111 การบัญชีขั้นต้น 1
3(2-2-5)
วจ.บช.112 การบัญชีขั้นต้น 2
3(2-2-5)
วจ.บช.251 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
วจ.ศศ.491 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
กิตในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 3หน่วย
ปรับเพิ่ม 3 หน่วยกิต
ปรับลด 3 หน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มกี ลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
ในเอกเลือก
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลีย่ นชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
ปรับเป็นวิชาเอกเลือก
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
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วท.สถ.211 สถิตธิ ุรกิจ
3(3-0-6)
2.1 กลุ่มวิชาแกน
วจ.กต.110 หลักการตลาด
วจ.บธ.110 องค์การและการจัดการ
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
วจ.บธ.416 หลักการวิจัยทางธุรกิจ
วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ์
-

2.1 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
วจ.บช.221 การบัญชีชนั้ กลาง 1
วจ.บช.222 การบัญชีชนั้ กลาง 2
วจ.บช.231 การบัญชีตน้ ทุน 1
วจ.บช.232 การบัญชีตน้ ทุน 2

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

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
วจ.ศศ.103 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
วท.ทส.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
2.1 กลุ่มวิชาแกน
วจ.กต.110 หลักการตลาด
3(3-0-6)
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3(3-0-6)
วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
วจ.บธ.130 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการ
3(3-0-6)
วจ.บธ.228 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
วจ.บธ.238 สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
3(3-0-6)
วจ.บธ.323 จริยธรรมการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
2.1 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
วจ.บช.221 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
วจ.บช.222 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
วจ.บช.231 การบัญชีตน้ ทุน 1
3(3-0-6)
วจ.บช.232 การบัญชีตน้ ทุน 2
3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
ปรับเพิ่มรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับเพิ่มรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับเพิ่มรายวิชา
ปรับเพิ่มรายวิชา
ปรับเพิ่มรายวิชา
ปรับเพิ่มรายวิชา
ปรับเพิ่มรายวิชา

ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
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วจ.บช.321 การบัญชีชนั้ สูง 1
3(3-0-6)
วจ.บช.322 การบัญชีชนั้ สูง 2
3(3-0-6)
วจ.บช.341 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
วจ.บช.351 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
วจ.บช.361 การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
วจ.บช.362 ระบบสารสนเทศทางบัญชี
3(2-2-5)
วจ.บช.441 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
วจ.กง.412 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
2.2.2 เอกเลือก

วจ.บช.371
วจ.บช.376
วจ.บช.421
วจ.บช.471
วจ.บช.492

การบัญชีเฉพาะกิจการ
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
ทฤษฎีบัญชี
การบัญชีระหว่างประเทศ
สัมมนาการบัญชีการเงิน

วจ.กง.322 การวางแผนและควบคุมกาไร
วจ.บช.431 การบริหารต้นทุน
-

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
วจ.บช.321 การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
วจ.บช.322 การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
วจ.บช.341 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
วจ.บช.351 การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
วจ.บช.362 ระบบสารสนเทศทางบัญชี
3(2-2-5)
วจ.บช.441 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
วจ.บช.422 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
2.2.2 เอกเลือก
กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน
วจ.บช.361 การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
วจ.บช.371 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
วจ.บช.376 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
วจ.บช.421 ทฤษฎีบัญชี
3(3-0-6)
วจ.บช.471 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
วจ.บช.492 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร
วจ.กง.322 การวางแผนและควบคุมกาไร
3(3-0-6)
วจ.บช.431 การบริหารต้นทุน
3(3-0-6)
วจ.บช.432 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ปรับเป็นเฉพาะด้านเลือก
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
จัดรายวิชาเอกเป็นกลุ่มวิชา
ปรับเพิ่มรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายและเงื่อนไขรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา
ปรับเพิ่มรายวิชา

- 121 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
วจ.บช.494 สัมมนาบัญชีเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
2.2.2 เอกเลือก
วจ.บช.442
วจ.บช.422
วจ.บช.493

ปัญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สัมมนาการสอบบัญชีและภาษีอากร 3(2-2-5)

วจ.บช.451

การวางแผนภาษีอากร
-

3(3-0-6)

วจ.บช.482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
-

3(350)

2.2.2 เอกเลือก
วจ.กง.204
วจ.กง.206
วจ.กง.311
วจ.กง.323
วจ.กง.401

การบริหารการเงิน
การจัดการสินเชือ่
หลักการลงทุน
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
การเงินระหว่างประเทศ

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
วจ.บช.473 การวางแผนและควบคุมทางบัญชี
3(3-0-6)
วจ.บช.494 สัมมนาบัญชีเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
2.2.2 เอกเลือก
กลุ่มวิชาสอบบัญชี
วจ.บช.442 ปัญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
วจ.บช.444 การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
วจ.บช.493 สัมมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษีอากร
วจ.บช.451 การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
วจ.บช.495 สัมมนาการภาษีอากร
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
วจ.บช.482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
3(350)
วจ.บช.499 สหกิจศึกษาการบัญชี
6(--)
2.2.2 เอกเลือก
กลุ่มวิชาอืน่ ๆ
วจ.กง.204 การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
วจ.กง.206 การจัดการสินเชือ่
3(3-0-6)
วจ.กง.311 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
วจ.กง.323 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6)
วจ.กง.401 การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
ปรับเพิ่มรายวิชา
ปรับคาอธิบายและเงื่อนไขรายวิชา

ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรหัสวิชาและเงื่อนไขรายวิชา
ปรับชื่อ เงื่อนไขรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับเงื่อนไขรายวิชาและคาอธิบาย
เพิ่มรายวิชา
ปรับจากวิชาแกนเป็นเอกเลือก
ปรับเพิ่มรายวิชา

ปรับคาอธิบายรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

- 122 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาการบัญชี
วจ.กง.415
วจ.บช.462
วจ.บช.331
วจ.บช.372
วจ.บช.201
วจ.บช.373
วจ.บช.375
วจ.บช.472
วจ.กง.403
วจ.กง.420

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีธนาคาร
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี
การบัญชีโรงแรม
การบัญชีธุรกิจชุมชน
การบัญชีเพื่อการนาเข้าและส่งออก
การเงินเพื่อการนาเข้าและส่งออก
ตราสารอนุพันธ์

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

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
วจ.กง.415 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
3(3-0-6)
วจ.บช.462 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5)
วจ.บช.496 การวิจัยทางบัญชี
3(2-2-5)
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

สาระการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับเพิ่มรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง

- 123 1. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิช าการบัญ ชี คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ สารวจความคิ ดเห็น ที่มี ต่อ หลั ก สู ตรบัญ ชี
บัณฑิตจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพิบูล สงครามที่ท างานในตาแหน่งบัญ ชี นั ก วิชาการ ผู้ ท รงคุณวุฒิ ที่มีป ระสบการณ์และ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการบัญชี และผูป้ ระกอบการ ที่จาเป็นต้องมีนักบัญชีในหน่วยงาน
แบบการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพ (ได้แก่ การสัมภาษณ์
เจาะลึก) และการวิจัยเชิงปริมาณ (ได้แก่ การวิจัยเชิงสารวจ) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นา
โปรแกรม Microsoft Excel มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการ
แจกแจงความถี่ เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร และวิธี การเรียนการสอนของสาขาวิชาการ
บัญชีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ผู้วจิ ัยยังได้นาเสนอบทสรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) ของสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏอีกด้วย เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ให้สามารถ
แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นได้
ผลการวิจัย
ผู้วิจัย ใช้วิธี ก ารแจกแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ให้ กั บ ผู้มีส่วนเกี่ย วข้อง จานวน 3
กลุ่มๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี จานวน 5 คน ปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น จานวน 1 คนและสูงกว่าระดับปริญญาตรีจานวน
3 คน
จากการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า เหตุผลสาคัญที่เลือกเรียนหลักสูตรสาขาการ
บัญชี 5 อันดับแรก คือเป็นวิชาชีพที่มีความน่าสนใจ เป็นวิชาชีพที่โอกาสตกงานน้อยต้องการนา
ความรูไ้ ปใช้ในการทางานต้องการนาความรูไ้ ปใช้ให้เกิดรายได้พิเศษ และเป็นสาขาวิชาที่ทาให้ได้รับ
เงิน/ค่าตอบแทนสูง
ในด้านความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า วิชาเอกเฉพาะ 10 อันดับแรกที่จาเป็นต้อง
บรรจุอยู่ในหลักสูตร ได้แก่ วิชาหลักการบัญชีขั้นต้น วิชาการภาษีอากร 1 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 วิชาการบัญชีต้นทุน 1 วิชาการบัญชีต้น ทุน 2 วิชาการสอบบัญชีวิชาการ
บัญชีขั้นสูง 1 และวิชาการจัดทาและวิเคราะห์งบการเงิน สาหรับวิชาเอกเลือก 10 อันดับแรกที่
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าจาเป็นต้องบรรจุอยู่ในหลักสูตร ได้แก่ วิชาทฤษฏีการบัญชี วิชาการ
บริหารต้นทุน วิชาการวางแผนและควบคุมทางการบัญชี วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
วิชาการบัญชีเฉพาะกิจ 1 วิชาการบัญชีธนาคาร วิชาการบัญชีระหว่างประเทศ วิชาการวิจัยทาง

- 124 บัญชี วิชาการควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี และวิชาการกากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
ในด้านความคิดเห็นที่มตี ่อหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.527 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์แต่ละ
รายการ จะเห็นได้ว่า ยังมีบางรายการที่ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งผูจ้ ัดทาเห็นว่า ควรจะหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาให้ดีข้นึ จานวน 3 รายการ ได้แก่
- ความเหมาะสมของบัณฑิต ด้านความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านเป็นผู้ที่สามารถติดตามและปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมได้
- ความเหมาะสมด้านโครงสร้าง หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการแจกแบบสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์รายตัว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
และข้อเสนอแนะแบ่งตามกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ด้านหลักสูตร (เช่น การปรับเปลี่ยนเพิ่ม / ลด จานวนรายวิชา, เนือ้ หาของแต่ละรายวิชา พบว่า
กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ควรเพิ่มความเข้มข้นในหลักสูตรให้มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นได้
- ควรลงลึกในเนือ้ หาที่เกี่ยวกับวิชาชีพให้มากขึ้น เช่น วิชาการสอบบัญชี
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
- ควรเพิ่ม รายวิ ชาที่เ กี่ ย วกั บ ภาครั ฐ เนื่ องจากปัจ จุบั นหลัก สูต รจะเน้ นเกี่ย วกั บ เนื้อ หา
รายวิชาที่รองรับกับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ กับภาคเอกชนมากเกินไป เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานด้านอื่นๆได้
- ควรลดรายวิชาศึกษาทั่วไป และปรับรายวิชาบังคับตามกรอบของสภาวิชาชีพบัญชี
- ควรปรับลด หรือเพิ่มรายวิชาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของปริมาณอาจารย์ผู้สอน
และคุณวุฒิ พร้อมทั้งควรปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพทางการบัญชี แต่ไม่ควร
มีวชิ าเลือกมากจนเกินไปแล้วทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความชานาญ
ในด้านนั้น ๆ
- ควรเพิ่มรายวิชาพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้สามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น และองค์กร เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความคิด ทักษะการใช้ชีวิต การอยู่รวมกัน
ในสังคม และการปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างได้อย่างดีขนึ้

- 125 - ควรเพิ่ ม รายวิ ช าหรื อ มี กิ จ กรรม หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ความรู้
ความสามารถของบัณฑิตบัญชี ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านความรู้รอบตัว เพื่อที่จะ
สามารถออกไปแข่งขันกับคนอื่น ๆ ได้
กลุ่มที่ 3 ผูป้ ระกอบการ
- หลักสูตรบัญชี ควรจะเน้นเนื้อหาที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพโดยอิง
จากลักษณะงานในปัจจุบัน (งานธนาคาร งานบัญชีในราชการ โรงงาน ร้านค้าเป็นต้น)
- ควรมีรายวิชาที่ทาให้นักศึกษาเพิ่มทักษะด้านการใช้ IT ให้มากกว่านี้
2. ด้านกิจกรรม (เช่น ภาษาเนื้อหาในเอกสารที่ใช้ในการสอน รูปแบบการนาเสนอ ภาพประกอบ
ในเอกสารที่ใช้ในการสอน ความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสารที่ใช้ในการสอน ความทันสมัยของ
เนือ้ หาในเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น) พบว่า
กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- บางครัง้ ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์เข้าใจยากทาให้นักศึกษาไม่เข้าใจตาม
ไม่ทัน
- ควรเน้นให้ทาแบบฝึกหัดพร้อมกับนักศึกษาเน้นแบบฝึกหัดเยอะๆ
- องค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างดี
- ควรเปลี่ยนแปลงการสอน การนาเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น แบ่งเป็นกรณีศึกษาหรือนา
เนือ้ หามาทาเป็นเกม
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
- เนื้ อ หาบางรายวิ ช า ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยั ง ไม่ ค รอบคุ ล มเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
มหาวิทยาลัยเอกชน
- ควรมีการแทรกในเรื่องของภาษาอังกฤษกับศัพท์ทางด้านบัญชี เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับ
ศัพท์ต่าง ๆ และควรเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับงานสอนในแต่ละวิชา
กลุ่มที่ 3 ผูป้ ระกอบการ
- หลักสูตรต้องปรับให้ทันสมัย ตามความเป็นจริง ทั้งทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ซึ่งอาจ
เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- ในการใช้สื่อการสอน ควรใช้ส่อื ในการสอนชนิดเดียว เป็นหนังสือก็หนั งสือเลย เพราะบาง
วิชาใช้เอกสารประกอบการสอนแต่ต้องซือ้ หนังสือเรียน
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน (เช่น ห้องเรียน, สื่อการสอน, เครื่องมือ/อุปกรณ์, อาจารย์/ผู้ช่วยสอน)
พบว่า
กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

- 126 - ควรมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากกว่านี้
- จานวนห้องปฏิบัติงานควรจะต้องมีให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
- ควรเพิ่มสื่อการเรียนการสอน เช่น เอกสารจริง หรือตัวอย่างเหตุการณ์จริง
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
- ด้านห้องเรียน ยังขาดอุปกรณ์การสอน เช่น เครื่องกระจายทึ บแสง ไมโครโฟน พัดลม
น้อยเกินไป เนื่องจากนักศึกษามีจานวนมาก
- อาจารย์ผู้ช่วยสอน
- ขนาดกลุ่มเรียนไม่ควรเกิน 40 คน
- อุปกรณ์ภายในห้องเรียนควรเอือ้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนให้
มากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนการเรียนของผู้เรียน เช่น โต๊ะที่ ใช้เรียนในบัญชีขั้นต้น
ไม่ควรมีขนาดเล็ก และรายวิชาที่ตอ้ งใช้หอ้ งคอมฯ ก็ไม่ควรเซ็ตให้เป็นห้องบรรยาย เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 ผูป้ ระกอบการ
- การเรียนบัญชี ควรจัดตารางให้เรียนภาคเช้า เพราะทาให้นักศึกษาไม่ง่วงและสมองโล่ง
กว่าภาคบ่าย
- ทางมหาวิทยาลัย ควรจัดห้องเรียนให้มี ความเหมาะสมกับลักษณะการเรียนบัญชี เช่น
ขนาดของโต๊ะเล็กเกินไป ไม่เหมาะกับลักษณะการเรียนวิชาบัญชี ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ในการปฏิบัติ มากกว่าสาขาวิชาบรรยายทั่ว ๆ ไป
- จานวนนักศึกษาต่อ 1 ห้องไม่ควรมากเกินไป เพราะจะทาให้อาจารย์ดูแลนัก ศึกษาไม่
ทั่วถึง
- อาจารย์/ผู้ช่วยสอน ต้องมีความรู้เป็นอย่างดี มีการอบรม/พัฒนาความรู้อยู่เสมอ และมี
เทคนิคในการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนสามารถเข้าใจง่าย
4. ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน)
กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ควรเน้นการฝึกงานให้ตรงกับสายงาน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานได้
- ควรจากัดสถานที่ฝกึ ประสบการณ์ เพราะบางที่นักศึกษาไม่ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับวิชาชีพ
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
- เพิ่มวิชาสหกิจศึกษา
- ควรใหมี ก ารฝึ ก อบรม ความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาในเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การใช้ อุ ป กรณ์
เครื่องใช้สานักงาน และมารยาททางสังคม รวมทั้งระยะเวลาการฝึกงาน ควรกาหนดให้เหมาะสม
ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

- 127 กลุ่มที่ 3 ผูป้ ระกอบการ
- นักศึกษา ควรเลือกไปฝึกงาน ตามสถานที่ที่จะสามารถนาความรู้มาใช้ได้จริง และได้มี
ส่วนรับผิดชอบในงานนั้นจริง เช่น การฝึกงานกับสานักงานบัญชี สานักงานสรรพากร
- ถ้านักศึกษายังไม่มีสถานที่ฝึกงานทา อาจารย์ควรเลือกสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา และอาจจะมองถึงในระยะยาว ที่ว่านักศึกษาอาจสามารถ
ที่จะทางานที่นั่นได้เลย
5. ด้านอื่น ๆ
กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- อยากให้มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพโดยตรง เช่น สานักงานบัญชี หรือสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
- ควรมีนโยบายการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของสาขาและมหาวิทยาลัยในการที่จะเอื้อ
และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความรัก ในองค์ ก ร และภาคภู มิ ใ จ เช่ น เงิ น เดื อน และสวั ส ดิ ก าร ควรให้
เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้อมที่เ กิ ด ขึ้นจริงเพราะเป็นปัจจัย แรกเริ่มที่จะท าให้ก ารผลิตบัณฑิต มี
คุณภาพ เพราะถ้าคนในยังไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต การทางานก็จะไม่มีประสิทธิภาพ
ตามไปด้วย
กลุ่มที่ 3 ผูป้ ระกอบการ
- การเรียนบัญชี ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อจาทฤษฎี แต่ ต้องเรียนให้เข้าใจถึงระบบจึงจะสามารถ
นามาใช้ได้จริงในการทางาน
ผลการวิเคราะห์ SWOT หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
จากการแจกแบบสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์รายตัว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความเห็นและข้อเสนอแนะแบ่งตามกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. จุดแข็งของสาขาวิชาการบัญชี
กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- อาจารย์มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์สูง
- อาจารย์ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้เป็นอย่างดี หลักสูตรมีความรัดกุมดี
- อาจารย์มคี วามรู้ ความสามารถในด้านการสอน
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทางด้านการบัญชี

- 128 - คณะกรรมการดูแลหลักสูตร, คณาจารย์ผู้สอนผูท้ รงคุณวุฒิ, จานวนนักศึกษามาก
พอสมควร เป็นจุดสนใจในวิชาชีพนี้
- เป็นไปกรอบของสภาวิชาชีพบัญชี
กลุ่มที่ 3 ผูป้ ระกอบการ
เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นบุคคลภายนอก ฉะนั้นจึงไม่สามารถวิเคราะห์ในหัวข้อนีไ้ ด้
2. จุดอ่อนของสาขาวิชาการบัญชี
กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- นักศึกษามีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียนน้อย
- อาจารย์ขาดความเข้มงวดต่อนักศึกษาในชั้นเรียน และในการทางานเป็นกลุ่ม ทาให้
นักศึกษาไม่ค่อยช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ควร
- นักศึกษาส่วนใหญ่อ่อนวิชาบัญชีเบือ้ งต้น ทาให้มีปัญหาในการเรียนบัญชีขั้นต่อๆมา
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
- นักศึกษาบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านได้ กรณีมปี ัญหา
- เนือ้ หาบางรายวิชาที่เป็นนักศึกษาสาขาอื่น ควรปรับเนื้อหาให้นอ้ ยลง
กลุ่มที่ 3 ผูป้ ระกอบการ
เนื่องจากผูป้ ระกอบการเป็นบุคคลภายนอก ฉะนั้นจึงไม่สามารถวิเคราะห์ในหัวข้อนี้ได้
3. โอกาสที่มีผลต่อการพัฒนาสาขาวิชาการบัญชี
กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับบัญชี
- จัดให้มกี ารพบปะพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
- เนื่องจากสาขาวิชาการบัญชีมที ีมคณาจารย์ ที่มคี ุณวุฒิ ซึ่งเป็นพลังที่จะผลักดันให้มี
โอกาสพัฒนาได้ ถ้าทุกท่านให้ความร่วมมือกัน
- มีการประกาศใช้กรอบ มคอ. 1 ดังนั้น ควรถือเป็นแนวปฏิบัติตอ่ ไปได้
กลุ่มที่ 3 ผูป้ ระกอบการ
- มีโอกาสพัฒนาต่อไปได้ โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่าย ทาให้นักศึกษา
สนใจที่จะศึกษา
- งานบัญชี เป็นทีตอ้ งการของทุก ๆ องค์กร จึงทาให้ผทู้ ี่จบมามีงานทาเป็นส่วนใหญ่ ทา
ให้วิชาชีพบัญชี เป็นสาขาที่สามารถพัฒนาให้เข้ากับทุกยุคสมัย และให้ทันกับธุรกิจได้
ไม่รู้จบ จึงจาเป็นที่นักบัญชีต้องพัฒนาความรูเ้ พิ่มขึน้ เรื่อยๆและสม่าเสมอ
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กลุ่มที่ 1 ศิษย์เก่า สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- หน่วยงานภายนอกมีทัศนคติลบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
- เนือ้ หารายวิชา ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสภาวิชาชีพบัญชี และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานด้วย
- กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กลุ่มที่ 3 ผูป้ ระกอบการ
- อาจารย์/ผู้สอน บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ สถานศึกษาที่ไม่พร้อมด้านสื่อการเรียนการ
สอน ทาให้ผศู้ กึ ษาเกิดความท้อใจ และย้ายสาขาเรียน
- ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
2. การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชา
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาวิชาการบัญชีได้ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรีย นหลักสูตรสาขาวิชา
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีที่มีต่อการเรียนในหลักสูตรสาขาวิชา
การบัญชี และ2) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาบัญชี สาหรับประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ชั้นปีที่ 1 ถึง
ชั้น ปี ที่ 4 จ านวน 40 คน โดยเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสั ม ภาษณ์ ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วธิ ีวิเคราะห์แยกตามเนื้อหา
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังต่อการเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาการ
บัญชี ในด้านของหลักสูตรมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านของอาจารย์ผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน และด้ า นปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน ตามล าดั บ โดยสรุ ป ความคาดหวั ง ของ
นักศึกษาในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ ด้านหลักสูตร พบว่านักศึกษามีความคาดหวังว่าหลักสูตรต้องมี
ความหลากหลาย ความเหมาะสมและความรู้ ที่ไ ด้ จากหลัก สูตรนั้ นซึ่ง เมื่อ นัก ศึ ก ษาจบไปแล้ ว
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า
นักศึกษามีความคาดหวังเกี่ ยวกับเทคนิค วิธีการสอนต้องมีความเหมาะสม หลากหลาย มีการ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ขณะที่ ด้าน
อาจารย์ผู้สอน พบว่านักศึกษามีความคาดหวังว่าอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรูค้ วามสามารถในวิชาที่
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สถานที่ พบว่านักศึกษามีความคาดหวังว่าสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความทันสมัยและเพียงพอ
ห้องเรียนมีขนาดที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่
ทันสมัย
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พิมพ์สําเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
คราวประชุมครั้งที่ 19 (3/2549) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อ บั งคั บ นี้ เ รี ย กว่า "ข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พิ บู ลสงคราม ว่า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549"
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบีย บ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
การตี ค วาม การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา อธิ ก ารบดี จ ะขอความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรือวิทยาลัย ”
หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะ
หรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาของนักศึกษา โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย
“ปีการศึก ษา” หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของปีหนึ่งถึงวันที่ 31
พฤษภาคมของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
จะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัด เลือกหรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไปตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูท้ ี่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือ ผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษา
อื่นเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา
ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา
8.1 นัก ศึ ก ษาเต็มเวลา หมายถึง นัก ศึ ก ษาที่มีคุณ สมบั ติครบถ้วนตามข้อ 6
ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
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ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/
หรือทาการวิจัย โดยไม่มีสทิ ธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นว่ามีวทิ ยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูท้ ี่มคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6
9.2.2 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี วิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2.00 และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า24 หน่วยกิต และมีค่า
ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.50สาหรับระยะเวลาการศึกษา
ต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
จากสถาบันเดิม ทั้งนี้จะต้องมีจานวนหน่วยกิตที่เ รีย นในมหาวิท ยาลัย ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
9.3.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียด
เนือ้ หารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาและ/
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
11.1 นั ก ศึ ก ษาที่ส าเร็ จการศึ ก ษาปริญ ญาตรีจ ากมหาวิท ยาลั ย หรื อสถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
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กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ
ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต
11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณา
เทียบโอน เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก
11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม
11.5 นักศึกษาอาจขอศึกษาในหลักสูตรควบ 2 ปริญญาได้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 11 ไป
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมด้วยหลักฐาน
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
12.2 ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กาหนดให้รายงานตัวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 13 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้
13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
13.1.1 การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใช้ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึก ษาไม่น้อยกว่า 15 สั ปดาห์ มหาวิทยาลัย อาจจั ดให้มีก ารศึก ษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ ได้ ภาค
การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกาหนดจานวนชั่วโมงเรียน และ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทีย บ
จานวนชั่วโมงและจานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเท่ากับจานวน
ชั่วโมงเรียนและจานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 1 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
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ภาค ฤดูร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษา
เฉพาะ การบริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
13.1.2 การศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ใช้
ระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อ
ปวงชนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยกาหนดจานวนชั่วโมงและจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจานวนชั่วโมงและ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนและ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 2 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
13.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสาคัญของการศึกษาสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3 การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เป็ น การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองตามความสนใจ ศัก ยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึก ษาจากบุคคล ประสบการณ์
สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ สาหรับจานวนหน่วยกิต และปริมาณการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิต ของแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้
14.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ที่ ก ว้ า งไกล มีค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อื่ น และสัง คม เป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้
สามารถคิดอย่างมีเ หตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนา
ความรูไ้ ปใช้ในการดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู ร ณาการใดๆก็ ไ ด้ โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสต ร์
มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้
จานวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม
ดังนี้
14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 114 หน่วยกิต
14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิช าเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชา
โทต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชาที่กาหนด
ในหลักสูตร
กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกที่
สองอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามเกณฑ์การเที ยบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การกาหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ใน
แต่และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name)
จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
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ของกลุ่มวิชาจานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ วนที่สองเป็นตัวเลข 3
หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาสาหรับชั้นปี หลักสิบหรือตัวเลขที่สอง
หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันที่มีความสัมพันธ์เรียงตามเนื้อหา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
15.2 ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชา
นั้นในกรณีที่ชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชา
สัมพันธ์ตอ่ เนื่องกัน
15.3 จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวน
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้กาหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 16
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 16 การคิดหน่วยกิต มหาวิ ทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษา
จานวนหน่วยกิตบ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละ
รายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
16.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทาโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค
ข้อ 17 จานวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
17.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วย
กิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 15 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี 4
ปี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วนและให้
ระบุคาว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ 18 การลงทะเบีย น มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีก ารลงทะเบีย นรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาโดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทาหน้าที่แนะนาและให้คาปรึกษา ตลอดจน
แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และ
ให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
18.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดาเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาก
นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้กระทาได้ ภายในระยะเวลาของการ
เพิ่ม-ถอนรายวิชา หากพ้นกาหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น
18.3 รายวิชาใดที่เคยได้ลาดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิ ชานั้นซ้าอีก
ไม่ได้
18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
18.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้า
อีก
18.6 การลงทะเบี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
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ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อนให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ส าหรับ การลงทะเบีย นรายวิชาสหกิจศึ ก ษาในภาคการศึก ษาปกติ ให้มีจานวน
หน่วยกิต ลงทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
18.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะและรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
18.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรูไ้ ด้ หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้
ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นตามระเบียบว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ขอรับการวัดและประเมินผลเป็นลาดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็
ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษา
ต่อคณบดีและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วันนับ จากวั นเปิด ภาคการศึก ษาหากไม่ป ฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผูน้ ั้นจากทะเบียนนักศึกษา
18.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึกษาในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้ นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างชาระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นัก ศึก ษาตามวรรคก่ อน หากพ้นก าหนดเวลาสองปี นับ จากวันที่นัก ศึก ษาผู้นั้นถู ก ถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา
18.12 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดม ศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 19 การเพิม่ และการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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การวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการให้สําเร็จการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อได้ทาการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้าย
แล้ว ให้ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
20.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามแผนหรือกาหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รั บ
การวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
ผูไ้ ม่มสี ิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U
20.3 มหาวิท ยาลั ย ใช้ระบบลาดับ ขั้น และค่าลาดั บ ขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากรายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลาดับขั้นซึ่งไม่มีค่าลาดับขั้น
20.4 สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละความหมายของการวั ด และประเมิ นผลรายวิ ชาต่ า งๆ ให้
กาหนดดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
A
=
ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+
=
ดีมาก
(VERY GOOD)
B
=
ดี
(GOOD)
+
C
=
ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
=
พอใช้
(FAIR)
+
D
=
อ่อน
(POOR)
D
=
อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
=
ตก
(FAILED)
S
=
เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
=
ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
=
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P
=
การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (IN PROGRESS)
V
=
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา
(VISITOR)
W
=
การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
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แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีคา่ ลาดับขั้นดังนี้
ลาดับขั้น A มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
4
ลาดับขั้น B+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
3.5
ลาดับขั้น B มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
3
+
ลาดับขั้น C มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
2.5
ลาดับขั้น C มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
2
+
ลาดับขั้น D มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
1.5
ลาดับขั้น D มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
1
ลาดับขั้น F มีคา่ ลาดับขั้นเป็น
0
20.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U
20.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน
รายวิชานั้นให้สาเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้
อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
อยู่
นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ภายใน30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียน หากพ้นกาหนด
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U
20.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง
อยู่ ยังไม่มกี ารวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้าย
ของกาหนดการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกาหนด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U
20.9 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ
ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้ สอนอาจใช้
ดุลยพินจิ ในการเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้
20.10 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
20.10.1 นัก ศึก ษาได้ถ อนรายวิชาที่ลงทะเบีย น ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ตามข้อ 19
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20.10.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ตามข้อ 20.9
20.10.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.10.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน
20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 19
20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าลาดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ย
20.12 การนับหน่วยกิตสะสม
20.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลาดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D
หรือ อักษร S เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม
20.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง
โดยมิได้สอบตกในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้ เดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
20.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็น
รายวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น
20.13 มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และ
ค่าลาดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
20.14 ถ้านักศึกษาได้ลาดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละ
หลักสูตรสาขาวิชาได้กาหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนได้ลาดับขั้น
เป็นไปตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น
20.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นเป็นการชั่วคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนใน
มหาวิทยาลัย
รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะต้องมี
จานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง
ของคุ ณ ภาพและมาตรฐาน หากไม่ เ ป็ น ไปตามนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของสาขาวิ ช าและคณะที่
นักศึกษาสังกัด
ข้อ 21 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่ยังมีผล
การเรียนเป็น“I” ไม่นาหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้
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แล้วหารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและ
เรียนซ้ารายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหาร
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้ต่ากว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ครั้งสุดท้ายเท่านั้น
หมวด 4
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 22 การลา
22.1 การลาป่วย
นัก ศึกษาผู้ใ ดที่ป่ว ย จนไม่สามารถเข้าชั้นเรีย นในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่อ
อาจารย์ผู้ส อน ในกรณีที่นักศึก ษาป่วยติดต่อกั นตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่ กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์
ผูส้ อน
22.2 การลากิจ
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจาเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถ
ยื่นใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน
22.3 การลาพักการศึกษา
22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีตอ่ ไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รั บ ทุนแลกเปลี่ย นนั ก ศึก ษาระหว่างประเทศ หรื อทุนอื่ นใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
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ปกติหรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิท ยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ป รึกษาถึงคณบดีเ พื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
22.3.3 นั ก ศึ ก ษาที่ ล าพั ก หรื อ ถู ก สั่ ง พั ก การศึ ก ษาตลอดหนึ่ ง ภาค
การศึก ษาปกติหรือมากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนีย มเพื่อ รัก ษาสถานภาพนัก ศึ ก ษาทุก ภาค
การศึกษาปกติ
22.4 การลาออก
นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึก ษาถึงคณบดีแล้ว
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา
23.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
23.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
23.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รั บความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองภาคการศึกษาปกติทั้งนีไ้ ม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
23.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ
นั้น ซึ่งทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ
23.2.4
การย้ า ยสาขาวิ ช าไปคณะอื่ น จะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ ช าระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัวใหม่แล้ว
23.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมด จะนามา
คานวณหาค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ดว้ ย
ข้อ 24 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
24.1 ตาย
24.2 ลาออก
24.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
24.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 25
24.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
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นักศึกษา
24.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาตามข้อ 26
24.8 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล
25.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่
ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.1.1 ผลการประเมิ น ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า 1.60 เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4,ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
กรณีหลักสูตร 5 ปี และเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
25.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เกิน20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15 ,ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียน
หลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, และที่ 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลั กสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
25.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร
4 ปี เกิน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง)
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ที่นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือ
ต่ากว่า1.80 ในภาคการศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นจาก
สภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาส
ทางการศึก ษาของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จารณาให้โ อกาสนัก ศึก ษาผู้นั้ นได้ท ดลองเรี ย น
รายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถทาคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จานวนวิชาและ
จานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง
2.00 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 17 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้
นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
25.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบ
รายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามวินัยนักศึกษา
หมวด 5
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา
ข้อ 26 ระยะเวลาสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา
ดังนี้
26.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 14 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 17
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา
ปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
27.1 มีความประพฤติดี
27.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่
กาหนด ของสาขาวิชานั้น
27.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 และได้ค่า
ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วย
27.4 มีระยะเวลาสาเร็จศึกษาตามข้อ 26
การเสนอส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ นั ก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ จ ะส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่
นักศึกษาผู้ใ ดไม่ประสงค์จะขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิท ยาลัยอาจพิจารณา
อนุมั ติค าขอเป็ นกรณี พิเ ศษก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ จะต้ องไม่ ขั ดหรือ แย้ง กั บ เกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูต รระดั บ
ปริญญาตรี
ข้อ 28 เกณฑ์การให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญา
ตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2549
หมวด 6
การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี
ข้อ 29 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาปกติที่เรียนดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
29.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
29.1.1 เหรียญทอง
(1) สาหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นั บรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใด และมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตัง้ แต่ 3.75 ขึน้ ไป
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ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าในรายวิชาใดทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งตัง้ แต่ 3.75 ขึน้ ไป
29.1.2 เหรียญเงิน
(1) สาหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใดและมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74
(2) สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดย
ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าในรายวิชาใดทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยและมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งตัง้ แต่ 3.50 ถึง3.74
29.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี
29.2.1 เหรียญทองแดง
(1) สาหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจาปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบีย นเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปี
การศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น
และต้องมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.50 ขึน้ ไป
(2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทาผิดวินัยนักศึกษา
(3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลาดับขั้นต่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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พิมพ์สําเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยกวับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 56 (5/2553)
เมื่อวันที่
26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อ บั งคั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม ว่า ด้ วยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“18.6 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 20.16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
“20.16 ส าหรับ หลัก สูตรที่มีสภาวิชาชีพก ากั บ ให้มหาวิท ยาลัยจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพนัน้ ”
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมประพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- 150 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

- 151 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

นางสาวภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี
Miss Pattarasiri Thiptanamanee
19 กรกฎาคม 2523
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267102-3
โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์มอื ถือ 086-8842233
E-mail: spider0365@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
จากสถาบัน
ปีท่จี บการศึกษา
บธ.ม.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2548
บช.บ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
ประสบการณ์การทําวิจัย
ปี(ระยะเวลา) ตําแหน่ง
หัวข้อ
2547(1 ปี)
ผูร้ ับผิดชอบงานวิจัย การวางระบบบัญชีสาหรับวิสาหกิจขนาดย่อม ประเภทซือ้ มา
ขายไป กรณีศึกษา ร้านส่งเสริมวัสดุก่อสร้าง
2549 (1 ปี)
ผูร้ ับผิดชอบงานวิจัย บทเรียนสาเร็จรูป เรื่องระบบการควบคุมภายในตามหลัก
COSO
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1) วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1
2) วิชาทฤษฏีบัญชี
3) วิชาการภาษีอากร
4) วิชาบัญชีต้นทุน 1
5) วิชาการบัญชีขนั้ ต้น

- 152 2. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นางสาวชลกร อาสนะนนท์
: Ms. Cholakorn Assananon
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
: 18 มีนาคม 2501
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267102-3
โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์มอื ถือ 08-9860-7811 E-mail: aj-lek@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
จากสถาบัน
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บช.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
การตรวจสอบบัญชีและการทาบัญชี
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ปี ระยะเวลา)
ตําแหน่ง
2542
หัวหน้าโครงการ
2554

หัวหน้าโครงการ

ปีท่จี บการศึกษา
2540
2525

เรื่อง (แหล่งทุน)
ความคิดเห็นของผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดพิษณุโลก ต่อการปรับโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2542) แหล่งทุน สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ที่ มี ต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ บั ญ ชี
(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา)
ตําแหน่ง
2553
หัวหน้าโครงการ

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1. การบัญชี 1
2. การบัญชีชั้นกลาง 1
3. การภาษีอากรธุรกิจ
4. การบัญชีภาษีอากร
5. การสอบบัญชี

เรื่อง (แหล่งทุน)
การศึ ก ษาระบบการควบคุ ม ภายในของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- 153 3. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นางสาวรัตนา สิทธิอ่วม
: Miss Rattana Sittioum
: : 21 กันยายน 2523
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267102-3 โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์มอื ถือ 087-3136723 E-mail: i_ammoly@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
จากสถาบัน
บธ.ม.(บัญชีการเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บช.บ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้อง
ปี ระยะเวลา)
ตําแหน่ง
2551-2552 หัวหน้าโครงการ
(1 ปี)
2554-2555
หัวหน้าโครงการ
(1 ปี)

ปีท่จี บการศึกษา
2551
2546

เรื่อง (แหล่งทุน)
การศึกษาความคิดเห็นของผูท้ าบัญชีท่มี ีต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การบัญชี (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม)
ความคาดหวังของนักศึกษาทีม่ ีต่อการเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (กอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1) วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1
2) วิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบ
3) วิชาการบริการการเงิน
4) วิชาการวางแผนและควบคุมกาไร
5) วิชาการบัญชีขนั้ ต้น

- 154 4. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นางสาวสุธีรา วิไลกุล
: MS. Sutheera Wilaikul
:: 7 ตุลาคม 2521
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267102-3 โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์มอื ถือ 089-4372266 E-mail: a_aummy@homail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จากสถาบัน
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บช.บ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีที่จบการศึกษา
2546
2543

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
การบัญชีการเงิน และการภาษีอากร
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ปี ระยะเวลา) ตําแหน่ง
เรื่อง (แหล่งทุน)
2552-2553 ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ต.ท้อแท้
(1 ปี)
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม)

ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา) ตําแหน่ง
2553-2554 ผู้ร่วมวิจัย
(1 ปี)
2554-2555 ผู้ร่วมวิจัย
(1 ปี)

เรื่อง (แหล่งทุน)
การพั ฒ นาระบบบั ญ ชี ข องศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิท ยาการจั ดการ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิบู ล สงคราม (กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1) วิชาการภาษีอากร
2) วิชาการบัญชีภาษีอากร
3) วิชาการควบคุมและตรวจสอบภายใน
4) วิชาสัมนาการบัญชีการเงิน
5) วิชาการบัญชีขั้นต้น 1

- 155 1. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นางพัชรินทรา ชัยสมตระกูล
: Mrs.Patcharintra Chaisomtrakul
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
: 18 เมษายน 2509
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267102-3
โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์มอื ถือ 081-6801818 E-mail: patcha7831@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
บธ.ม.(การบัญชีการเงิน)
บธ.บ.(การบัญชี)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่จบการศึกษา
2537
2531

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
การบัญชีการเงิน และการวางระบบบัญชี
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา) ตําแหน่ง
2550-2551 หัวหน้า
(1 ปี)
โครงการ

เรื่อง (แหล่งทุน)
การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชี
ในจังหวัดพิษณุโลก (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา)
2551-2552
(1 ปี)
2552-2553
(1 ปี)
2553-2554
(1 ปี)
2554-2555
(1 ปี)

ตําแหน่ง
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

เรื่อง (แหล่งทุน)
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทาบัญชีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี (คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
การพัฒนาระบบบัญชีวสิ าหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ต.ท้อแท้ อ.วัด
โบสถ์ จ.พิษณุโลก (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
การพัฒนาระบบบัญชีของศูน ย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มตี อ่ การเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม)

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
1) วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
2) วิชาการวางระบบบัญชี
3) วิชาการบัญชีขนั้ ต้น 2
4) วิชาสัมนาการบัญชีการเงิน
5) วิชาการบัญชีขนั้ ต้น 1

- 156 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
1 ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน 1.1 การบัญชีการเงิน และรายงานทางการเงิน
และด้านอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการควบคุม
1.3 การภาษีอากร
1.4 กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1.5 การตรวจสอบและการบริการให้ความ
เชื่อมั่น
1.6 การเงินและการจัดการทางการเงิน
1.7 คุณค่าแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณ
2 ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ 2.1 เศรษฐศาสตร์
2.2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2.3 ธรรมาภิบาล
2.4 จริยธรรมทางธุรกิจ
2.5 ตลาดการเงิน
2.6 วิธีการเชิงปริมาณ
2.7 พฤติกรรมองค์การ
2.8 การจัดการและการตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์
2.9 การตลาด
2.10 ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์
3 ความรู้ด้านเทคโนโลยี
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
3.2 ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 ทักษะการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในบทบาทของผู้บริหาร

รายวิชาในหลักสูตร
วจ.บช.111,วจ.บช.112,
วจ.บช.251,วจ.กง.201,
วจ.บธ.236,วจ.บช.
221,วจ.บช.222,วจ.บช.
231,วจ.บช.232,วจ.บช.
321,วจ.บช.322,วจ.บช.
341,วจ.บช.351,วจ.บช.
441,วจ.บช.412
วจ.ศศ.491,วจ.ศศ.103,
วจ.กต.110,วจ.บธ.420,
วจ.บธ.130,วจ.บธ.
228,วจ.บธ.238,
วจ.บธ.228วจ.บธ.221,
วจ.กง.201

ศท.คพ.147,วท.ทส.
361,วจ.บช.362

