
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี เริ่มเปิดใช้หลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปีปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 28 ปี หลักสูตร  
ได้มีการปรับปรุงมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง เดิมจัดเป็นสาขาศิลปศาสตร์ สายบริหารธุรกิจและ      
การจัดการ หลักสูตรนี้เรียกว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนง
วิชาการบัญชี ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ดําเนินการขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก “สาขาศิลปศาสตร์” เป็น 
“สาขาบริหารธุรกิจ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี โดยมีการเปลี่ยนจากโปรแกรมวิชาเป็นสาขาวิชา จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 ได้
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีสาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้มีเนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และต่อมาในปี  พ.ศ. 2555 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
เนื้อหาสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) จนหลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 เล่มนี้ ได้ปรับปรุงหลักสูตร    
ตามกําหนดรอบการปรับปรุง ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือให้มีเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับ        
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในอาเซียนซึ่งมีจํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           
6  หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์
สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น รายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล  8 หมวด คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไป 2) ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้าง        
ของหลักสูตร 4) ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา 6) การพัฒนาคณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) การประเมินและปรับปรุง
การดําเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรเล่มนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องและสมบูรณ์ คณะผู้จัดทํามีความคาดหวังว่าหลักการที่พัฒนาสามารถ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นได้  ในนามของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นและ        
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
 

(อาจารย์อับดุลเราะห์มาน  สาและ) 
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีนาคม  2559 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ   :  คณะวิทยาการจัดการ  

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร     :  25431571100812   
ภาษาไทย :  บัญชีบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accounting 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม  :   บัญชีบัณฑิต  
  ชื่อย่อ   :   บช.บ. 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :   Bachelor of Accounting 
 ชื่อย่อ :   B. Acc. 
 

3.  วิชาเอก 
ไม่มี 

 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

5.2  ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3  ภาษาที่ใช้ 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4  การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
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5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
6.2  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
6.4  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
6.6  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ด้านการทําบัญชี 
8.2 ด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 
8.3 ด้านการบัญชีบริหาร 
8.4 ด้านการภาษีอากร 
8.5 ด้านการวางระบบบัญชี 
8.6 ด้านการตรวจสอบภายใน 
8.7 ด้านการให้คําปรึกษาทางการเงินและบัญชี 
8.8 ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

งบประมาณและนักวิชาการพัสดุ เป็นต้น 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางมีนา  ระเด่นอาหมัด 
    อาจารย์ 
    5 9599 99000 54 4 

M.B.A. (Accounting) 
 
บธ.บ. (การบัญชี) 

University Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2544 
 

2540 
2. นายมานพ  ทองไทย 

อาจารย์ 
3 1006 01454 61 1 

บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2545 
2527 

3. นางสาวพยอม  ตอบประโคน 
อาจารย์ 
3 3108 00227 41 9 

บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2546 
2549 
2533 

4. นายสันติ  อารักษ์คุณากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3 9599 00121 62 3 

บธ.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยเกริก 

2546 
2526 

5. นายอับดุลเราะห์มาน สาและ 
   อาจารย์ 
   3 9404 00130 11 1 

บธ.ม. (วิทยาการจัดการ) 
ศศ.บ. (การบัญชี) 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏยะลา 
 

2552 
2545 

 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลกทําให้มี   

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ิมทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปิดเขต
การค้าเสรีส่งผลต่อรูปแบบของระบบการค้าและระบบเศรษฐกิจของโลก การเปิดเสรีทางการเงินทําให้
เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือ
ที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความจําเป็นที่ต้องมีแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานรายงาน      
ทางการเงินที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ    
เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี ยังส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนากําลังคนใน
วิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ มีผลต่อวัฒนธรรมและมาตรฐาน 

การทํางานในองค์การ ทําให้เกิดลักษณะสังคมแห่งความรู้ บุคลากรจึงต้องมีความสามารถใน        
การเรียนรู้และปรับตัวสูง ดังนั้นการพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควรมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ตอบสนองความจําเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับสากล เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้       
ทางวิชาชีพบัญชี เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถ              
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง          
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ การเงิน รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต   
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา
และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง การผลิตบุคลากรด้านสาขาวิชา    
การบัญชี จึงเป็นพันธกิจที่สําคัญส่วนหนึ่งของสถาบันที่มุ่งพัฒนาบุคลากรสาขานี้ ให้มีความเป็นเลิศใน
การสร้างบัณฑิตคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักการบัญชี      
มืออาชีพโดยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์       
เชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นองค์ความรู้ แก้ปัญหา ตลอดจนนํามาใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนส่งเสริมมาตลอดที่ได้เปิดสอน
หลักสูตรนี้  
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2) หมวดวิ ช า เ ฉพาะ  จั ดการ เ รี ยนการสอน โดยคณะกรรมการวิ ช าการ                                    

คณะวิทยาการจัดการ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน

โดยหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา

เลือกและเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ 
หมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพบัญชีตามความต้องการของตลาดงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
สถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลกทําให้มี         

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ิมทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปิดเขต
การค้าเสรีส่งผลต่อรูปแบบของระบบการค้าและระบบเศรษฐกิจของโลก การเปิดเสรีทางการเงิน     
ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและ
เครื่องมือที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความจําเป็นที่ต้องมีแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐาน
รายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ        
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี ยังส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนา
กําลังคนในวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถ ในระดับสากล และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมโลกในกระแสโลกาภิวัตน์                  
มีผลต่อวัฒนธรรมและมาตรฐานการทํางานในองค์การ ทําให้เกิดลักษณะสังคมแห่งความรู้ บุคลากรจึง
ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวสูง ดังนั้นการพัฒนาสังคมให้เติบโ ตอย่างยั่งยืน                       
ควรมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงตอบสนองความจําเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับ
สากล เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนา
องค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพได้       
อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเงิน 
รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
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1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 
1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีทักษะทางวิชาชีพและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์

ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเปน็ระบบ 
4) มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
5) มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานไม่
ต่ํ า ก ว่ า ที่ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 

1) พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยศึกษาจาก
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

1) เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

2) ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ
บัญชี 

1) ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร โ ด ย มี
พ้ื น ฐ า น จ า ก ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาระหว่างประเทศ
สํ าหรับผู้ ประกอบวิชาชีพ
บัญชี (IES) 

2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ  

3) ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

หลักฐาน : 
1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ : 
1) หลักสูตรได้รับการประเมิน

มาตรฐานในระดับดีข้ึนไป 
2) หลักสูตรได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
3) การดําเนินงานหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการหรือ
ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต 

1) การสํ ารวจความต้องการ  
ของสถานประกอบการหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) การสํารวจภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต 

3) ประเมินผลการสํารวจเพ่ือ
การปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหลักสูตร 

1) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ        
คว ามต้ อ ง การ ของสถาน
ประกอบการหรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) รายงานผลการสํารวจภาวะ 
การมีงานทําของบัณฑิต 

3) ร าย ง าน ผลกา รปรั บป รุ ง   
การดําเนินงานของหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอน วิจัย และบริการ
วิชาการให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1) ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น                     
การเรียนการสอน วิจัย และ
บริการวิ ชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

2) อาจารย์ประจําหลักสูตรต้อง
อบรม เ พ่ือพัฒนาอาจารย์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

หลักฐาน : 
1) ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
2) เอกสาร/รายงานผลการไป

ราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม 
ตัวบ่งชี้ : 
1) อาจารย์ ไ ด้ รั บการ พัฒนา                 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามข้อบั งคับ ระเบียบหรือประกาศ            
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่ 1  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ภาคเรียนที่ 2  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการบัญชีจากสถาบัน

ที่กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
3) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน จากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
4) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตาม

เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



8 

 

 

 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
สถิติ คะแนนเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิชา ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ภาษาไทย 42.61 41.88 47.19 49.26 50.76 49.36 
สังคมศึกษา 46.51 33.39 36.27 33.02 36.53 39.70 
ภาษาอังกฤษ 19.22 21.80 22.13 25.35 23.44 24.98 
คณิตศาสตร ์ 14.99 22.73 22.73 20.48 21.74 26.59 
วิทยาศาสตร ์ 30.96 27.90 33.10 30.48 32.54 33.40 

 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

จากสถิติคะแนนสอบ O-NET ที่ผ่านมา นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม
ด้านทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับใช้ศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การฟัง-เขียน-อ่าน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2) คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น 
3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) การคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานความรู้ให้นักศึกษาใหม่ ในกลุ่มวิชาภาษา

และการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 

2) จัดการเรียนสอนรายวิชาด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน อีกทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการจัดอบรม
ให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษามลายู 

3) ปรับพ้ืนฐานด้านการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การเงินธุรกิจ และสถิติธุรกิจ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

4) จัดการเรียนสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน วิชาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี และวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี อีกทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
งานบัญชี อบรมการจัดทําบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
บริการรับตรวจแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 160 160 160 160 160 
ชั้นปีที่ 2 - 160 160 160 160 
ชั้นปีที่ 3 - - 160 160 160 
ชั้นปีที่ 4 - - - 160 160 

รวม 160 320 480 640 640 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า                 

จะส าเร็จการศึกษา  
- - - 160 160 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 8,500 บาทต่อ 
ภาคการศึกษา  

 2,720,000   5,440,000   8,160,000  10,880,000  10,880,000  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

112,000  224,000  336,000  448,000      448,000  

รวมรายรับ 2,832,000  5,664,000  8,496,000  11,328,000  11,328,000  
 

2.6.2  รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 566,400  1,132,800  1,699,200  2,265,600  2,265,600  
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 

1,132,800  2,265,600  3,398,400  4,531,200  4,531,200  

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ร้อยละ 40 

1,132,800  2,265,600  3,398,400  4,531,200  4,531,200  

รวม 2,832,000 5,664,000 8,496,000 11,328,000 11,328,000 
จ านวนนักศึกษา 160 320 480 640 640 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
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2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเป็นไปตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2549 ข้อ 3(2) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน  39 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

1) วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรบัญชีบัณฑิตดังนี้  
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
 1) บังคับเรียน  10  หน่วยกิต 
   

2100101 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Melayu  for  Communication 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 

  2(1-2-3) 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
 

 2) เลือกเรียน                                  ไม่น้อยกว่า 2   หน่วยกิต 
 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  
Development of Speaking and Reading Skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน  
Basic Melayu 

2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 
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2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน    
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 
 

2(1-2-3) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข  
Happiness Study 

2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์  
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Information For Life Long Learning 

2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

2(2-0-4) 

2100119 การพัฒนาตน 
Self-Development 

2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 
Aesthetics for Life  

2(1-2-3) 

 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

2150101 สังคมภิวัตน์  
Socialization 

2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Mind 

2(1-2-3) 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต           
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           
Life and Thai Culture 
 

2(1-2-3) 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     
Mathematics in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
Information Technology in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 
 

2(1-2-3) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาแกน                                          ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต 

 

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics  

3(2-2-5) 

3120103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1 
English for Business Profession Development 1 

3(2-2-5) 

3120104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2 
English for Business Profession Development 2 

3(2-2-5) 

3120205 กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  
Business Law and Ethics of Accounting Profession 

3(3-0-6) 

3120206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

3(3-0-6) 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1  

3(2-2-5) 

3122203 การภาษีอากร 1  
Taxation 1 

3(3-0-6) 

3123302 การเงินธุรกิจ  
Business Finance 

3(3-0-6) 

3124101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principles of Business Management  

3(3-0-6) 

3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6) 
 

3131101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

3(3-0-6) 
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2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                        ไม่น้อยกว่า  48   หน่วยกิต 
      1)  วิชาเอกบังคับ              42   หน่วยกิต 

 

3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Accounting 2 

3(2-2-5) 

3122204 การภาษีอากร 2 
Taxation 2 

3(3-0-6) 

3122205 การบัญชีขั้นกลาง 1 
Intermediate Accounting 1 

3(2-2-5) 

3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Intermediate Accounting 2 

3(2-2-5) 

3122207 การบัญชีต้นทุน 1 
Cost Accounting 1 

3(2-2-5) 

3122308 การบัญชีต้นทุน 2 
Cost Accounting 2 

3(2-2-5) 

3122309 การบัญชีขั้นสูง 1 
Advanced Accounting 1 

3(2-2-5) 

3122410 การบัญชีขั้นสูง 2 
Advanced Accounting 2 

3(2-2-5) 

3122211 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information System 

3(2-2-5) 

3122312 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 
Auditing and Assurance  

3(3-0-6) 

3122313 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
Financial Reporting and Financial Statements Analysis 

3(3-0-6) 

3122319 การวิจัยทางการบัญชี 
Accounting Research 

3(2-2-5) 

3122420 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
Internal Audit and Internal Control 

3(3-0-6) 

3122421 สัมมนาการบัญชีการเงิน 
Seminar on Financial Accounting 

3(2-2-5) 

   
2)  วิชาเอกเลือก                           ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

3122314 การวางระบบบัญชี 
Accounting System Design        

3(3-0-6) 

3122315 การบัญชีเฉพาะกิจการ 
Accounting for Specific Enterprises 

3(3-0-6) 
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3122316 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  
Public Sector Accounting 

3(3-0-6) 

3122317 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
Software Packages for Accounting 

3(2-2-5) 

3122318 การบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
Accounting for Small and Medium Enterprises 

3(3-0-6) 

 

2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    9 หน่วยกิต 
 

3122422 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
Accounting Cooperative Education Preparation 

3(270 ชั่วโมง) 

 
 

และ 
 

3122423 สหกิจศึกษาทางการบัญชี  
Accounting Cooperative Education 
 

หรือ 
 

6(600 ชั่วโมง) 

3122424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
Field Experience in Accounting 

6(600 ชั่วโมง) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                               ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 

 

3.1.4  แผนการศึกษา 
 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3120103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 
3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3120104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 3(2-2-5) 
3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3120205 กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
3122203 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 
3122205 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
3131101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 

3120206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
3122204 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 
3122207 การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
3122308 การบัญชีต้นทุน 2 3(2-2-5) 
3122211 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
3122312 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3122309 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5) 
3122319 การวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
3122420 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3122410 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 
3122313 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) 
3122421 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
3122422 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจ

ศึกษาทางการบัญชี 
3(270 ชั่วโมง) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3122423 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(600 ชั่วโมง) 
                                    หรือ 

3122424  การฝึกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 6(600) ชั่วโมง 
รวม 6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 

 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

1)  บังคับเรียน               10 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและ         
แนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use 
of language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational 
criticism, study of problem conditions and its solutions of language 
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society  

 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน        2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น แล ะ         
ฝึกวิจารณ์ 

Rules and development of reading and writing in order to 
speak and write effectively, practice of speaking both  individual and 
groups and criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay 
and article writing with the emphasis on standard language used in     
a certain writing and practice in criticizing  
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้       2(1-2-3) 
English   for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิต 
ประจําวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนํา
ตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะ การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูล
เพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ 
หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting, leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on the telephone and expressing 
opinion; development of skills in using tools and resources for 
communicative study such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative development 

 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                           2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้          
ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนํา     
แบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
 Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in 
daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 

 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้       2(1-2-3)  

Melayu for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ       

การเขียน ในบริบทที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายู
ให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเ พ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ เช่น        
การแนะนําตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading and 
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; 
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practice of Melayu conversations in different situations ; self-
introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as practice of simple 
sentence writing 

 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1         2(1-2-3) 

English for Communication 1 
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      

ในชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ         2(1-2-3) 

Thai for Careers 
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ   

การเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจําวัน 
 Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 
 
 
 
 

 



23 

 

 

 

2)  เลือกเรียน                  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                  2(2-0-4)
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่าน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคํา    
ที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่การอ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 
 Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words   
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ       
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่าน 
อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective development of speaking and reading skills in 
English, practice of speaking both individual and groups, efficient class 
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

 
2100106 ภาษาองักฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน       2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย

สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and career purposes such as writing      
a letter, filling in an application form, writing a report, etc 
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2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน          2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม
ประโยค พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลใน    
เชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
Chinese for Communication    

การใช้ภาษาจีนเ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ ใช้            
ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่าย  ๆ ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 

Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on 
listening and speaking skills and be able to apply in communicating 
with native speakers 

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน          2(1-2-3) 
Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้
 Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 
 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2            2(1-2-3) 
English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 
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  Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 

 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข          2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกา     
ทางสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self-appreciated and also other surroundings, multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for 
peaceful coexisting in society 

 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์           2(2-0-4) 
Aesthetics Approach      

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่ เกี่ยวข้อง          
กับกระบวนทัศน์  การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้ง
ในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 

 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต        2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
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  Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing, information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results 
by using standard forms and steps 
 

2100118 ความจริงของชีวิต                   2(2-0-4) 
Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลกทัศน์
แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่างเพ่ือจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นมนุษย์       
ที่สมบูรณ์ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 

 
2100119 การพัฒนาตน                                       2(2-04) 

Self-Development 
หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์        
การทํางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 
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2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต          2(1-2-3) 
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรําลึก 
ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

 

1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน์           2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสั งคมโลก กระแสโลกาภิ วัตน์  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ที่ ส่ งผลต่อ              
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
 Relationships between human beings and environments in Thai 
society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs 

 

2150102 การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู่กระบวนการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 
 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 
living in local community   
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ         2(1-2-3) 
Life Skills and Public Mind 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงบวก การคิดวิ เคราะห์  และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ      
การบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ
และการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to 
be peaceful coexistence 
 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต                   2(1-2-3)  
  Skills for Life 

ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแก้ ไขปัญหาในชีวิตประจํ าวัน  การจัดการอารมณ์และความเ ครียด            
และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, 
social responsibilities, human relations and communication; decision 
making and problem solving in daily life; emotional and stress 
management; activities for stress relief 

 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                     2(1-2-3) 
  Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้าง      
จิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตน        
เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ 
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Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community; 
self-development for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career  

 

1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ      
ทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เ กี่ ย วกั บคอม พิ ว เตอร์  เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศ               
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics 
in using information system and its security system 
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4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              2(1-2-3) 
  Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงาน 
ในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี 
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร       
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; human organ 
systems, heredity; chemical using in daily life; using microorganism in 
food industries; agricultural and industrial production management 
with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต         2(1-2-3)  
  Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติ    
ในการเล่นกีฬาเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม          
การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนํา
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมือง  
ในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นํา 

Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports 
competition; principles and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports 
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games; personality development promoting 
leadership 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                     ไม่น้อยกว่า   96   หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาแกน                                                 39   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3120302 สถิติธุรกิจ                                                                       3(2-2-5) 

Business Statistics 
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและ

นําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆการแจกแจงความถ่ี การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติ    
ที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์
แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนีและการประยุกต์สถิติ
ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ค่าสถิติต่าง ๆ 

Meaning, framework, significance of statistics, statistical 
methods; data collection and presentation in various forms, 

frequency distribution, sampling, measurement of central tendency, 
measurement of dispersion, concepts in probability, estimation, 
hypothesis testing, chi-square test, ANOVA testing, parametric and 
nonparametric testing, regression analysis to forecast business trends, 
correlation analysis, using indices; application of statistics in business 
including using application software for data analysis and comparing 
statistical value 

 
3120103 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1                           3(2-2-5) 

English for Business Profession Development 1 
คําศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

ภาษาอังกฤษโดยใช้คําศัพท์  สํานวนที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกการพูดในที่    
ชุมชนและการพูดสื่อสารในการประชุม การฟังเพ่ือสรุปความจากการประชุม 
สัมมนาวิชาการ การอ่านและเขียนรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน การบัญชี และ
การตลาด  

Business terminology; practice communicative skills in 
business contexts including public speaking and meetings; 
summarizing main points of meetings and seminars; reading and 
writing analysis reports of finance, accounting and marketing,  
financial analysis reports, accounting and marketing analysis 
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3120104 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2                           3(2-2-5) 
English for Business Profession Development 2 

พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟัง การจับ
ใจความจากการประชุม สัมภาษณ์ สมัครงาน การอภิปราย สนทนาทางธุรกิจ    
ตามหัวข้อต่าง ๆ โดยอาศัยสภาพการณ์ที่คล้ายกับความเป็นจริง 

Develop students’ proficiency in using business English; 
summarizing main points of meetings, job interviews, job applications,  
discussion, simulated business communication 

 
3120205 กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี                              3(3-0-6) 

Business Law and Ethics of Accounting Profession  
ความรู้ทางสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  

การประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ การดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชี  

Introduction to business legal environment; accounting 
profession laws, the accounting act, the accounting profession act, 
the civil and commercial code regarding partnership and companies, 
the public limited company act and the securities and exchange act 
regarding information disclosure and securities issuance, securities 
offering, securities trading, business operations and the code of 
professional conduct for accountants 

 
3120206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                                      3(3-0-6) 

Quantitative Analysis 
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิค การตัดสินใจภายใต้

ความแนน่อนและความไม่แนน่อน การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะห์โครงขายงาน 
และการจําลองสถานการณ  

Introduction to statistics for quantitative analysis, decision 
making techniques under certainty and uncertainty, linear 
programming, network analysis, and simulation modeling 
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3122101 การบัญชีขั้นต้น 1                                                              3(2-2-5) 
Accounting 1 

ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
ประวัติของวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และ
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและ
ปิดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงิน สําหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขาย
สินค้า 

Meaning, objectives of accounting, significance of accounting, 
history of accounting profession, conceptual framework of financial 
reporting, accounting principles and methods based on double-entry 
system, recording transactions in general journal and through to 
general ledger, conducting trial balance, adjusting and closing entries, 
working paper, financial statement for service firm and merchandising 
firm 
 

3122203 การภาษีอากร 1                                                                3(3-0-6) 
Taxation 1 

หลักการและความสําคัญของภาษีอากร ภาษีเงินได บุคคลธรรมดา       
ภาษีเงินได นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี
สรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

Principles and the importance of taxation, personal income 
tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, 
stamp duty, excise tax, customs duty, local taxes and the practice of 
filing taxes on the Internet 

 

3123302 การเงินธุรกิจ                                                                   3(3-0-6) 
Business Finance  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 
Pre-requisite             :  3122101 Accounting 1 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เป้าหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้น 
ในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการดําเนินการของธุรกิจ         
การวิเคราะห์และการวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิ น 
โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยง  
ทางการเงิน 
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Scope, features, roles and duties of the financial division of 
a business, the goals and priorities of the financial business focusing 
on a better understanding of the basic principles on the allocation of 
funds, funding for the operation, financial analysis and planning, 
project consideration, financial Market, financial structure of the 
capital dividend policy and management of financial risk 

 
3124101 หลักการตลาด                                                                  3(3-0-6) 

Principles of Marketing 
ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชา  

การตลาด แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด
พร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภท
ของตลาด และส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจจําหน่ายสินค้าและธุรกิจ
บริการ รวมถึงจรรยาบรรณทางการตลาด 

Definition and importance of marketing, approaches to 
marketing; marketing management concept, marketing environment 
and analysis, business goals, motivation and consumer behavior, 
market type, marketing mix for goods and service business, and 
marketing ethics 

 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ                                                          3(3-0-6) 

Principles of Business Management 
หลักการพ้ืนฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภท       

ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักใน    
การบริหารธุรกิจ ในด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์แนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 

Basic principles of business, business patterns, types of 
business, environment and business risk; major functions of business 
management in marketing, production, finance and accounting, 
organization administration, human resource administration, 
organizational behavior, application of sufficiency economy to 
business administration and ethic of business 
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3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                      3(3-0-6) 
Strategic Management 

แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
และการประสานส่วนประกอบต่าง ๆ  

Fundamental concepts and processes in strategic 
management, environment analysis, strategic formulation, strategic 
implementation, strategic control and components in strategic 
objectives 
 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ                  3(3-0-6) 
Economics for Business 

การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช้ในด้านธุรกิจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้า
ระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

Application of principles and theories of economics on 
business, customer behavior, production, marketing, national income, 
monetary policy, fiscal policy, international trade, business cycle and 
the study of economic impact 

 
3131101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                            3(3-0-6) 

International Business Management 
แนวคิดและวิธีการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์กับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้น    
การจัดองค์การ การตลาด การเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ปัญหาและข้อจํากัดในการทําธุรกิจทั้งในด้านนโยบายการค้า และ
นโยบายภาษีต่าง ๆ 

Concepts and methods of international business management; 
environmental analysis on globalization covering the organization, 
marketing, finance and human resource management for international 
business, problems and constraints of transacting business in both 
trade policy and tax policy 
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2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า   48   หน่วยกิต 
1)  วิชาเอกบังคับ                                             42   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3122102 การบัญชีขั้นต้น 2                                                              3(2-2-5) 

Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 
Pre-requisite             :  3122101 Accounting 1 

หลักการและข้ันตอนการบันทึกบัญชีกิจการอุตสาหกรรม การเปรียบเทียบ
การบันทึกบัญชีระหว่างกิจการอุตสาหกรรมกับกิจการซื้อขายสินค้า สมุดรายวัน
เฉพาะ และระบบใบสําคัญ  

Principles and procedures of industrial accounting, comparison 
between industrial accounting and merchandising accounting, special 
journals and voucher systems 
 

3122204 การภาษีอากร 2                                                                3(3-0-6) 
Taxation 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122101 การภาษีอากร 1 
Pre-requisite             :  3122101 Taxation 1 

แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย   
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการ
เพ่ือคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ
ทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
รวมทั้งการจัดทํารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีสรรพากร 

Core theories and differences between income and expenses 
statement standard based on financial reporting standards and 
taxation principles; preparing worksheets to calculate income tax 
based on the Revenue Code, calculating a tax-adjusted profit/loss 
including producing reports on taxation and submitting taxation 
statements 
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3122205 การบัญชีขั้นกลาง 1                                                           3(2-2-5) 
Intermediate Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ 
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์    
การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

Accounting principles and procedures related to assets; 
classification of assets, recognition and measurement of assets, 
revaluation, capital and revenue expenditure based on financial 
reporting standards, impairment of assets, presentation of the 
statement of financial position and disclosure of financial information 

 
3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2                                                           3(2-2-5) 

Intermediate Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจําแนก
ประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการ
หนี้สินในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การ
ดําเนินงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิก
กิจการและการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 
การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และ งบกระแส
เงินสด 

Accounting principles related to liability and owner’s equity, 
classification of liability, recognition and liability evaluation, 
estimation, liability statements and disclosures, entity information, 
operation, lost and profit–sharing, owner’s equity changes, defunct 
companies and partnership liquidation of limited company and public 
limited company, statements of owner’s equity, financial disclosures 
and cash flow statement 
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3122207 การบัญชีต้นทุน 1                                                              3(2-2-5) 
Cost Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ  ความหมาย    
ของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ
ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา ระบบต้นทุนช่วง       
การผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอย
ได ้ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซากและต้นทุนฐานกิจกรรม 

Significance of cost accounting concepts in business 
organization, meaning of costs, accounting system to record cost 
accounting, costing methodologies and maintenance of cost accounts 
covering materials, labors and manufacturing overhead, job ordering 
costs, process cost system, standard cost system, joint product and 
by-product costing, waste, scrap, spoilage, obsolescence, rejects and 
activity-based costing 

 
3122308 การบัญชีต้นทุน 2                                                              3(2-2-5) 

Cost Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122207 การบัญชีต้นทุน 1 
Pre-requisite             :  3122207 Cost Accounting 1 

การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ วางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
กิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริมาณและกําไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร การจัดทํางบประมาณ   
การวิเคราะห์ต้นทุน การกําหนดราคาสินค้าราคา โอนและการประเมินผล        
การปฏิบัติงาน 

Cost information for decision making, planning and business 
operation under conditions of certainty and uncertainty, relationship 
between cost, quantity and profit, absorption costing, variable costing, 
budgeting, cost analysis, price setting, transfer cost and operation 
evaluation 
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3122309 การบัญชีขั้นสูง 1                                                              3(2-2-5) 
Advanced Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2  

การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การรับรู้รายได้และการบัญชี
สําหรับการฝากขาย การขายผ่อนชําระ สัญญาเช่า กิจการร่วมค้า สัญญาก่อสร้าง 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจการไม่แสวงหากําไร บัญชีกองทุน การเปลี่ยนแปลง     
ทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี 
 Accounting for debt restructuring, revenue recognition;  
consignment, installment sale, lease agreement, joint venture, 
construction contract, property business, non-profit corporations, 
fund accounting, adjustment to accounting errors 
 

3122410 การบัญชีขั้นสูง 2                                                              3(2-2-5) 
Advanced Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Pre-requisite             :  3122306 Intermediate Accounting 2 

การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และบริษัทย่อย การดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน การรวมธุรกิจ การจัดทํา   
งบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม และการบัญชีสําหรับการแปลงค่ารายการ    
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

Head office and branch accounts; accounting for investment in 
associate companies and subsidiary companies; investment 
companies, combined corporate entities, preparation of consolidated 
financial statements, consolidated statement of cash flow, accounting 
for foreign currency translations 
 

3122211 
 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                               3(2-2-5) 
Accounting Information System 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite            :  3122102 Accounting 2 

ลักษณะ ส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี 
หลักการจัดทําเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี  วงจรทางธุรกิจขั้น พ้ืนฐาน ระบบย่อยของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้  วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต     
วงจรการบริหารเงินและรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายในทางเดินเอกสารและสารสนเทศทาง   
การบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
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 Characteristics, components and methods of accounting 
information systems; principles of making business documents; 
analysis principles and accounting information systems design; 
standard business cycle, subsystems of Accounting Information 
Systems (AIS) dealing with revenue cycle, expenditure cycle, 
production cycle, financial cycle, financial reports, types of 
documents and information related to each cycle; internal control, 
documents and other related accounting information flows 
 

3122312 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน                                      3(3-0-6) 
Auditing and Assurance 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite            :  3122102 Accounting 2  

แนวคิดทั่วไปและแม่บทสําหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ        
ของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาดการวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยง
ในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยงหลักฐาน         
การสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่าง    
ในการสอบบัญชี กระดาษทําการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบวงจรรายการค้า 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และ     
การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

The concepts and framework of assurance, law and decree of 
auditing, professional ethics and responsibility of auditor, fraud and 
error, audit planning, audit risk and materiality, risk assessment, audit 
evidence, evidence collecting and verification, audit sampling, audit 
program test, verification of transaction cycle, auditor’s report, the 
computer audit and quality control auditing 
 

3122313 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน                                3(3-0-6) 
Financial Reporting and Financial Statements Analysis 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่สําคัญ เพ่ือการตัดสินใจ  
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบาย     
การบัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวมโดยเน้นการใช้
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
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Financial reporting and information accounting disclosure, 
methodologies and tools for financial statements analysis and other 
important accounting information for decision-making, industry 
analysis, financial impact of policy decisions and consolidated 
financial statements analysis based on case study or actual events 
 

3122319 การวิจัยทางการบัญชี                                                      3(2-2-5) 
Accounting Research 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3120302 สถิติธุรกิจ 
Pre-requisite             :  3120302 Business Statistics  

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด     
ในการวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอ
ผลการวิจัย 

Principles and methods of accounting research, research 
problem, conceptual framework; objectives and hypothesis; literature 
review, data collection and analysis, statistics for research, writing 
results; and research presentation 

 
3122420 
 

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                               3(3-0-6) 
Internal Audit and Internal Control 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Pre-requisite            :  3122306 Intermediate Accounting 2 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ บทบาท หน้าที่  และ    
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ เทคนิคและการวางแผนการตรวจสอบ 
ความหมายและหลักการควบคุมภายใน การควบคุมทางการบัญชี เครื่องมือและ
เทคนิคที่ใช้ในการประเมินการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบ รวมถึงแนวคิด วิธีและ
กระบวนการควบคุมที่ทําให้เกิดความถูกต้องและแม่นยําของข้อมูล และการรักษา
สินทรัพย์ของธุรกิจ ตลอดจนการเข้าถึงบรรษัทภิบาลหรือระบบที่ใช้จัดการกํากับ
ดูแลและการควบคุมองค์กร 

Objectives and frameworks of internal auditing;  role, duties 
and responsibilities of internal auditors, techniques and audit 
planning, meaning and principles of Internal control, accounting 
controls, tools and techniques to evaluate internal control, examining 
the performance, roles and duties of audit committee including 
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theories, methods and control processes contributing to accuracy and 
precision of the data and treatment of business assets,  maintaining 
good corporate governance or using corporate management systems 
 

3122421 สัมมนาการบัญชีการเงิน                                                      3(2-2-5) 
Seminar on Financial Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Pre-requisite             :  3122306 Intermediate Accounting 2 

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการบัญชีการเงิน
สําหรับองค์กรประเภทต่าง  ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ            
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหา   
ด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Discussion and analysis of conceptual frameworks for financial 
reporting; accounting standards for operation in different organizations 
accounting based on case studies, articles, domestic and foreign 
relevant documents, interesting issues, and problems in financial 
accounting and code of conduct 
 

2) วิชาเอกเลือก                                  ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3122314 การวางระบบบัญชี                                                            3(3-0-6) 

Accounting System Design      
หลักการและวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางบัญชี

เอกสาร ทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี กรณีศึกษา     
การวางระบบบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการผลิต
สินค้าเพ่ือจําหน่าย 

Concepts and approaches associated with the design of 
accounting systems including documenting transactions, financial 
reports, case study, merchandising business, service firm and 
manufacturing business 
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3122315 การบัญชีเฉพาะกิจการ                                                        3(3-0-6) 
Accounting for Specific Enterprises 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับสินทรัพย์  หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย  รายงาน               
ผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น ธนาคาร
สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์
มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

The operations of specific enterprises, accounting and 
internal control regarding assets, liabilities, owner’s equity, income 
and expenses,  financial statements presenting the results of 
operations and the financial positions of the company, namely bank, 
financial institution, hospital, hotel, agricultural business, travel 
enterprises, cooperative, heritage and trustee, insurance, small and 
medium-sized enterprises 

 
3122316 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                                                   3(3-0-6) 

Public Sector Accounting    
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ความหมาย วัตถุประสงค์  แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชี           
ของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทํา
รายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 

Meaning, objectives, concepts and accounting development 
of public sector, accounting policy and financial reporting standards 
for public agencies, public sector accounting practices and systems, 
public sector financial reporting and national financial budget 
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3122317 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี                                             3(2-2-5) 
Software Packages for Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน   :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2    

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีอันไดแก ระบบซื้อ 
ระบบเจ้าหนี้ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบการเงินและบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง 
และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบแนวทางการนําโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชีเข้ามาใช้งาน 
 Training in using software packages for accounting : 
purchasing system, account payable system, sales system, account 
receivable system, financial and accounting system, inventory system, 
and other related systems for the purpose of implementing 
accounting software in an organization 
 

3122318 การบัญชีส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                      3(3-0-6) 
Accounting for Small and Medium Enterprises 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รูปแบบและขั้นตอน
การจัดตั้งธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ ด้านการผลิต 
การตลาด การทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ ระบบบัญชีและงบการเงิน     
สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  

Meaning of small and medium-sized enterprises; models and 
procedures for setting up business; types of business, business 
management in terms of production, marketing, human resources, 
management of accounting system and financial statement, tax 
privilege and using accounting software packages for small and 
medium-sized enterprises 
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2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                              9  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3122422 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี  

3(270 ชั่วโมง) 
Accounting Cooperative Education Preparation 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : ต้องสอบผ่านวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
Pre-requisite             : At least 15 credits 

 หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับ            
ที่ เ กี่ ยวข้อง  เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติ ง าน                
ในสถานประกอบการ เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ทักษะ   
การพิมพสัมผัส การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ       
การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพ      
ในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงาน 
ทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง 

Principles, concepts, processes of cooperative education and 
related regulations, techniques for job application, basic knowledge 
of working in the workplace for the purpose of developing typing skill, 
personality, English language, information technology, 
communication, human relation, teamwork, quality management 
system in the workplace including  report writing, academic 
presentation techniques and practices 
 

3122423 สหกิจศึกษาทางการบัญชี                                                6(600 ชั่วโมง) 
Accounting Cooperative Education 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3122422 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ                                      
                                            เตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี  
Pre-requisite              : 3122422  Accounting Cooperative Education  
                                            Preparation  

การปฏิบัติงานจริงด้านการบัญชีในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ และทํา
รายงานภายใต้การดูแลของผู้บริหารหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลา     
ไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

Practical training for accounting organizations and producing 
reports under the supervision of executives and advisors over 600 
hours or 16 weeks 
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3122424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี                                               6(600 ชั่วโมง) 
Field Experience in Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3122422 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ                      
                                            เตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี  
Pre-requisite              : 3122422  Accounting Cooperative Education   
                                            Preparation 

การปฏิบัติงานจริงด้านการบัญชีในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ พร้อมจัดทํา
รายงาน หรือเลือกจัดทําโครงการพิเศษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์      
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

Practical training for accounting in organizations and 
producing reports under the supervision of advisors over 600 hours or 
16 weeks 

 
3.2  ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

 

3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)  
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางมีนา  ระเด่นอาหมัด 
    อาจารย์ 
    5 9599 99000 54 4 

M.B.A. (Accounting) 
 
บธ.บ. (การบัญชี) 

University Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2544 
 

2540 

12 12 12 12 12 

2. นายมานพ  ทองไทย 
อาจารย ์
3 1006 01454 61 1  

บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2552 
2545 
2527 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวพยอม  ตอบประโคน 
อาจารย ์
3 3108 00227 41 9  

บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การเงินและ    
        การธนาคาร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2552 
2546 
2549 
2533 

12 12 12 12 12 

4. นายสันติ  อารักษ์คณุากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3 9599 00121 62 3 

บธ.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัเกริก 

2546 
2526 

12 12 12 12 12 

5. นายอับดุลเราะหม์าน สาและ 
    อาจารย์ 
    3 9404 00130 11 1 

บธ.ม. (วิทยาการจัดการ) 
ศศ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภฏัยะลา 

2552 
2545 

15 15 15 15 15 
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3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)  
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางนันทรัตน์  นามบุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3 9002 00153 62 1 

Ph.D. (Business 
Administration) 
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2556 
 

2542 
 

2532 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวนันทา  จันทร์แก้ว 
อาจารย ์
3 9599 00211 06 1 

ปร.ด. การบญัช ี
บธ.ม. (การบัญชี) 
บช.บ.  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2555 
2549 
2540 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวเพ็ญนภา  เกื้อเกต ุ
อาจารย ์
3 8013 01099 66 7 

ปร.ด. การบญัช ี
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2558 
2554 
2548 

15 15 15 15 15 

4. นางละออ  มามะ 
อาจารย ์
3 9599 00211 07 0 

ปร.ด. การบญัช ี
บธ.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2559 
2554 
2541 

15 15 15 15 15 

 

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

1. นางดวงกมล   ชัยสวัสดิ ์
  

บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2552 
2549 

2. นางลักขณา  ญาณภาพ 
 

บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัพายัพ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  

2551 
2547 

3. นางสาวกามีล๊ะ  ลาเตะ๊ 
 

บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2557 
2554 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ  

ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาในสถานประกอบการโดยใช้ศาสตร์        

การบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
5) มีความกล้าในการแสดงออกและนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
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4.2  ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

กําหนดให้วิชาการวิจัยทางการบัญชี (Accounting Research) อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและ
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพ่ือการวิจัย  การเขียน
รายงานและการนําเสนอผลการวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
2) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการบัญชี 
3) สามารถทําวิจัยเบื้องต้นเพ่ือแก้ปัญหาในการดําเนินธุรกิจได้ 
4) สามารถเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
5) มีการนําเสนอผลการวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

5.5 การเตรียมการ 
1) มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจัดนักศึกษาทํางานวิจัยเป็นรายกลุ่ม 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจน

กระบวนการศึกษาค้นคว้าและการประเมินผล 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษา ติดตามการทํางานของนักศึกษา

และจดบันทึกการให้คําปรึกษา 
4) นักศึกษานําเสนองานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ดําเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางการบัญชี      

โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจําของคณะวิทยาการจัดการ 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.1  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การ

ประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษามลายู 1) จั ด ร าย วิ ช า ในหมวดวิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ป                 

บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยอบรมเพ่ิมเติม

ชั้นปีละ 1 กิจกรรม 
 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผล              

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

2) มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) จั ด ร ายวิ ช า ในหมวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไ ป                
บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2) จัดรายวิชาในหมวดเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 4 
รายวิชา 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรมการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  อบรม           
การจัดทํ าบัญชี สํ าหรับผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ด้วยโปรแกรมRDSMEs ของกรมสรรพากร 
และบริการรับตรวจแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์ 
เป็นต้น 
 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผล              

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

3) มีจิตอาสาและมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

1) มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มทํากิจกรรม
ที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสาและมีจิตสํานึก
สาธารณะ ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อยปี
ละ 1 กิจกรรม 
 

2) การประเมินผล                
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) กา รปฏิ บั ติ ต นต ามกรอบ
ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
และสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัย     
ในการ เรี ยน ตรงต่อ เวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
และสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน รวมทั้ง เคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อ า ส า แ ล ะ มี จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะ 

5) รั ก แ ล ะ ภู มิ ใ จ ใ น ส ถ า บั น 
ท้ อ ง ถิ่ น  มี จิ ต สํ า นึ ก ใ น                      
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่ งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ  
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียน   
ใ ห้ ต ร ง เ ว ล า  ต ล อ ด จ น                      
การแต่ งกายที่ เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง มี                        
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สถาบัน และสังคมเคารพสิทธิ
แ ล ะ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น             
ของผู้อ่ืน และมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ 
ด้ า นคุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม                    
ของสังคมและวิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์       
เชิงปฏิบัติการ ( Interactive 
action learning) 

4) ก า ร ใ ช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า                    
(Case study) 

5) มี ก า รจั ดกิ จ กรรมสํ าหรั บ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรมและการมี
จิตอาสา 
 

1) วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น จ า ก          
ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม
เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 

4) วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น จ า ก                     
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตอาสา 
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2.1.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้และ                    
การประยุกต์ความรู้ 

3) มีค ว ามรู้ แ ละคว าม เข้ า ใ จ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ส าม า รถ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง เ รี ย น รู้              
บูรณาการความรู้ และประยุกต์
ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้
กลวิ ธี ก า รสอนที่ ห ลากหลาย      
ทั้ ง ก า ร บ ร ร ย า ย ร่ ว ม กั บ                     
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก า ร ค้ น ค ว้ า 
กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอ
ประ เ ด็ นที่ ผู้ เ รี ยนสน ใจ  เ พ่ื อ                     
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

 

ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุม         
การประเมินด้านความรู้ ดังนี้ 

1) การทดสอบย่อย 
2) ทดสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน 
3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น

การศึกษาค้นคว้า 
4) ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน  

 
2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ 
คิด เชิ ง เหตุ ผล  และคิ ด เชิ ง
บูรณาการในชีวิตประจําวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคมได้  

 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
ทั้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ใ น
สถานการณ์ทั่ ว ไป  โ ดย ใช้ วิ ธี     
ก า ร สอนที่ ห ล ากห ล า ย  เ ช่ น       
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ก า ร ทํ า
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทํา
โครงการ และการใช้เกมส์ เป็นต้น  
 

การประเมินเป็นการวัดและ  
การประเมินทักษะการคิด และ 
การแก้ไขปัญหา เช่น 

1) การสอบวัดความสามารถ
ในการคิดและแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่   
เกิดจากการใช้กระบวน 
การแก้ไขปัญหาการศึกษา
ค้นคว้ าอย่ า ง เป็นระบบ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ เช่น 
ร า ย ง านกา ร วิ เ ค ร า ะห์ 
วิ จ า ร ณ์  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
การศึกษาอิสระ รายงาน
ผ ล ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม    
การประชุมปรึกษาปัญหา 
และการสัมมนา 
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2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ทั้ งในฐานะผู้นําและสมาชิก
กลุ่ม 

2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเอง   
ต่อผู้อื่นและต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ 
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

นักศึกษาต้องมีความสามารถ 
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และ
สังคม ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้อง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
และผู้เรียนกับสังคม 

2) จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น    
การสอนที่มีการทํางานเป็น
ทีม เพ่ือส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นํา
และผู้ตาม 

3) จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม                
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ มี                     
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
ปฏิ สั ม พันธ์ที่ ดี ในสั งคม       
พหุวัฒนธรรม  
 

1) การประเมินความสามารถ          
ใ น ก า ร ทํ า ง า น ร่ ว ม กั บ                     
กลุ่มเพ่ือนและทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

2) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผู้ เ รี ย น ใ น             
การแสดงบทบาทของการเป็น
ผู้นําและผู้ตามในสถานการณ์ 
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์

3) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร จั ด
กิจกรรมและการ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 

2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการติดต่อ สื่อสาร โดยใช้
เทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผล
และนําเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐาน
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ             
ในชีวิตประจําวัน 
 
 

1) การจั ดกิ จ กรรมการ เ รี ยน       
การสอนที่ เน้นให้ผู้ เ รียนได้      
ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และ  
ก า ร เ ขี ย น ใ น ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2) ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์                   
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ เ ลื อกและใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
 

1) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ต า ม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใ ช้ แ บ บ สั ง เ ก ต  แ ล ะ แ บ บ
ประเมินทักษะการพูดการ
เขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟังจาก
แบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ข้อสอบการทํารายงาน
กรณี และการวิเคราะห์ข้อมูล                
ผลการศึกษาวิจัยการศึกษา
อิสระ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
ใ น ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เ พ่ื อ                     
การแสวงหาความรู้ 

3) กา ร จั ดป ร ะสบกา รณ์ ก า ร
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ความสามารถในการเลือก
สารสน เทศและฝึ กทั กษะ      
การนําเสนอข้อสนเทศด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
กับผู้ฟังและเนื้อหาที่นําเสนอ 

 

 

 
2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มี ค ว ามรู แ ละความ เ ข้ า ใ จ          
ใ น คุ ณ ค่ า แ ห่ ง วิ ช า ชี พ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติ
ที่ดีตอ่วิชาชีพ 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
เคารพและสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม 

3) สามารถบริหารเวลาและปรับ
วิ ถี ชี วิ ต อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์       
ในสังคม 

4) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
คํานึงถึ งประโยชน ส่วนรวม   
มากกว่ าประโยชน ส่วนตน      
อย่างมีคุณธรรม 

1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ     
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สถาบันและสังคมเคารพสิทธิ
และ   รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น              
ของผู้อื่น มีจิตอาสา 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก     
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน             
การสอนทุกรายวิชา  

3) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รมสํ า ห รั บ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1) การสังเกตพฤติกรรม  
2) การประเมินตนเอง  
3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย เ พ่ื อ น        

รว่มชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  
4) การสอบข้อเขียน  
5) การประเมินผลงานที่ ได้รับ

มอบหมาย 
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2.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ และวิธีการ
ทางการบัญชี 

2) มีความรู้และความเข้าใจใน                 
อ งค์ ค ว าม รู ท า ง ด้ า น อ่ื นที่
สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการ
แ ล ะ นํ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ไ ด               
อย่างเหมาะสม 

3) มี ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ เ ท ค นิ ค                 
การปฏิบัติงานด้านการบัญชี
และอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู
จากประสบการณ 

4) ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม                          
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ      
ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ วิ ช า ชี พ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ                         
อย่างต่อเนื่อง 
 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ส าม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง เ รี ย น รู้        
บูรณาการความรู้ และประยุกต์
ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้
กลวิ ธี ก า รสอนที่ ห ลากหลาย            
ทั้ ง ก า ร บ ร ร ย า ย ร่ ว ม กั บ                         
ก า ร อ ภิ ป ร า ย  ก า ร ค้ น ค ว้ า 
กรณีศึกษา ตลอดจนนํา เสนอ
ป ร ะ เ ด็ น ที่ ผู้ เ รี ย น ส น ใ จ เ พ่ื อ                   
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การสอบข้อเขียน  
2) การสอบปากเปลา  
3) การสอบปฏิบัติ 
4) การเขียนรายงานและนําเสนอ

ด้วยวาจา 

 
2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวล 

ข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือ
นํ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ร ะ บุ แ ล ะ        
วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ที่ มี                 
ความซบัซ้อนไดด้วยตนเอง 

2) ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ             
บูรณาการความรู้ทางการบัญชี
และด้านอ่ืนที่สัมพันธ์ กันใช้
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจ            
ในการแก้ ไขปัญหารวมทั้ ง
เ ส น อ แ น ะ แ น ว ท า ง ใ ห ม่         
ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง  ๆ                 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
ทั้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม           
ในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธี          
ก า ร สอนที่ ห ล ากห ล า ย  เ ช่ น                   
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ก า ร ทํ า
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทํา
โครงการและการใช้เกมส์เป็นต้น 

1) การสอบข้อเขียน  
2) การสอบปากเปลา  
3) การสอบปฏิบัติ 
4) การเขียนรายงานและนําเสนอ

ด้วยวาจา  
5) การสังเกตการณจากการให้                  

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
6) กา รมอบหมาย ง านที่ ต้ อ ง

กระตุ้นให้ เกิดการประมวล
ความรูของผู้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
อย่างสร้างสรรค์  โดยคํานึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจ 

3) สามารถติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลไดอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น 
 

 
2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบ

งานที่ไดรับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถ
ทํ า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น  แ ล ะ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององค์กรได้     
เป็นอย่างด ี

3) มีความคิดริ เริ่ม สร้ างสรรค์ 
สามารถให้ความช่วยเหลือ     
และอํานวยความสะดวกใน   
การแกไขปัญหาในสถานการณ
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา
หรือในบทบาทของผู้รว่มงาน 

4) มีความรับผิดชอบการพัฒนา
ความรู้ ค ว ามสามารถทาง
วิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

นักศึกษาต้องมีความสามารถ   
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและ
สังคม ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต่าง  ๆ ให้นักศึกษา
ระหว่างที่สอน ดังนี้ 

1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างด ี

2) มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัว เข้ ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรได้เป็นอย่างดี 

4) มีมนุ ษยสั ม พันธ์ ที่ ดี กั บ
ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

5) มีภาวะผู้นํา 

1) การสังเกตพฤติกรรม  
2) การประเมินตนเอง  
3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย เ พ่ื อ น        

รว่มชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  
4) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ที่

มอบหมายและการนําเสนอ 
ด้วยวาจา 
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2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีทักษะการใช้วิ ธี วิ เคราะห์               
เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ   
อย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะ
แนวทางในการแก ไขปัญหา
หรือข้อโต้แย้ง 

2) ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและ     
การเขียน รู จักเลือกและใช้
รู ป แ บ บ ก า ร นํ า เ ส น อ ที่
เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่ม  
ผู้ฟังที่แตกตา่งกัน 

3) สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ เ ท ค นิ ค                  
กา รสื่ อ สา รที่ เ หมาะสม ใน             
ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล                  
การแปลความหมาย  และ           
การสื่อสารสารสนเทศ 
 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมี 
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน    
การติดต่อ สื่อสารระดับบุคคล    
กลุ่มคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์
สถานการณ์ทั้งสถานการณ์จริง
และสถานกา รณ์ จํ า ลอ งและ
นําเสนอ การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

 

1) การสอบข้อเขียน  
2) การสอบปากเปลา  
3) การสอบปฏิบัติ  
4) การสังเกตการณจากการให้

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
5) การประเมินผลผลงานที่ได้รับ

มอบหมายและการนําเสนอ 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)   

3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 

และสู้งาน 
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3.1.2 ด้านความรู้ 
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป 
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และ                  
คิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอข้อมูล

ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ

การแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ         
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร ● ● ● O O O O ● ● O ● ● O ● ● O O 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน ● ● ● O O O O ● ● O ● ● O ● ● O O 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา      
การเรียนรู้ 

● ● ● O O O O ● O O ● ● O ● ● O O 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสือ่สาร ● ● ● O O O O ● O O ● ● O ● ● O O 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา           
การเรียนรู้ 

● ● ● O O O O ● O O ● ● O ● ● O O 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   ● ● O O O ● O O ● O ● ● O ● ● O O 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชพี   ● ● ● O O ● O O ● O ● ● O ● ● O O 

 

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)  
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ         
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100103 หลกัการอ่านและการเขียนคําไทย ● ● ● O O O O ● ● O ● ● O ● ● O O 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
            ภาษาอังกฤษ 

● ● ● O O O O ● O O ● ● O ● ● O O 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและ 
            การเขียน 

● ● ● O O O O ● O O ● ● O ● ● O O 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน ● ● ● O O O O ● O O ● ● O ● ● O O 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ● ● ● O O O O ● O O ● ● O ● ● O O 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน ● ● ● O O O O ● O O ● ● O ●  O O 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  ● ● O O O ● ● O ● O ● ● O ● ● O O 

 

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ         
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100112 วทิยาการแหง่ความสขุ ● ● ● O O ● ● ● ● O ● ● O O O O O 

2100113 สุนทรียวิจักขณ ์ ● ● ● O ● ● ● ● ● ● ● ● O O O O O 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวิต ● ● ● O O ● O ● ● O ● ● O O O O ● 
2100118 ความจริงของชวีติ   O O ● O O O ● O ● O O ● O O O ● O 

2100119 การพัฒนาตน   O ● O O O ● O O ● O O ● O O O ● O 

2100120 สนุทรียภาพเพ่ือชีวติ   ● ● ● O O ● ● ● ● ● ● ● O O O O O 

 
● ความรับผิดชอบหลัก       O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ         
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2150101 สงัคมภวิตัน์ ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● O O O O 

2150102 การจดัการทางสงัคม ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O O O O 

2150103 ทักษะชวีติและจิตสาธารณะ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O 

2150108 ทักษะในการดําเนนิชวีติ   ● ● ● O O ● ● ● ● O ● ● O ● O ● O 

2150109 ชวีติและวัฒนธรรมไทย   ● ● ● O O ● ● ● ● O ● ● O ● O ● O 

4100101 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจําวนั ● ● ● O O O O ● ● O ● ● O O O ● O 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ● ● ● ● O ● ● ● ● O ● ● ● O O ● O 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ● ● ● O O O O ● O O ● ● O O ● O ● 
4100108 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจําวนั  O ● O ● O O ● O ● O O ● O O ● O ● 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติ  ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ● O O ● 

 
● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

 



62 

 

 

3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

3.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความรูและความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติ  

ที่ดีตอ่วิชาชีพ 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ      

ของสถาบันและสังคม 
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
4) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนส่วนรวมมากกว่าประโยชนส่วน

ตนอยา่งมีคุณธรรม 
3.2.2  ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรูทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ 

ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตไ์ดอย่างเหมาะสม 
3) มีความรู เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธี    

การเรียนรูจากประสบการณ 
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
3.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้         
ในการระบุและวิเคราะหป์ัญหาที่มคีวามซบัซ้อนไดด้วยตนเอง 

2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน
ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ 

3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
3.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถาน

การณและวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก

ในการแกไขปัญหาในสถานการณต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาท
ของผู้รว่มงาน 

4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อย่างตอ่เนื่อง 
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3.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ใน    

การแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู จักเลือกและ    

ใช้รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกตา่งกัน 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม      

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะ  
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ         
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข    

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

3120302 สถิติธุรกิจ ● ● O O O ● O O ● ● O O ● O O O O ● 
3120103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ       

ทางธุรกิจ 1 
● ● O O O ● ● O ● O ● O O O ● O ● O 

3120104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ        
ทางธุรกิจ 2 

O ● O ● O ● ● O O ● O ● ● ● O ● ● O 

3120205 กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณ                 
วิชาชีพบัญชี 

● ● ● O O ● O O ● ● O O O O ● ● O O 

3120206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ● ● O O O ● O O ● O ● O O O ● O ● O 
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 ● ● O O ● O O O O ● O O O ● ● ● O ● 
3122203 การภาษีอากร 1  O ● O ● O ● O ● O ● O ● O O ● ● O O 
3123302 การเงินธุรกิจ ● ● O O O ● O O ● O O O O O ● ● O ● 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะ  
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ         
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข    

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

3124101 หลักการตลาด ● ● O O O ● ● O ● O O O O ● O ● O ● 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ O ● O ● O ● O O ● O O ● O O O ● O ● 
3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ O ● O O O ● ● O ● ● O O ● O O ● O ● 
3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ ● ● O ● O ● O ● ● O ● ● O O O O ● ● 
3131101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ O ● O O O ● O O ● O O ● O O O O ● ● 
3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 ● ● ● O ● ● O O O ● O O O O ● ● O O 
3122204 การภาษีอากร 2 O ● O O ● O O O O ● O ● ● O O ● O O 
3122205 การบัญชีขั้นกลาง 1 ● ● ● O ● O O O O ● O ● ● O O ● O O 
3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2 ● ● O O ● O O O O ● O ● ● O O ● O O 
3122207 การบัญชีต้นทุน 1 ● ● ● O ● O O O O ● O ● ● O O ● O O 
3122308 การบัญชีต้นทุน 2 ● ● O O ● O O O O ● O ● ● O O ● O O 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะ  
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ         
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข    

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

3122309 การบัญชีขั้นสูง 1 ● ● O O ● O O O O ● O ● ● O O ● O ● 

3122410 การบัญชีขั้นสูง 2 ● ● O O ● O O O O ● O ● ● O ● ● O ● 
3122211 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ● ● O O ● O O O O ● O ● ● O O ● O ● 
3122312 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น ● ● O ● ● O O O O ● O O ● O ● ● O O 
3122313 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 

งบการเงิน 
● ● O O ● O O O O ● ● O ● O O ● O O 

3122319 การวิจัยทางการบัญชี ● ● O O ● O ● ● ● O ● ● ● O ● ● O ● 
3122420 การตรวจสอบภายในและการควบคุม

ภายใน 
● ● O O ● O O O O ● O O ● O ● ● O O 

3122421 สัมมนาการบัญชีการเงิน ● ● ● O ● ● O O O ● ● ● O ● ● ● O ● 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะ  
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ         
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข    

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

3122314 การวางระบบบัญชี ● ● O O ● O O O ● O O O ● O ● ● O O 
3122315 การบัญชีเฉพาะกิจการ ● ● O O ● O ● O ● O O O ● O ● ● O ● 
3122316 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ ● ● O O ● O ● O ● O O O ● O ● ● O ● 
3122317 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ● ● O O ● O ● O ● O O O ● O ● ● O ● 
3122318 การบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
● ● O O ● O ● O ● O O O ● O ● ● O O 

3122422 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 

O ● O ● ● ● O O ● O O O ● O O O ● O 

3122423 สหกิจศึกษาทางการบัญชี O ● O ● ● ● ● O ● O O O ● O O O O ● 
3122424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ● ● O ● ● ● ● O ● O ● O ● O ● O ● O 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบเป็นการดําเนินการหาหลักฐานเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
ที่เหมาะสม เพ่ือยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา
ดําเนินการดังนี้ 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังนี้ 
1) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน   

ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย  
2) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3) และ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ รายละเอียด       
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม    
(มคอ.6) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

3) ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด และข้อสอบ 
4) จัดทดสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่

กําหนดไว้ 
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร  

ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป

ตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจากหัวข้อดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

2) จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการและ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน และการทดสอบ ตามท่ีคณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบ 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

เป็นการติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและนําผลมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการดังต่อไปนี้  

2.2.1 สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ ใหม่ เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้                     

ของนักศึกษาในรายวิชา 
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง                    

เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่ อ การวัดประเมินผล การวิ เคราะห์ผู้ เรียน                        

การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คําแนะนําปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม     

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก                   
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง  ๆ                    
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  ๆ 
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่ เกี่ยวข้องกับ                 

การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม              

การพัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรง           
ในสาขาวิชา มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตร 

3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ ใหม่ เ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ มี                   
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

4) ส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยขอทุนจากคณะวิทยาการจัดการหรื อ
มหาวิทยาลัย 

5) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง  ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง  ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
7) ส่งเสริมการทําสื่อเพ่ือการเรียนการสอน เช่น E-learning 
 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจําหลักสูตร                 
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ                            
จํานวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยมี
การวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และ
นําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ             

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวล
ความรอบรู้ และการมีงานทํา นอกจากนั้น ยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม               
ทั้งจํานวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปี และแจ้งผลการสํารวจให้กับคณะวิทยาการจัดการได้รับทราบเพ่ือเป็น
ข้อมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้บัณฑิต
ต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
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3. นักศึกษา 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้ความสําคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริม

พัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  ดังนี้ 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ                   
ซึ่งเป็นไปตามระบบและกระบวนการการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทั้งในระบบ
โควตา และระบบการสอบคัดเลือก  

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประชุมวางแผนเพ่ือดําเนินการในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา 

3.3  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว             

แก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
1) การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือ ให้                  

การดําเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้คําปรึกษาทางด้าน
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาสําหรับนักศึกษา 

2) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง          
ในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา  

3) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัย
และอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กําหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กําหนด
นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอคําปรึกษาได้ 

3.4  ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตร 

เพ่ือนําเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจําหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 

 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
4.2  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์ พิเศษตาม                   
ความจําเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4.3  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน                 

จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
    

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การสํารวจสถานการณ์ปัจจุบัน             

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใช้  
ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาให้ทันสมัย  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การดําเนินงาน     
ด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละ                
ภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

5.3 การประเมินผู้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้เรียน โดยกําหนดให้สอดคล้องกับ           
การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอน  ดังนี้ 
6.1  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตําเหน่งงาน 

2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําเหน่งงาน 

6.2  การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาการจัดการทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์                   
อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ               
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานัก     

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ  รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
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6.3.1  สถานที่ 
ล าดับ 

ที ่
อาคารสถานที่ จ านวน 

(ห้อง) 
อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23                         
ความจุ 100 คน 

3 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ Projector 

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23                       
ความจุ 50 คน 

10 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ Projector 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3                         
ความจุ  55 คน  

7 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ Projector  

4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม                       
อาคาร 20  ความจุ 100 คน 

6 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี และ Projector  

5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม                      
อาคาร 20  ความจุ 55 คน 

12 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี และ TV 36 นิ้ว 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 เครื่อง/ห้อง 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 

 

6.3.2  อุปกรณ์การสอน 
1)  อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ
ที ่

รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มีอยู่ 

(เครื่อง) 
1 เครื่องฉายภาพ 21 
2 โทรทัศน์ 4 
3 เครื่องเสียงประจําห้องเรียน 18 

4 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องๆ ละ    
44 เครื่อง 

88 
 

6.3.3  ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามี            

เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง 
Website http://aritc.yru.ac.th 

1) เอกสารและตํารา 
(1) ตํารา/หนังสือ 

 ภาษาไทย จํานวน    1,875 ชื่อเรื่อง   
 ภาษาอังกฤษ จํานวน      201 ชื่อเรื่อง 
  รวม    2,076 ชื่อเรื่อง 
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(2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
 ภาษาไทย จํานวน        11 ชื่อเรื่อง 
 ภาษาอังกฤษ จํานวน         - ชื่อเรื่อง 
  รวม        11 ชื่อเรื่อง 

(3) วารสาร/นิตยสาร 
 ภาษาไทย จํานวน      161 ชื่อเรื่อง 
 ภาษาอังกฤษ จํานวน         -    ชื่อเรื่อง 
  รวม           161 ชื่อเรื่อง 

6.3.4  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
ฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้ามีจํานวน 3 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล 

Online จํานวน 9 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
e-book  e-Journal e-Thesis  

1. iGLibrary  (iG Publishing ) 
2. Gale Virtual Reference    
    Library (eBook) 
3. 2eBook 
 

1. ABI/INFORM 
2. Springer Link 
3. Web of Science 
4. Academic Search    
    Complete 
5. EBSCO Discovery    
   Service Plus Full Text  
6. H.W. Wilson 
7. Emerald 

1. ProQuest Dissertations    
    & Theses Global 
2. Thailis 

 

 

6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา            

ของหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ เพ่ือทําการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า 
รวมถึงใช้ประกอบการเรียน นอกจากนี้ยังได้ขอความอนุเคราะห์ตํารา หนังสือทางวิชาการ วารสาร  
จากองค์กรเครือข่าย และมูลนิธิต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) สํารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจําทุกปีการศึกษาจาก

ผู้สอนและผู้เรียน 
2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน

หลักสูตร 
3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน

สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 



 

 

75 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ สื่อและช่องทาง
ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ห้ อ ง เ รี ย น                
น อ ก ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ เ พ่ื อ                  
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จั ด ให้ มี ห้ อ ง เ รี ยนที่ มี สื่ อ 
อุปกรณ์ พร้อมให้งานอย่าง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ทั้ ง ใ น           
การเรียนการสอน การทํา
กิจกรรมในห้องเรียน 

2) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตน เอ ง เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า
ส า ม า ร ถศึ กษ า  ค้ า ค ว้ า              
หาความรู้ เ พ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเอง 

4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการ
ทั้งหนังสือ ตํารา และสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

1) ผ ล สํ า ร ว จ ค ว า ม พร้ อ ม            
ของสื่อ อุปกรณ์ที่จําเป็น
ป ร ะ จํ า ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 

2) จํานวนหนังสือ ตํารา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิ ติ กา ร ใช้ ง านหนั งสื อ 
ตํารา และสื่อดิจิทัล 

3) ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของนั กศึกษาต่ อการ ใ ช้
บ ริ ก า ร ท รั พ ย า ก ร เ พ่ื อ          
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

 

6.6  แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
6.6.1  ส านักงานบัญชีจังหวัดยะลา 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อส านักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 

1 บริษัท ฮาลาลการบัญชี จํากัด 1159 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง       
จ.ยะลา 

086-9629634 

2 สนง.กําพลการบัญชีและกฎหมาย 
 

4 ถ.สุภาพ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 073-230794 

3 สนง.ตรวจสอบ เอส.พี.เค ธุรกิจ
การบัญชีและภาษีอากร 

268 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง                   
อ.เมือง จ.ยะลา 

073-211461 

4 สนง.บัญชี เอ.ซี.กรุ๊ป 66/6 ซ.5 ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง                 
จ.ยะลา 

084-3447604 

5 สนง.บัญชีจิลภัทร 11 ถ.ประชานุกูล ต.สะเตง อ.เมือง                         
จ.ยะลา 

073-212239 

6 สนง.บัญชีอมฤต 31 ซ.ยะลาซิตี้ ถ.สิโรรส ต.สะเตง                     
อ.เมือง จ.ยะลา 

073-244502 

7 สนง.พิชัยยุทธการบัญชี 94 ถ.รัฐคํานึง ต.สะเตง อ.เมือง                      
จ.ยะลา  
 

073-215364 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อส านักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 

8 สนง.ตรวจสอบบัญชี ไอ.ที 133/76 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 

08-91970949 

9 สนง.ยะลาธุรกิจการบัญชี 121 ถ.รัฐคํานึง ต.สะเตง อ.เมือง                      
จ.ยะลา 

073-212809 

10 สนง.วิโยทัยการบัญชี 45/6 ถ.กาญจนา 2 ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 

073-244813 

11 สนง.วีรวัฒน์การบัญช ี 7 ซ.24 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 

073-247161 

12 สนง.ศักดิ์ศมนการบัญชี 19 ซ.นายพิศ 3 ถ.สุขยางค์ 2 ต.สะเตง 
อ.เมือง   จ.ยะลา  

073-203828 

13 สนง.สุรินทร์การบัญชี 51-53 ถ.กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง           
จ.ยะลา 

073-213359 

 

6.6.2  ส านักงานบัญชีจังหวัดปัตตานี 
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อส านักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 

1 สนง.เกษมสุขการบัญชี 3/23 ถ.เกษมสุข ต.สะบารัง                              
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 

073-313968 

2 สนง.แดงการบัญชี 82/1 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ                                 
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 

073-349710 

3 บริษัทประกอบการบัญชีและ
กฎหมาย จํากัด 

50 ถ.จะบังติกอ ต.จะบังติกอ                           
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 

073-313968 

4 สนง.เพ่ือนมุสลิมการบัญชี 41/7 ม.5 ต.ปูยุด อ.เมืองปัตตานี                       
จ.ปัตตานี 94000 

087-2878661 

5 สนง.ภัทรการบัญชี 19/14 ถ.นาเกลือ ต.บานา                               
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 

073-414778 

6 
 

สนง.สมานการบัญชี 12/55 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.สะบารัง                    
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 

073-332185, 
081-9637977 

7 สนง.สมสุขการบัญชี 5 ซ. 7 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง                             
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  94000 

073-312965,  
086-3128595 

8 สนง.บัญชีสุรักษ์-อรัญญา                  
สุทธิเวธานนท์ 

103/34 ม.8 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี 
จ.ปัตตานี 94000 

073-3414578,  
081-5401069 

9 บริษัท ศิริชัยการบัญชี จํากัด 80 ม. 1 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี 
จ.ปัตตานี 94000 

073-319066 

10 สนง.ตรวจสอบ เอส.พี.เค ธุรกิจ
การบัญชี และภาษีอากร 

297/46 อาคารหมู่บ้านออมทอง                           
ต.รูสะมิและ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 
94000 

073-313135, 
081-9572664, 
081-4781408 
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6.6.3 ส านักงานบัญชีจังหวัดสงขลา 
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อส านักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 

1  กมลทิพย์การบัญชีและภาษีอากร 17 ม.2 ซ.สามสกุล ต.ควนลัง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

089-2954539 

2  คณะบุคคล พีเจ การบัญชี 41/175 ซ.วิลล่าเฮ้าส์ ถ.ปุณณกัณฑ์ 
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 

074-225032 

3  คณะบุคคล สนง.จิตราการบัญชี 38 ซ.10 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-333245 

4  คณะบุคคลธนอภิวัชรคอนซัลเลอร์ 164/31 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

081-4854898 

5  คณะบุคคล สนง.เกษมพัฒน์                    
การบัญชีและภาษีอากร 

95 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่                  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

089-1555896 

6  บจ. เซ้าท์พอยท์ ซอฟต์แวร์และ
การบัญชี 

41/50 ม.8 ถ.ปุณณกัณฑ์                
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

074-201900 
081-5415633 

7  บจ. สนง.อินทดิษฐ์ ซี.พี.เอ 38/10 ถ.ประชารักษ์ ต.หาดใหญ่   
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 

074-352465 

8  บจ. เสนอศักดิ์การบัญชี 19/55 ม.10 ต.เขารูปช้าง                                
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 

086-48 0359 

9  บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและภาษีอากร
จํากัด 

278/33  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5                  
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

074-2474556 

10  ยุพินการบัญชีและทนายความ 160/12 ม.2 ตลาดสดศิริอาเขต    
ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  

074-334271, 
081-4793062 

11  รุ่งโรจน์การบัญชี 53 ซ.7 ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่                  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-356781, 
081-6902689 

12  วรรณพรการบัญชีและภาษี  16 ซ.12 ถ.โชคสมาน 5 ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-22 0422, 
081-9904895 

13  สนง. เค เอส พี การบัญชี 10 ซ.8 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-235779  

14  สนง. เคเอส แอ็คเคาท์ติ้ง 999/85 ถ.ทุ่งทอง ต. คลองแห                              
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

081-6797580 

15  สนง. ซี.ดี.พี. ที่ปรึกษา 
และการบัญชี 

36 ซ.7 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-247317 
081-8970836 

16  สนง. ณัฐการบัญชี 513/1 ถ.กาญจนวาณิช ต.บ้านพรุ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 

081-5981482 

17  สนง.พี.เอส.เค. การบัญชี 30 ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่                   
จ.สงขลา 90110 

074-446160 

18  สนง. วี ซี การบัญช ี 63/4 ม.3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่                    
จ.สงขลา  90110 

089-8796789 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อส านักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 

19  สนง. ศรัญย์รัชย์การบัญชี 36 ม.1 ซ.หมู่บ้านวรรณทวีเพลส 2 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

081-7483161 

20  สนง. ศรีสร้อยการบัญชี 34 ซ.10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

084-5872354 

21  สนง. อังคณาการบัญชี 243 ถ.รัตนอุทิศ ซ.18 ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 

081-6096459 

22  สนง. เอ.ที. การบัญชี 249 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี                    
อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 

074-371542, 
074-221410 

23  สนง. เอส.ซี.อาร์.การบัญชี 47/86 หมู่บ้านจุฬามณี ม. 5                     
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

074-253439 

24  สนง.กรรณิการ์การบัญชี 140/9 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 3                       
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

074-237655 

25  สนง.งอนีการบัญชีและภาษีอากร 1416 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่                  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-257446 

26  สนง.จเรนาฎการบัญชีและ
กฎหมาย 

21 ซ.โสภณพิทยาคุณานุสรณ์                      
ถ.กาญจนนิชย์ ต.หาดใหญ่                             
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-211259, 
081-7873545 

27  สนง.จิตราพรการบัญชี 147 ซ.7 (โชคสมาน 5) ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

074-358396 

28  สนง.ณฐมนการบัญชี 10 ม.7 ถ.สงขลา-นาทวี ต.จะโหนง 
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

074-477271 

29  สนง.ณรากรการบัญชีและภาษี
อากร 

14 ถ.สุวรรณวงศ์ ต.หาดใหญ่                    
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 

089-9793113 

30  สนง.ตรวจสอบบัญชี เค เค เอส 62/76 ซ.เอื้ออาทร ม. 3 ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 

074-387121, 
074-559230 

31  สนง.ทักษิณการบัญชี 159 ซ.3 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-365625 

32  สนง.ที่ปรึกษาธุรกิจ 
และการบัญชี ดับเบ้ิลยู ซี เอ 

217/14 ถ.ศุภสารรังสรรค์                             
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

074-35 3448, 
081-5402899 

33  สนง.เทคโนการบัญชี 
และภาษีอากร 

14/24 ม.1 ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-344528, 
089-7364099 

34  สนง.ธวัชชัยการบัญชี 490 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่    
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 

080-0357163 

35  สนง.ธีรวัฒน์การบัญช ี 120/51 ม. 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่   
จ.สงขลา 90110 

074-502553 

36  สนง.บรรเทิงธุรกิจการบัญชีภาษี
อากรและทนายความ 

196 ซ.12 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-358368 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อส านักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 

37  สนง.บัญชี ส. บุตรเจริญ 244 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-232654, 
074-343083 

38  สนง.บัญชี เอ็น.เค.แอ็คเคาท์ 
แอนด์ แทกซ์ แอชชิสแทนท์ 

35/40 ถ.หอยมุกต์ ต.หาดใหญ่                     
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-356413, 
089-5406288 

39  สนง.บัญชี เอเอสเฮาส์ 106 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่                         
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

074-231286, 
089-6534455 

40  สนง.บัญชี แอคเคาท์เอ พลัส 16 ถ.โชติวิทยะกุล 5 ต.หาดใหญ่                    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-429977 

41  สนง.บัญชีบุญญฤทธิ์ 142 ซ.8 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-245815 

42  สนง.บัญชีปัณณาวสา 70/9 ม.2  ซ.5 ถ.กาญจนวนิช                 
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

074-212435, 
081-6982764 

43  สนง.บัญชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ
อินเตอร์สแตนดาร์ด 

38/10 ถ.ประชารักษ์ ต.หาดใหญ่                     
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

074-352467 

44  สนง.บัญชีสงขลากิจเจริญ 120/348 ม.8 ถ.ติณสูลานนท์                   
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา    

081-5405379 

45  สนง.บัญชีสาระนันท์ 180/47 ม.1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 

074-344436 

46  สนง.บัญชีสุรินทร์และเพ่ือน 204 ถ.นางงาม ต.บ่อยาง                    
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 

074-311961 

47  สนง.บัญชีหาดใหญ่ 89  ซ.6 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-36 5980, 
081-5992900 

48  สนง.พลวัฒน์ การบัญชี 7 ซ.36/3 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-258493 

49  สนง.พินิจการบัญชี 96 ซ.18 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่             
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

081-9573525 

50  สนง.เพ่ือนบัญชีและภาษีอากร 101/31 ม.4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 

074-446461 

51  สนง.ฟิวเจอร์ซันการบัญชี 251 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่                         
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 

074-371041 

52  สนง.มาตรฐานการบัญชีและ
กฎหมาย 

60/24 ซ.10/4 ถ.เพชรเกษม                               
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

074-344106 
081-9904748 

53  สนง.โยธยาการบัญชี 403 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1                            
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

074-366308, 
089-6553625 

54  สนง.วันวิสา การบัญชี 92/5 ม.4 ต.เขารูปช้าง                            
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 
 

086-2992537 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อส านักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 

55  สนง.วาสนาการบัญชี 85 ซ.4 ถ.คลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-356945, 
081-9597377 

56  สนง.วินิจการบัญชี 1/1 ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่                  
จ.สงขลา 90110 

074-446236 

57  สนง.ศศิธรการบัญชี 22/7 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่               
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

081-8973839 

58  สนง.สงขลาบัญชีกิจ 16 ถ.สามัคคีสุข 2 ต.บ่อยาง                            
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000 

074-436028, 
074-315617 

59  สนง.สมนึกการบัญชี 139/3 ถ.ดวงจันทร์ ต.หาดใหญ่                    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-237393 

60  สนง.สมศักดิ์ – วันทาการบัญชี 640 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่                   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

074-364017, 
0812779955 

61  สนง.สุจริงการบัญชี 229 ถ.ประชายินดี  ต.หาดใหญ่                     
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-364898 

62  สนง.สุจิตการบัญชี 26 ซ.โสภณพิทยาคุณานุสรณ์                          
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    

074-211960 

63  สนง.สุริยพงศ์ การบัญชี 27 ถ.จิระนคร ต.หาดใหญ่                          
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

085-0788459, 
074-234917 

64  สนง.เสงี่ยมการบัญชี 47/56 ซ.25 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1  
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา  

074-366127 

65  สนง.อนันต์การบัญชี 68 ซ.4 ถ.ราษฎร์ยินดี (30 เมตร)    
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

074-364237, 
074-364177 

66  สนง.อําพันธ์การบัญชี 32  ซ.4  ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์                     
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

074-344384 

67  สนง.เอส.ซี อาร์ การบัญชี 80 ซ.ละม้ายสงเคราะห์ 4 ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-263400, 
089-6534495 

68  หสม.ทีบี การบัญชี 73/34 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4                                    
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

089-2986766 

69  หสม.พิทยาการบัญชี 144/47 ถ.ริมทางรถไฟนอก                                 
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

074-311961 

70  หสม.พี.เจ.ธุรกิจและการภาษี 24 ซ.ขําอุทิศ 3 ถ.ทุ่งเสา 2                               
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

074-248218 

71  หสม.ระวิการบัญชี 232/32 ถ.ศุภสารรังสรรค์                       
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

074-246987, 
074-233229 

72  หสม.สนง.สยาม เอที 128/17 ม.1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 
จ. สงขลา90110 
 

074-247456 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อส านักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 

73  หสม.เอส.พี.ซี. การบัญชี 133/53 ม.1 ซ.จันทคาร 4 ต.ควนลัง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

074-422520 

74  หสม.กรกช การบัญชี 14 ทุ่งเสา 2 ซ.3 ต.หาดใหญ่                       
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

081-6907521 
074-420351 

75  หสม.เฉลิมศักดิ์การบัญชี 17/2 อาคารหาดใหญ่คันทรีโฮม                 
ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่                                  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

080-6584446 

76  หสม.ดนัยการบัญชี 232/8 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-246987, 
074-233229 

77  หสม.สนง.บัญชีสุธีรส์ันติวิชช์ 43/3 ถ.ทิพรัตน์ ต.หาดใหญ่                        
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-231822, 
081-8967545 

78  หสม.แอคเค้าท์ติ้ง 2009 16 ซ.1 (ประชายินดี) ต.หาดใหญ่                    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

074-356822 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1) อาจารย์ประจํ าหลักสูตรอย่ างน้อยร้ อยละ 80 มีส่ วนร่ วมใน                 
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร × × × × × 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) × × × × × 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน                     
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4) จัดทํ า ร ายงานผลการดํ า เนิ นการของรายวิช า  และรายงาน                
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

× × × × × 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา × × × × × 

6) มี ก า ร ท ว น ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น                             
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

 × × × × 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา                 
ด้านการจัดการเรียนการสอน × × × × × 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง × × × × × 

10) จํ านวนบุ คล าก รสนั บสนุ นการ เ รี ยนการสอน  ( ถ้ า มี )  ไ ด้ รั บ                   
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี × × × × × 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    × × 

12) ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใ ห ม่                        
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0     × 

 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้        
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนิน          
การบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียด                 

ของกลยุทธ์การประเมินการสอนและรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอน
ของแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนดําเนินการ ดังนี้ 
1) นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จํานวน 2 ครั้ง คือ 

ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
2) คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกต     

การสอนของอาจารย์ 



 

 

83 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา                 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง  

ทางการศึกษา 
2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน  ๆ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร                    

วิชาการคณะ 
4.3 ดําเนินการปรับปรุง 

4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

(มคอ.7) 
2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังสําเร็จการศึกษา              

อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 



 

 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุง
ไดด้ังนี้ 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
    บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

1. ชื่อหลักสูตร 
   บัญชีบัณฑิต  

ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา  
    ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบัญชี) 
                Bachelor of Business Administration   
                (Accounting) 
    ชื่อย่อ    บธ.บ. (การบัญชี) 
                B.B.A. (Accounting) 

2. ชื่อปริญญา  
    ชื่อเต็ม   บัญชีบัณฑิต 
                Bachelor of Accounting 
    ชื่อย่อ    บช.บ.  
                B.Acc. 

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่ ง ส ร้ า ง บั ณ ฑิ ต ท า ง ก า ร บั ญ ชี ที่ มี ค ว า ม รู้ 

ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่ ง ส ร้ า ง บั ณ ฑิ ต ท า ง ก า ร บั ญ ชี ที่ มี ค ว า ม รู้ 

ความสามารถ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามความต้องการของตลาดงาน อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านวิชาชีพ

การบัญชี 
4.2 ม ีเ จ ตคต ิที ่ด ี ม ีค ุณ ธ ร รม  จ ร ิย ธ ร รม  แล ะ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4.3 สามารถประกอบอาชีพทางบัญชีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.4 เ พื ่อ เ ส ร ิม ส ร ้า ง แ น วค ิด ใ ห ้บ ัณฑ ิต เ ป ็น ผู ้มี

วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แสวงหาความรู ้ใหม่ อีกทั ้งมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.2 มีความรอบรู้ ในศาสตร์ทางการบัญชีทักษะทาง

วิชาชีพและศาสตร์อืน่ที่เกี่ยวข้อง 
4.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
บัญชีอย่างเป็นระบบ 

4.4 มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
ตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม 

4.5 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค  

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค  

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

ปรับลด 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
7. โครงสร้างหลักสูตร 7. โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 6 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน  45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน  39 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

- วิชาเอกบังคับ  39 หน่วยกิต - วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต  
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 9 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
8. รายวิชา 8. รายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า    30    หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

                           ไม่น้อยกว่า    12    หน่วยกิต 
 บังคับเรียน                                10    หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
             และพัฒนาการเรยีนรู ้             2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
             และพัฒนาการเรยีนรู ้             2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า    30     หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

                  ไม่น้อยกว่า    12     หน่วยกิต 
 บังคับเรียน                                  10     หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3)  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
             และพัฒนาการเรยีนรู ้                2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
             และพัฒนาการเรยีนรู ้                2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1            2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ         2(1-2-3) 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อ   
การสื่อสาร และ 2100104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้)  
 
 
 

เพิ่มรายวิชา 



 

 

87 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
เลือกเรียน                       ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย      2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูด 
             และการอ่านภาษาอังกฤษ              2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน                      2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                 2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน            2(1-2-3) 
 
2. กลุม่วิชามนุษยศาสตร์                       6 หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข            2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์            2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3)     
 
 
 
3. กลุม่วิชาสังคมศาสตร์                       6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์                              2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม                    2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ           2(1-2-3) 
 
 
4. กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                   6  หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน           2(1-2-3)  2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ในชีวิตประจําวัน                         2(1-2-3) 
   

เลือกเรียน                          ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย         2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูด 
             และการอ่านภาษาอังกฤษ                2(1-2-3)                           
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน                                2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                2(1-2-3) 
2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2            2(1-2-3) English for Communication 2 
2. กลุม่วิชามนุษยศาสตร์          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข                2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต     2(1-2-3) 
2100118  ความจริงของชีวิต                2(1-2-3) 2(2-0-4) 
2100119  การพัฒนาตน                2(2-0-4) 
2100120  สุนทรียภาพของชีวิต                2(1-2-3) 
3. กลุม่วิชาสังคมศาสตร์          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์                2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม                2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ               2(1-2-3) 
2150108  ทักษะในการดําเนินชีวติ                2(1-2-3)  
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                2(1-2-3) 
4. กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           
                                     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน             2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ในชีวิตประจําวัน                            2(1-2-3)  2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน             2(1-2-3) 
4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต          2(1-2-3)  

หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า 96  หน่วยกิต 

เพิ่มวิชาใหม ่
ปรับรหสัวิชา 
และหน่วยกติ 

1. กลุม่วิชาแกน 45  หน่วยกิต 1. กลุม่วิชาแกน 39  หน่วยกิต 
3150204 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

   3120103 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ทางธุรกิจ 1 

 
3(2-2-5) 

   3120104 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ทางธุรกิจ 2 

 
3(2-2-5) 

   3120205 กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญช ี

3(3-0-6) 
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3150205 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ 3(3-0-6) 3120206 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ 3(3-0-6) 
3152102 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 

ยกเลิกวิชา 
เพิ่มวิชาใหม่  
ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชาและ
หน่วยกิต 

3153201 การภาษีอากรธรุกิจ 3(3-0-6) 3122203 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 
3153102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3154101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3156101 หลักการบริหารธรุกิจ 3(3-0-6) 3126101 หลักการบริหารธรุกิจ 3(3-0-6) 
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3159109 เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 3129101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
3156144 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 3131101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธุรกิจ 
 

3(3-0-6) 
   

3150101   คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)    
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)    
3150110 กฎหมายธรุกิจและสภาพแวดล้อม

ทางกฎหมาย 
 

3(3-0-6) 
   

3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)    
3156106 การจัดการการผลติและการ

ดําเนินงาน 
 

3(3-0-6) 
    

2. กลุม่วิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า 45  หน่วยกิต 2. กลุม่วิชาเฉพาะด้าน          ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
      - วิชาเอกบังคับ     39  หน่วยกิต       - วิชาเอกบังคับ     42  หน่วยกิต 
3152203 การบัญชีขั้นต้น 2 3(2-2-5) 3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 3(2-2-5) 
3152309 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 3122204 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 
3152204 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6) 3122205 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
3152205 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6) 3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
3152307 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6) 3122207 การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5) 
3152416 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6) 3122308 การบัญชีต้นทุน 2 3(2-2-5) 
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1 3(3-0-6) 3122309 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5) 
3152417 การบัญชีขั้นสูง 2 3(3-0-6) 3122410 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 
3152418 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2-2-5) 3122211 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2-2-5) 
3152310 การสอบบัญช ี  3(3-0-6) 3122312 การสอบบัญชีและการให้ความ

เชื่อมั่น 
 

3(3-0-6) 
3153403 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 3122313 

 
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน 

 
3(3-0-6) 

   3122319 การวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
3152419 การตรวจสอบและการควบคุม

ภายใน 
 

3(3-0-6) 
3122420 การตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน 
 

3(3-0-6) 
3152425 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 3122421 สัมมนาการบัญชีการเงิน 

 
 

3(2-2-5) 
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      - วิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต       - วิชาเอกเลือก            ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

ยกเลิกวิชา 
เพิ่มวิชาใหม่  
ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชาและ
หน่วยกิต 

3152313 การวางระบบบัญชี 3(3-0-6) 3122314 การวางระบบบัญชี 3(3-0-6) 
3152420 การบัญชีเฉพาะกจิการ 3(3-0-6) 3122315 การบัญชีเฉพาะกจิการ 3(3-0-6) 
3152421 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                                              3(3-0-6) 3122316 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                                              3(3-0-6) 
3152422 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 3122317 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 

   3122318 การบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  

 
3(3-0-6) 

3152423 การวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6)    
3152314 ทฤษฎีบัญช ี  3(3-0-6)    
3152315 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)    
3152316 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6)    
3153404 การวางแผนกําไรและการควบคุม 3(3-0-6)    
3153405 การวางแผนและการควบคุมทาง

การเงิน 
 

3(3-0-6) 
   

3. กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      9   หน่วยกิต 3. กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      9  หน่วยกิต 
3150306 เตรียมสหกจิศึกษาธุรกิจ 3(2-2-5) 3122422 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และเตรียมสหกิจศึกษาทาง 
การบัญชี 

 
 

3(270 ช่ัวโมง) 
    หรือเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึง่ต่อไปนี ้

3150408 สหกิจศึกษาธุรกจิ  6(600  ช่ัวโมง) 3122423 สหกิจศึกษาทางการบญัชี  6(600  ช่ัวโมง) 
   3122424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การบัญชี 
 

6(600  ช่ัวโมง) 
              หรือเลือกรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
3152426 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การบัญชี 
 

3(0-4-5) 
   

3152427 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี 1 

 
3(300 ช่ัวโมง) 

   

3152428 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บัญช ี2 

 
3(300 ชม) 

 
 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว             
และต้องไม่ เป็นรายวิชาที่กํ าหนดให้ เรียนโดยไม่นับ            
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํ ากับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว              
และต้องไม่ เป็นรายวิชาที่ กํ าหนดให้ เ รี ยนโดยไม่นับ             
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 

คงเดิม 
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9. ค าอธิบายรายวิชา 9. ค าอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 
    Thai for Communication 
    ความสํ าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร   ฝึ ก ทั ก ษ ะ ใ ช้ ภ า ษ า ใ น
ชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ             
การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน
ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อสังคมในการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                2(1-2-3) 
             Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจําวัน ทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อสังคม
ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in daily 
used in listening, speaking, reading and writing, use 
of language in formal and information 
communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and rational 
criticism, study of problem conditions and its 
solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society  

 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
                                                       2(1-2-3) 

Speaking and Writing Skills 
Development 

    หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ    
การเขียนเพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อ
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียนการวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความโดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                       
                                                           2(1-2-3) 
              Speaking and Writing Skills 

Development 
หลั ก เกณฑ์ และพัฒนาทั กษะการพู ดและ       

การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก    
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ 
ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
 Rules and development of reading and 
writing in order to speak and write effectively, 
practice of speaking both  individual and groups 
and criticizing for improvement,  practice of plot 
writing,  essay and article writing with the emphasis 
on standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing  
 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ    

พัฒนาการเรียนรู้                     2(1-2-3) 
              English for Communication and 

Learning Development 
               พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด  อ่าน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์
ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนํา
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ    
การให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ ง    
ข อ ง แ ล ะ ส ถ า น ที่  ก า ร ถ า ม แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล                
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้า
ในการพัฒนาการสื่อสาร เช่นการใช้พจนานุกรม บทความ  
หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้                        2(1-2-3) 
              English for Communication and 

Learning Development 
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง    

การฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและ
ผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถาม
และการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และ       
การแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่ องมือ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น 
การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Development of English communication 
skills; listening, speaking, reading and writing in 
daily life of various situations such as greeting, 
leave-taking, self-introduction and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on the telephone 
and expressing opinion; development of skills in 
using tools and resources for communicative study 
such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative 
development  

 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3) 
              Malay for Communication 

กา ร ใ ช้ ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น     
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนํา 
แบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 
              Melayu for Communication 

ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ ใ ช้ในชีวิตประจําวัน เ ช่น       
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

Use of  Melayu for communication in 
daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 

 

ปรับช่ือวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ  
              เรียนรู้                                  2(1-2-3) 
               Malay for Communication and 

Learning Development  
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้
ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่
ซับซ้อน 

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้                         2(1-2-3)  

Melayu for Communication and 
Learning Development  
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู  ด้านการฟัง    

การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง 
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา     
การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

Development of Melayu in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life, 
practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different 
situations; self-introduction, greeting, leave-taking, 
giving suggestion, inquiring information nationally 
and internationally as well as practice of simple 
sentence writing 

 

ปรับช่ือวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

ไม่ม ี

2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1        2(1-2-3) 
English for Communication 1 
การฝึกปฏิบัติการฟั ง  พูด  อ่ าน  และ เขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและ
สํานวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                   
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากล             
ที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of English 
speaking countries including appropriate social 
etiquette 

 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 



 

 

93 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

ไม่ม ี

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ      2(1-2-3) 
             Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิด การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้
ความรู้  การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่               
การงานและการใช้ชีวิตประจําวัน 

Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in 
order to communicate effectively in accordance 
with the rules; both for daily life and career as well 
as presenting, providing knowledge, analyzing 
opinion, and suggesting through process of 
academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the 
career and daily life 

 

วิชาใหม่ 

เลือกเรียน                        ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                       2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  Writing 

Thai Words 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคําไทย  

ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่านและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบคําที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนว
ทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคําไทยให้
ถูกต้อง 

เลือกเรียน                          ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                          2(2-0-4) 
              Principles of Reading and Writing  

Thai Words 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคําไทย  

ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่านและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบคําที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนว
ทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคําไทยให้
ถูกต้อง 

Principles of reading and writing Thai 
words, study of factors which affect to misreading 
and incorrect writing, collecting, analyzing and 
comparing the words that are usually incorrectly in 
read and written, discussing, summarizing, solution 
finding and promoting the correct reading and 
writing Thai words  

 
 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                          2(1-2-3) 
              Development of Speaking and 

Reading skills in English 
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การนํ า เสนองานหน้ า ช้ัน  และฝึกการอ่ านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                            2(1-2-3) 

Development of Speaking and Reading 
skills in English 

    การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การนําเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective development of speaking and 
reading skills in English , practice of speaking both 
individual and groups,  efficient class presentation 
and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites 

 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน         
              และการเขียน                         2(1-2-3) 
              English for Reading and Writing 

Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ

อ่ า นจั บ ใ จคว าม ง านหลากหลายสาขา ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์
ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย     
การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน                            2(1-2-3) 
              English for Reading and Writing 

Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่าน

จับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร      
การเขียนรายงานฯลฯ 

Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational and 
career purposes such as writing a letter, filling in an 
application form, writing a report, etc 

 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 
              Basic Malay  

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา 
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ให้ใช้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                     2(1-2-3) 
              Basic Melayu  

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading 
and writing skills, study on basic sentence patterns; 
sentence combinations and Melayu expressions, 

ปรับช่ือวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
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practice of giving information and expressing 
opinions in accordance with social context 
application  

 

ภาษา 
อังกฤษ 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 
              Chinese for Communication  

ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น     
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด สําหรับการสื่อสาร       
ที่จําเป็นในการใช้ภาษาจีน 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                2(1-2-3) 
Chinese for Communication    Chinese for Communication    
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 

Use of Chinese for communication in 
daily life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
              Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไป ให้สามารถประยุกต์ในการสื่อสาร       
กับเจ้าของภาษาได้ 

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน               2(1-2-3) 
              Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจ
เรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้สามารถประยุกต์ ใน            
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, speaking, 
reading and writing skills to understand generality 
in daily life and be able to apply in communicating 
with native speakers 

 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ไม่ม ี

2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2        2(1-2-3) 
              English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบ
อาชีพ 

Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through real 
situations in related careers; practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future career 

 

วิชาใหม่ 
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข            2(1-2-3)  Happiness Study 
              Happiness Study 

ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม     
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์           ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข              2(1-2-3)  Happiness Study 
              Happiness Study 

ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกัน   การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ   
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self -
appreciated and also other surroundings, 
multicultural adjustment, emotional quotient for 
living and coexisting, practice of doctrine, morality, 
ethics, social regulations, and agreement for 
peaceful coexisting in society 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์                      2(2-0-4) 
     Aesthetics Approach 
 ปรัชญาว่าด้วย  ความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์  การรับรู้     
ความงาม   ผ่ านภาพ  เ สี ย งและการ เคลื่ อน ไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะ
จากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการ
ในการสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์              2(2-0-4) 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ  เสี ยงและการ เคลื่ อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และ
การนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

Philosophy of beauty, nature and art, the 
paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns 
in terms of ideas, techniques, and methods in 
creating and applying to real life situations 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2(1-2-3) 

Information For Life Long Learning 
ค ว า ม ห ม า ย บ ท บ า ท แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ         

ของสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา  ค้นคว้าด้วยตนเอง 
วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและ
ขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชวิีต 
                                                          2(1-2-3)     2(1-2-3) 
             Information For Life Long Learning 

ค ว า ม ห ม า ย  บ ทบ า ท  แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ           
ของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธี            
การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่
เป็นมาตรฐาน 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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Meanings, roles, and importance of 

information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard forms 
and steps 

 

ไม่ม ี

2100118  ความจริงของชีวิต                   2(2-0-4) 
              Truth of Life 

 ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม     
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การแกป้ัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ การเรี ยนรู โลกทัศน์แบบ ต่ าง ๆ                
การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่างเพื่อ
จะไดรู จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่             
ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ อันนําไปสู ความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, applying 
truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral and 
ethics development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth 
and meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society 

 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

2100119  การพัฒนาตน                2(2-0-4) Self Development 
              Self-Development 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย    
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนา
ตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์  การทํ างานเป็นทีม  และการบริหาร                   
ความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors 
of human behavior, emergence process and      
self- development, emotional intelligence and 

วิชาใหม่  
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
ethics development, prevention and stress 
managing, human relations creating, teamwork and 
conflict managing 

ไม่ม ี

2100120  สนุทรียภาพเพ่ือชวิีต              2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และ               
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรําลึก ความคุ้นเคย
และนําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์                 
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual 
arts, arts, music arts and performance through 
perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

วิชาใหม่ 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์           ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์            2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง     
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
  

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์            ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์              2(2-0-4) 
 Socialization 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ที่ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง        
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ งทางประเพณี  วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics 
and political affairs 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2150102  การจัดการทางสงัคม            2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
นําไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

2150102  การจัดการทางสงัคม              2(2-0-4) 
 Social Management  

 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
นําไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
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พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ท้องถิ่น 
 

พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ท้องถิ่น 

Analysis of multi-cultural diversity leading 
to natural resources management and 
environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing 
appropriate technology for living in local 
community   

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2150103  ทักษะชวิีตและจติสาธารณะ         2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind Mind 
 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ สํ า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเ ชิงบวก การคิดวิ เคราะห์  และความฉลาด         
ทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมี   
จิตสาธารณะและการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสู่
การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 

2150103  ทักษะชวิีตและจติสาธารณะ           2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Mind Mind 
 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ สํ า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล               
การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมี    
จิตสาธารณะและการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสู่
การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; development 
of interpersonal relationships and communication, 
self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful coexistence 

ปรับช่ือวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
 

ไม่ม ี

2150108  ทักษะในการด าเนินชวีิต                2(1-2-3) 
 Skills for Life   

 ความสํ าคัญ  องค์ประกอบของทั กษะใน              
การดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์               
การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์               
การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน 
การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
 Significance and elements of living skills in 
new societies concerning analysis, situation 
assessment, creative thinking, sympathy, social 

วิชาใหม่ 
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responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem 
solving in daily life; emotional and stress 
management; activities for stress relief 

ไม่ม ี

2150109  ชวิีตและวัฒนธรรมไทย                 2(1-2-3)                
 Life and Thai Culture 

 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ       
ของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนา
ตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน  การนํา
หลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 Social identity, local and Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 
psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship 
and community; self-development for the advance 
in life and career; religious principles application to 
life and career 

วิชาใหม่ 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี            
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  
 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                       ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

4100101  คณิตศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน           2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี    
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  

Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest,      
hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life  

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                                
                                                        2(1-2-3)     2(1-2-3) 

 Science for the Quality of Life 
Development  

 วิ ธี ก า รทางวิ ทยาศาสตร์  ก ระบวนการ       
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3)     2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life 
Development  

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ            
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude. The importance  and the 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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impact of science, technology, environment and 
the health improvement  for the quality of life 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชวิีตประจ าวัน 
           2(1-2-3)    2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life 
 ความรู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เ ตอ ร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชวิีตประจ าวัน 
          2(1-2-3)    2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน       
การ ใ ช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศ 
 Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, data 
warehouse application; laws with ethics in using 
information system and its security system 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิมเพิม่เตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ไม่ม ี

4100108  วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน          2(1-2-3)     2(1-2-3)  
 Science in Daily Life 

 พลั ง งาน แหล่ งพลั ง ง าน พลั ง งานไฟฟ้ า       
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงาน
ในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ      
ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 
 Energy and its sources; electric energy 
and electricity generation, electric circuits in houses 
and electrical equipment; principles of electrical 
devices, energy for living; human organ systems, 
heredity; chemical using in daily life; using 
microorganism in food industries; agricultural and 
industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต       2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life               
 Development 

 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัด          
การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน     
การเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ 

วิชาใหม่ 
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และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ      
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนําทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นํา 
 Rules, regulations, etiquette , form and 
methods of sports competition; principles and how 
to choose sports for its individual potential; 
conduct of principles for playing sports at 
maximum benefits to body, emotion and society; 
injury prevention from sports and basic first aid; 
utilizing sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games; personality 
development promoting leadership 

หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า    99   หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า   99   หน่วยกิต คงเดิม 
กลุ่มวชิาแกน                                 45  หน่วยกิต กลุ่มวชิาแกน                                    45  หน่วยกิต คงเดิม 
3150204  สถิติธุรกิจ                              3(3-0-6) 
              Business Statistics 

การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน                  
การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ
นอนพารา เมตริ กส์  การวิ เ คราะห์สหสัมพันธ์ และ                  
การถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจ
เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ 

3120302  สถิติธุรกิจ                                  3(2-2-5) 
 Business Statistics 
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ     

วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นการประมาณ
ค่ า ก า รทด สอบส ม มติ ฐ า น  ก า ร ทดส อบ ไ คส แค วส์                      
การวิ เ คร าะห์ความแปรปรวนการทดสอบสถิติ ที่ ใ ช้
พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์  การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเพื่อพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนีและการประยุกต์ใช้สถิติใน      
เ ชิ ง ธุ ร กิ จ  ตลอดจนการ ใ ช้ โปรแกรมสํ า เ ร็ จ รู ป เพื่ อ           
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง ๆ 

Meaning, framework, significance of 
statistics, statistical methods; data collection and 
presentation in various forms, frequency 
distribution, sampling, measurement of central 
tendency, measurement of dispersion, concepts in 
probability, estimation, hypothesis testing, chi-
square test, ANOVA testing, parametric and 
nonparametric testing, regression analysis to 
forecast business trends, correlation analysis, using 
indices; application of statistics in business 
including using application software for data 
analysis and comparing statistical value 

ปรับรหสัวิชา
ปรับหน่วยกิต 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่ม ี

3120103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ                 
             ทางธุรกิจ 1                               3(2-2-5) 
             English for Business Profession  

Development 1 
คําศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและฝึกทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน  ภาษาอังกฤษโดยใช้คําศัพท์  สํานวนที่ใช้ใน
การสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกการพูดในที่ชุมชนและการพูดสื่อสาร
ในการประชุม การฟังเพื่อสรุปความจากการประชุมสัมมนา
วิชาการ การอ่านและเขียนรายงาน การวิเคราะห์ทางการเงิน 
การบัญชี และการตลาด  

Business terminology; practice 
communicative skills in business contexts including 
public speaking and meetings; summarizing main 
points of meetings and seminars; reading and 
writing analysis reports of finance, accounting and 
marketing,  financial analysis reports, accounting 
and marketing analysis 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

3120104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ                                 
              ทางธุรกิจ 2                              3(2-2-5) 

English for Business Profession 
Development 2 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คําศัพท์ และ

สํานวนที่จําเป็นสําหรับงานบัญชีและการเงิน เพือ่เป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาขั้นสูง คําศัพท์เฉพาะ แนวคิดและเอกสารทาง
ธุรกิจบัญชีและการเงิน มุ่งเน้นทางด้านการบัญชีการเงินและ
การบัญชีบริหาร ไดแก องค์กรธุรกิจ ต้นทุน และการเงิน  

Develop students’ proficiency in using 
business English; summarizing main points of 
meetings, job interviews, job applications,  
discussion, simulated business communication 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

3120205  กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
                                                           3(3-0-6) 

Business Law and Ethics of Accounting 
Profession 
ความรู้ทางสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ 

กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกับ   การประกอบวิชา ชีพบัญ ชี 
พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
การเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์  การเสนอขาย
หลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์  การดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 

Introduction to business legal 
environment; accounting profession laws, the 
accounting act, the accounting profession act, the 
civil and commercial code regarding partnership 
and companies, the public limited company act 
and the securities and exchange act regarding 
information disclosure and securities issuance, 
securities offering, securities trading, business 
operations and the code of professional conduct 
for accountants 

3150205  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ             3(3-0-6) 
              Quantitative Analysis 

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์
ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ  ได้แก่  ความน่าจะเป็น  แผนภูมิเพื่อการ
ตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัว
แบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอยการจําลอง
เหตุการณ์ 

3120206  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ               3(3-0-6) 
              Quantitative Analysis  

ความรูทางคณิตศาสตร์ที่ ใช้ในการวิเคราะห์     
เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและ
ความไม่แน่นอน  การโปรแกรมเชิงเสน  การวิเคราะห์         
โครงขายงาน และการจําลองสถานการณ  

Introduction to statistics for quantitative 
analysis, decision making techniques under 
certainty and uncertainty, linear programming, 
network analysis, and simulation modeling 

ปรับรหสัวิชา
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3152102  การบญัชีขั้นต้น 1                     3(2-2-5) 
Accounting 1 
ความหมาย วั ตถุประสงค์ของการบัญ ชี 

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี 
แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชี แม่บทการบัญชี 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู่            
การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึกรายการในสมุด
รายวันท่ัวไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทํา
การ งบการเงิน สําหรับกิจการให้บริการ และกิจการซื้อ
ขายสินค้า 

3122101  การบัญชีขั้นต้น 1                       3(2-2-5) 
Accounting 1 
ความหมาย  วั ตถุ ป ระสงค์ ของการบัญ ชี 

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการใน
สมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี 
กระดาษทําการ งบการเงิน สําหรับกิจการให้บริการและ
กิจการซื้อขายสินค้า 

Meaning, objectives of accounting, 
significance of accounting, history of accounting 
profession, conceptual framework of financial 
reporting, accounting principles and methods based 
on double-entry system, recording transactions in 
general journal and through to general ledger, 
conducting trial balance, adjusting and closing 

ปรับรหสัวิชา
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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entries, working paper, financial statement for 
service firm and merchandising firm 

3153201  การภาษีอากรธุรกิจ                   3(3-0-6) 
              Business Taxation 

 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร
ต่าง ๆ  ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่   
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม    
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย ภาษีศุลกากร           
ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์และอื่น ๆ  

3122203  การภาษีอากร 1                         3(3-0-6) 
              Taxation 1 

หลักการและความสําคัญของภาษีอากร ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร 
ภาษีท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

Principles and the importance of taxation, 
personal income tax, corporate income tax, value 
added tax, specific business tax, stamp duty, excise 
tax, customs duty, local taxes and the practice of 
filing taxes on the Internet 

ปรับรหสัวิชา
ปรับชื่อวิชา
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

3153102 การเงินธุรกิจ                           3(3-0-6) 
             Business Finance 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่าย
การเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสําคัญ               
ของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นใน
การจั ดสรร เ งินทุน  การจั ดหา เ งินทุนมา เพื่ อ ใ ช้ ใน                  
การดําเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผน
การเ งินการพิจารณาโครงการลงทุนตลาดการเ งิน 
โครงสร้างทางการเงิน  ค่าของทุน และนโยบายเงินปันผล 

3123302  การเงินธุรกิจ                             3(3-0-6) 
              Business Finance  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 
Pre-requisite             :  3122101 Accounting 1 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่าย
การเ งินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสําคัญ       
ของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นใน  
ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ นทุ น  ก า ร จั ดห า เ งิ นทุ นม า เพื่ อ ใ ช้ ใ น            
การดําเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผน
การเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสร้าง
ทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน 

Scope, features, roles and duties of the 
financial division of a business, the goals and 
priorities of the financial business focusing on a 
better understanding of the basic principles on the 
allocation of funds, funding for the operation, 
financial analysis and planning, project 
consideration, financial Market, financial structure 
of the capital dividend policy and management of 
financial risk 

ปรับรหสัวิชา
ปรับชื่อวิชา
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3154101   หลักการตลาด                        3(3-0-6) 
               Principles of Marketing 

ความหมายและความสําคัญของการตลาด ใน
ฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง  โดยกล่าวถึง
แนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทาง       

3124101  หลักการตลาด                           3(3-0-6) 
              Principles of Marketing 

   ความหมายและความสําคัญของการตลาด 
แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด แนวความคิดการจัดการ
ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการ

ปรับรหสัวิชา
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
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การ ตลาด  ระบบการตลาดและเป้าหมาย  แรงจูงใจ  
พฤติกรรมผู้บริโภค  ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของตลาด
และส่วนประสมการตลาด  จริยธรรมทางการตลาด 

วิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค 
ประเภทของตลาด และส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจจําหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางการตลาด 

Definition and importance of marketing, 
approaches to marketing; marketing management 
concept, marketing environment and analysis, 
business goals, motivation and consumer behavior, 
market type, marketing mix for goods and service 
business, and marketing ethics 

และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3156101  หลักการบริหารธุรกิจ                 3(3-0-6) 
         Principle of Business Management 

  รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ 
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ท า ง ธุ ร กิ จ  ป ร ะ เ ภ ทข อ ง ธุ ร กิ จ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษา
หน้าท่ีหลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการบริหารการตลาด 
การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ
บริหารการเงินและบัญชี ศึกษาการประยุกต์ใช้แนว
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ 
ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

3126101  หลักการบริหารธุรกิจ                   3(3-0-6) 
              Principles of Business Management 

หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบ
ธุรกิจ ประเภท       ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยง
ทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหน้าท่ีหลักในการบริหารธุรกิจ ในด้าน
การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์การ ตลอดจน
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Basic principles of business, business 
patterns, types of business, environment and 
business risk; major functions of business 
management in marketing, production, finance and 
accounting, organization administration, human 
resource administration, organizational behavior, 
application of sufficiency economy to business 
administration and ethic of business 

ปรับรหสัวิชา
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3156319  การจัดการเชงิกลยุทธ ์               3(3-0-6) 
              Strategic Management 

  แนวคิ ดความแตกต่ า ง ของการจั ดกา ร
โดยทั่วไป กับการจัดการเชิงกลยุทธ์  กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับบริษัท  ระดับหน่วยธุรกิจ และ
ระดับปฏิบัติ  กระบวนการและเทคนิคการวางแผนเชิง   
กลยุทธ์ การสนับสนุนการตัดสินใจ  การวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การกําหนด    
กลยุทธ์ การดําเนินกลยุทธ์และการควบคุมกลยุทธ์ 

3126320  การจัดการเชิงกลยุทธ์                  3(3-0-6) 
              Strategic Management 

 แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ และการประสาน
ส่วนประกอบต่าง ๆ  

Fundamental concepts and processes in 
strategic management, environment analysis, 
strategic formulation, strategic implementation, 
strategic control and components in strategic 
objectives 

 
 

ปรับรหสัวิชา
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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3159109  เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ              3(3-0-6) 
              Economics for Business 

 ศึกษาหลักทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
และเศรษฐศาสตร์มหภาค การประยุกต์หลักและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค            
การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน      
การคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และ
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

3129101  เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ                 3(3-0-6) 
              Economics for Business 

   การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
ใช้ในด้านธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด 
รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกจิ 

   Application of principles and theories of 
economics on business, customer behavior, 
production, marketing, national income, monetary 
policy, fiscal policy, international trade, business 
cycle and the study of economic impact 

ปรับรหสัวิชา
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3156144  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
              International Business Management 

  ศึกษาถึงแนวคิดและวิธีการการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมในยุค     
โลกาภิวัตน์กับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยเน้น
การจัดองค์การ การตลาด การเ งินและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาและ
ข้อจํากัดในการทําธุรกิจทั้งในด้านนโยบายการค้า และ
นโยบายภาษีต่าง ๆ 

3131101  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
              International Business Management 

   แนวคิดและวิธีการการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์กับ
การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นการจัดองค์การ 
การตลาด การเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย์สําหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาและข้อจํากัดในการทําธุรกิจ   
ทั้งในด้านนโยบายการค้า และนโยบายภาษีต่าง ๆ 

Concepts and methods of international 
business management; environmental analysis on 
globalization covering the organization, marketing, 
finance and human resource management for 
international business, problems and constraints of 
transacting business in both trade policy and tax 
policy 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3162101  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ  
                                                       3(3-0-6) 
              Management Information system for 

Business 
ความหมายและความสํ าคัญของระบบ

สารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  และเทคโนโลยีใน              
การสื่อสารระบบสารสนเทศ  ฐานข้อมูลสํานักงานอัตโนมัติ 
ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนั บสนุ นก า รจั ด ก าร ธุ ร กิ จ  ในด้ า นกา ร ว า งแผน                       
การควบคุม  การตัดสินใจ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการธุรกิจ 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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3150101  คณิตศาสตร์เพ่ือธุรกิจ                3(3-0-6) 
              Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับธุรกิจ หลักการใช้
เหตุผลทางอุปนัยและนิรนัย เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
พีชคณิตเชิงเส้นและโปรแกรมเชิงเส้น ลําดับและอนุกรม 
และคณิตศาสตร์การเงิน 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

3150103  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                 3(3-0-6) 
             Business English 1 

ศึกษาความรู้ พื้ นฐานทางธุ รกิ จ  โดย เน้น      
การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน คําศัพท์ทางธุรกิจเกี่ยวกับ
การบริหารสํานักงาน งานบุคลากร การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การจัดลําดับงานและการนัดหมาย การติดต่อ
ทั่วไป การสื่อสารภายในสํานักงาน จดหมายสอบถาม           
การสั่งซื้อ การแจ้งราคาสินค้า และการสมัครงาน 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

3150111  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                 3(3-0-6) 
             Business English 2 

การใช้ภาษาอังกฤษโดยฝึกทักษะ 4 ด้าน คือ 
การฟัง พูด อ่านและเขียนทางด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ       
ก้าวไปสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาการค้าภายในประเทศ 
และการค้าระหว่าง เอกสารการเจรจาการค้าในด้าน                
การนําเข้า ส่งออก การติดต่อธนาคาร โรงแรม นัดหมาย
การประชุม การจดรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์
สินค้า การเขียนจดหมายร้องเรียน ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ เช่น การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

3150110 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทาง 
             กฎหมาย                              3(3-0-6) 
             Business Laws and Legal Environment 

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ 
ในธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
และรูปแบบอื่ น  ๆ  หลักทั่ ว ไปของ เอกเทศสัญญา                    
บางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ 
ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ําประกัน จํานอง 
จํ า นํ า  เ ก็ บ ขอ ง ใน คลั ง สิ น ค้ า  ตั ว แ ทน  น าย หน้ า 
ประนีประนอมยอมความ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ประกันภัย และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค                  
อีกทั้ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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3156106  การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน            
                                                       3(3-0-6) 
              Production and Operations 

Management 
               เครื่องมือและเทคนิคระบบการปฏิบัติการใน
การผลิตสินค้าและบริการการวางแผนและออกแบบทําเล
ที่ตั้ง กําลังการผลิตและการบริการการควบคุมคุณภาพ  
การผลิตและการบริการ การควบคุมสินค้าคงคลังระบบ  
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการผลิตและการบริการ         
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการและดําเนินการ 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า   45   หน่วยกิต กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า   45   หน่วยกิต  
- วิชาเอกบังคับ                  39   หน่วยกิต - วิชาเอกบังคับ                     39   หน่วยกิต  

3152203  การบัญชีขั้นต้น 2                    3(2-2-5) 
              Accounting 2  
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นต้น 1 

 หลักการบันทึกบัญชีและจัดทํางบการเงิน
สําหรับกิจการอุตสาหกรรม การบันทึกรายการในสมุด
รายวันท่ัวไป สมุดรายวันเฉพาะ  ระบบใบสําคัญ ระบบเงิน
สดย่อย และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทย่อย 

3122102  การบัญชีขั้นต้น 2                       3(2-2-5) 
              Accounting 2  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 
Pre-requisite             :  3122101 Accounting 1 

การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ 
ระบบใบสําคัญ ระบบเงินสดย่อย และงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

Principles and procedures of industrial 
accounting, comparison between industrial 
accounting and merchandising accounting, special 
journals and voucher systems 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3152309 การบัญชีภาษีอากร                    3(3-0-6) 
            Tax Accounting    
วิชาบังคับก่อน : ภาษีอากรธุรกิจ 

แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์               
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและ               
การภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษี
เงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทาง        
การบัญชีการเงินเป็นกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้ง               
การจัดทํารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และ             
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร       

3122204  การภาษีอากร 2                         3(3-0-6) 
             Taxation 2    
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122101 การภาษีอากร 1 
Pre-requisite             :  3122101 Taxation 1  

แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้
รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณ
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิ/
ขาดทุนสุทธิทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร รวมทั้งการจัดทํารายงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีสรรพากร 

Core theories and differences between 
income and expenses statement standard based 
on financial reporting standards and taxation 
principles; preparing worksheets to calculate 
income tax based on the Revenue Code, 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับชื่อวิชา
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
calculating a tax-adjusted profit/loss including 
producing reports on taxation and submitting 
taxation statements 

3152204  การบัญชีขั้นกลาง 1                  3(3-0-6) 
   Intermediate Accounting 1   
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นต้น 2 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ทรัพย์ยาการธรรมชาติ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุน
การกู้ยืม การประเมินการสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

3122205  การบัญชีขั้นกลาง 1                    3(2-2-5) 
   Intermediate Accounting 1   
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์                 
การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การด้อย
ค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูล  

Accounting principles and procedures 
related to assets; classification of assets, 
recognition and measurement of assets, 
revaluation, capital and revenue expenditure based 
on financial reporting standards, impairment of 
assets, presentation of the statement of financial 
position and disclosure of financial information 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับหน่วยกิต 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3152205  การบัญชีขั้นกลาง 2          3(3-0-6) 
   Intermediate Accounting 2                                                                                          
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีข้ันต้น 2 

   หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของ
เจ้าของและหนี้สิน ประกอบด้วยการจําแนกประเภทหน้ีสิน 
การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดง
รายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล      
การบัญชีเกี่ยวกบัการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบ่ง
ผลกําไรขาดทนุ การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิก
กิจการและการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด 
และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วน
ของเจ้าของ ในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และ                   
งบกระแสเงินสด 

3122306  การบัญชีขั้นกลาง 2             3(2-2-5) 
   Intermediate Accounting 2                                                                                          
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite              :  3122102 Accounting 2 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วน
ของเจ้าของ การจําแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัด
มูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบ
การเงินและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กิจการ การดําเนินงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชําระ
บัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 
การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูล และ งบกระแสเงินสด 

Accounting principles related to liability 
and owner’s equity, classification of liability, 
recognition and liability evaluation, estimation, 
liability statements and disclosures, entity 
information, operation, lost and profit–sharing, 
owner’s equity changes, defunct companies and 
partnership liquidation of limited company and 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับหน่วยกิต 
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 



 

 

111 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
public limited company, statements of owner’s 
equity, financial disclosures and cash flow 
statement 

3152307  การบัญชีต้นทุน 1          3(3-0-6)   
   Cost Accounting 1                                                                                              
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นต้น 1 

ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนใน
องค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้
บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ยก า รผ ลิ ต  ร ะ บบบั ญ ชี ต้ นทุ น ง านสั่ ง ทํ า                    
ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย               
ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐาน
กิจกรรม 

3122207  การบัญชีต้นทุน 1                       3(2-2-5) 
   Cost Accounting 1                                                                                              
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนใน
องค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้
บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทําระบบต้นทุน
ช่วงการผลิต  ระบบต้นทุนมาตรฐานการบัญชีต้ นทุน
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง
งานท่ีบกพร่องเศษซากและต้นทุนฐานกิจกรรม 

Significance of cost accounting concepts 
in business organization, meaning of costs, 
accounting system to record cost accounting, 
costing methodologies and maintenance of cost 
accounts covering materials, labors and 
manufacturing overhead, job ordering costs, 
process cost system, standard cost system, joint 
product and by-product costing, waste, scrap, 
spoilage, obsolescence, rejects and activity-based 
costing 

ปรับรหสัวิชา
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3152416  การบัญชีต้นทุน 2                   3 (3-0-6) 
   Cost Accounting 2                                                                                                         
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นต้น 1 

การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ วางแผน
และควบคุม การดําเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่
แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน 
ปริมาณและกําไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร 
งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกําหนดราคาสินค้า 
ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน 

3122308  การบัญชีต้นทุน 2                       3(2-2-5) 
   Cost Accounting 2                                                                                                         
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122205 การบัญชีต้นทุน 1 
Pre-requisite             :  3122205 Cost Accounting 1   

 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและ
ควบคุม การดําเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน
และไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและ
กําไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ        
การวิเคราะห์ต้นทุน การกําหนดราคาสินค้า ราคาโอนและ    
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Cost information for decision making, 
planning and business operation under conditions 
of certainty and uncertainty, relationship between 
cost, quantity and profit, absorption costing, 
variable costing, budgeting, cost analysis, price 
setting, transfer cost and operation evaluation 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
3152308  การบัญชีขั้นสูง 1                     3(3-0-6) 
              Advanced Accounting 1 
วิชาบังคับก่อน :  การบัญชีขั้นกลาง 1 
                     การบัญชีขั้นกลาง 2 

การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ กิจการ
ร่วมค้า ธุรกิจฝากขาย การดําเนินธุรกิจเฉพาะด้าน                   
การลงทุน สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง กิจการที่ไม่แสวงหา
กําไร ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชี
และการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี 

3122309  การบัญชีขั้นสูง 1                        3(2-2-5) 
              Advanced Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นกลาง  2 
Pre-requisite             :  3122102 Intermediate   
                                 Accounting 2 

 การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การรับรู้
รายได้และการบัญชีสําหรับการฝากขาย การขายผ่อนชําระ 
สัญญา เ ช่ า  กิ จ ก าร ร่ ว มค้ า  ธุ ร กิ จ รั บ เ หม าก่ อส ร้ า ง                      
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจการไม่แสวงหากําไร บัญชีกองทุน 
การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด                  
ทางการบัญชี 

Accounting for debt restructuring, 
revenue recognition;  consignment, installment 
sale, lease agreement, joint venture, construction 
contract, property business, non-profit 
corporations, fund accounting, adjustment to 
accounting errors 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับหน่วยกิต 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3152417  การบัญชีขั้นสูง 2                     3(3-0-6) 
              Advanced Accounting 2 
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีข้ันกลาง 1 

       การบัญชีขั้นกลาง 2 
การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขา การบัญชี

สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม การบัญชีสําหรับเงินทุนและ
การดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนในบริษัท การรวม
ธุรกิจ การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม และ
การบัญชีสําหรับการแปลงค่ารายการที่ เป็นเ งินตรา
ต่างประเทศ  

3122410  การบัญชีขั้นสูง 2                        3(2-2-5)               
              Advanced Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นกลาง  2 
Pre-requisite             :  3122102 Intermediate   
                                 Accounting 2 

การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขา การบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การบัญชี
สําหรับเงินทุนและการดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน   
การรวมธุรกิจ การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม 
และการบัญชีสําหรับการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

Head office and branch accounts; 
accounting for investment in associate companies 
and subsidiary companies; investment companies, 
combined corporate entities, preparation of 
consolidated financial statements, consolidated 
statement of cash flow, accounting for foreign 
currency translations 

 
 
 
 
 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับหน่วยกิต 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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3152418  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(2-2-5) 
              Accounting Information System 
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีข้ันต้น 1 
                    การบัญชีขั้นต้น 2 

ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบ
สารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทําเอกสารของธุรกิจ 
หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อย               
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ 
วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารการเงิน และ
รายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ี 
เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร
และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

3122211  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี         3(2-2-5) 
             Accounting Information System 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ลักษณะส่วนประกอบและวิธีการของระบบ
สารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทําเอกสารของธุรกิจ
หลักการวิ เคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ               
ทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน ระบบย่อยของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย 
วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงินและรายงานทางการเงิน 
ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร 
การควบคุมภายในทาง เดิน เอกสารและสารสนเทศ                   
ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

Characteristics, components and 
methods of accounting information systems; 
principles of making business documents; analysis 
principles and accounting information systems 
design; standard business cycle, subsystems of 
Accounting Information Systems (AIS) dealing with 
revenue cycle, expenditure cycle, production 
cycle, financial cycle, financial reports, types of 
documents and information related to each cycle; 
internal control, documents and other related 
accounting information flows 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3152310  การสอบบัญชี                         3(3-0-6) 
              Auditing 
วิชาบังคับก่อน :  การบัญชีขั้นกลาง 1 
                     การบัญชีขั้นกลาง 2 

แนวคิดทั่ ว ไปและแม่บทของมาตรฐาน           
การบัญชีและการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพ
การสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้ อตกลง ในการรั บงานสอบบัญ ชี  การทุ จ ริ ตและ
ข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยง          
ในการสอบบัญชี และความมีสาระสําคัญ การประเมิน
ความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน
และวิธีการตรวจสอบ กระดาษทําการของผู้สอบบัญชี                
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานสอบบัญชี การตรวจสอบ
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย 

3122312  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น  
                                                          3(3-0-6) 
              Auditing and Assurance 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นกลาง  2 
Pre-requisite             :  3122102 Intermediate   
                                 Accounting 2 

แนวคิดทั่ ว ไปและแม่บทสํ าหรับงานที่ ใ ห้                   
ความเชื่อมั่น กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบ
บัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี         
การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี   
ความเสี่ ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสํ า คัญ        
การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการ
รวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่าง                
ในการสอบบัญ ชี  กระดาษทํ า ก ารของผู้ ส อบบัญ ชี             
การตรวจสอบวงจรรายการค้า รายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต การตรวจสอบบัญ ชีด้ วยคอมพิ ว เตอร์ และ         

ปรับรหสัวิชา 
ปรับชื่อวิชา 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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รายงาน   การสอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี อีกทั้ง
การ ใ ช้บริ การหรือผลงานของบุคคลอื่น  ตลอดจน          
การตรวจสอบและรายงานบริการเกี่ยวเนื่อง 

การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
The concepts and framework of assurance, 

law and decree of auditing, professional ethics and 
responsibility of auditor, fraud and error, audit 
planning, audit risk and materiality, risk assessment, 
audit evidence, evidence collecting and 
verification, audit sampling, audit program test, 
verification of transaction cycle, auditor’s report, 
the computer audit and quality control auditing 

 

3153403  รายงานทางเงินและการวิเคราะห์ 
3 (3-0-6) 

Financial Reporting and Financial 
Statements Analysis 
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นกลาง 2 

รายงานการเ งินและการเปิดเผยข้อมูล
ทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบ
การเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สํ าคัญเพื่อการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบ
การเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน 
ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

3122313  รายงานทางเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
3 (3-0-6) 

              Financial Reporting and Financial 
Statements Analysis 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นกลาง  2 
Pre-requisite             :  3122102 Intermediate   
                                 Accounting 2 

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทาง      
การบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน
และข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สํ าคัญเพื่อการตัดสินใจ       
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจาก  
การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  ตลอดจน     
การวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือ
เหตุการณ์จริง 

Financial reporting and information 
accounting disclosure, methodologies and tools for 
financial statements analysis and other important 
accounting information for decision-making, 
industry analysis, financial impact of policy 
decisions and consolidated financial statements 
analysis based on case study or actual events 

 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับชื่อวิชา
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ไม่ม ี

3122319  การวิจัยทางการบัญช ี             3(2-2-5)  
   Accounting Research 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3120302 สถิติธุรกิจ 
Pre-requisite             :  3120302 Business Statistics 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหา   
การวิจัย  กรอบแนวคิดในการวิจัย  วัตถุประสงค์และ
สมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนรายงาน
และการนําเสนอผลการวิจัย 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับหน่วยกิต 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
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Principles and methods in accounting 

research; research problem, research conceptual 
framework; research objectives and hypothesis; 
literature review; data collection and analysis; 
statistic for research; report writing; and research 
presentation 

ภาษาอังกฤษ 
 

3152419  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
3 (3-0-6) 

              Internal Auditing and Control  
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีข้ันกลาง 2 

    วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ 
บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ 
เทคนิคและการวางแผนการตรวจสอบ ความหมายและ
หลักการควบคุมภายใน การควบคุมทางการบัญชี 
เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ในการประเมินการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบการปฏิบั ติ ง าน บทบาทและหน้ าที่                    
ของคณะกรรมการการตรวจสอบ รวมถึงแนวคิด วิธีและ
กระบวนการควบคุมที่ทําให้เกิดความถูกต้องและแม่นยํา
ของข้อมูล และการรักษาสินทรัพย์ของธุรกิจตลอดจน                  
การเข้าถึงบรรษัทภิบาลหรือระบบที่ใช้จัดการกํากับดูแล
และการควบคุมองค์กร 

3122420  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
3 (3-0-6) 

              Internal Audit and Internal Control  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นกลาง  2 
Pre-requisite             :  3122102 Intermediate   
                                 Accounting 2 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ เทคนิค
และการวางแผนการตรวจสอบ ความหมายและหลักการ
ควบคุมภายใน การควบคุมทางการบัญชี เครื่องมือและ
เทคนิคท่ีใช้ในการประเมินการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
การปฏิบัติ งาน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ                
การตรวจสอบ รวมถึงแนวคิด วิธีและกระบวนการควบคุม                 
ที่ทําให้เกิดความถูกต้องและแม่นยําของข้อมูล และการรักษา
สินทรัพย์ของธุรกิจตลอดจนการเข้าถึงบรรษัทภิบาลหรือ
ระบบท่ีใช้จัดการกํากับดูแลและการควบคุมองค์กร 

Objectives and frameworks of internal 
auditing;  role, duties and responsibilities of internal 
auditors, techniques and audit planning, meaning 
and principles of Internal control, accounting 
controls, tools and techniques to evaluate internal 
control, examining the performance, roles and 
duties of audit committee including theories, 
methods and control processes contributing to 
accuracy and precision of the data and treatment 
of business assets,  maintaining good corporate 
governance or using corporate management 
systems 

 
 
 
 
 
 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับชื่อวิชา 
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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3152425  สมัมนาการบัญชกีารเงิน             3(2-2-5) 
              Seminar in Financial Accounting 
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นกลาง 2 

     อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนําแม่บท
ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น ทา ง ก า ร เ งิ น ไ ป ใ ช้ ใ น             
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเ งินสําหรับองค์กร 
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศประเด็นที่
น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเ งินและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3122421  สัมมนาการบัญชกีารเงิน               3(2-2-5) 
              Seminar on Financial Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นกลาง  2 
Pre-requisite             :  3122102 Intermediate   
                                 Accounting 2 

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนํากรอบ
แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน       
การบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการบัญชีการเงินสําหรับ
องค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศประเด็นที่
น่ าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้ านการบัญชีการ เ งินและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Discussion and analysis of conceptual 
frameworks for financial reporting; accounting 
standards for operation in different organizations 
accounting based on case studies, articles, 
domestic and foreign relevant documents, 
interesting issues, and problems in financial 
accounting and code of conduct 

ปรับรหสัวิชา 
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

- วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต - วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
3152313  การวางระบบบัญชี                   3(3-0-6) 
              Accounting System Design      

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บั ญ ชี          
การออกแบบกระบวนการทางบัญชี เอกสารทะเบียนและ
บัญชีต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี กรณีศึกษา  
การวางระบบบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการ
ให้บริการ และกิจการผลิตสินค้าเพื่อจําหน่าย 

3122314   การวางระบบบัญชี                     3(3-0-6) 
               Accounting System Design      

    ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บั ญ ชี            
การออกแบบกระบวนการทางบัญชี เอกสารทะเบียนและ
บัญชีต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี กรณีศึกษา       
การวางระบบบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการ
ให้บริการ และกิจการผลิตสินค้าเพื่อจําหน่าย 

Concepts and approaches associated 
with the design of accounting systems including 
documenting transactions, financial reports, case 
study, merchandising business, service firm and 
manufacturing business 

ปรับรหสัวิชา 
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3152420  การบัญชีเฉพาะกิจการ              3(3-0-6) 
              Accounting for Specific Enterprises 
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นต้น 1 
                    การบัญชีขั้นต้น 2 

ลั กษณะการดํ า เ นิ น ง าน เ ฉพาะกิ จ ก า ร        
การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน 
ส่วนของเจ้ าของ รายได้และค่ าใช้จ่าย  รายงานผล        
การดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ

3122315  การบัญชีเฉพาะกิจการ                 3(3-0-6) 
              Accounting for Specific Enterprises 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชี
และการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดําเนินงานและ
การแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น ธนาคาร

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
นั้น ๆ เช่น ธนาคารสถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม 
การเกษตรกรรมธุรกิจ การท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดก
และทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เป็นต้น 

สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม  ธุรกิจ
การท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

The operations of specific enterprises, 
accounting and internal control regarding assets, 
liabilities, owner’s equity, income and expenses,  
financial statements presenting the results of 
operations and the financial positions of the 
company, namely bank, financial institution, 
hospital, hotel, agricultural business, travel 
enterprises, cooperative, heritage and trustee, 
insurance, small and medium-sized enterprises 

ภาษาอังกฤษ 
 

3152421  การบัญชหีนว่ยงานภาครัฐ          3(3-0-6) 
              Public Sector Accounting    
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีข้ันต้น 2 

ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการ
ด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ     
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทํารายกงานทางการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 

3122316  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ             3(3-0-6) 
             Public Sector Accounting    
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการ
ด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและ
มาตรฐานรายงานการเงินสําหรบัหน่วยงานภาครัฐ ระบบและ
วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การจัดทํา
รายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของ
แผ่นดิน 

Meaning, objectives, concepts and 
accounting development of public sector, 
accounting policy and financial reporting standards 
for public agencies, public sector accounting 
practices and systems, public sector financial 
reporting and national financial budget 

ปรับรหสัวิชา 
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3152422  โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี    3(2-2-5) 
              Software Packages for Accounting    
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีข้ันต้น 1 

การบัญชีขั้นต้น 2 
ข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชี เช่น บัญชี

เงินเดือน บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงคลัง บัญชี
วิเคราะห์ต้นทุน บัญชีต้นทุนการผลิตตามคําสั่งบัญชีเพื่อ
การวิ เคราะห์การเงิน และนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
ประยุกต์ใช้ในงานบัญชี 

3122317  โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี      3(2-2-5) 
Software Packages for Accounting    

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 
Pre-requisite            :  3122101 Accounting 1 

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
อันไดแก ระบบซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ 
ระบบการเงินและบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง และระบบอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการนําโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชีเข้ามาใช้งาน 

Training in using software packages for 
accounting : purchasing system, account payable 
system, sales system, account receivable system, 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
financial and accounting system, inventory system, 
and other related systems for the purpose of 
implementing accounting software in an 
organization 

ไม่ม ี

3122318  การบัญชีส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 
              และขนาดย่อม                          3(3-0-6) 

Accounting for Small and Medium 
Enterprises 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ความหมายของวิ สาหกิจขนาดกลางและ                 
ขนาดย่อม รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ประเภท              
ของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ ด้านการผลิต การตลาด                      
การทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ ระบบบัญชีและ           
งบการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ              
ขนาดย่อม  

Meaning of small and medium-sized 
enterprises; models and procedures for setting up 
business; types of business, business management 
in terms of production, marketing, human 
resources, management of accounting system and 
financial statement, tax privilege and using 
accounting software packages for small and 
medium-sized enterprises 

วิชาใหม่ 

3152423  การวิจัยทางการบัญช ี          3(3-0-6)  
   Accounting Research    
วิชาบังคับก่อน : สถิติธุรกิจ  

หลั กและระ เบี ยบวิ ธี วิ จั ยทางการบัญ ชี         
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ หา เ พื่ อ กํ า ห น ดหั ว ข้ อ ง าน วิ จั ย             
การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการวิจัย การกําหนด
ตัวอย่างและเทคนิค วิธีการ การวิเคราะห์ แปลผลและ           
การวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอ
ในการประชมุและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

3152314  ทฤษฎีบัญชี                           3(3-0-6) 
              Accounting Theory 
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นต้น 2  

ต้นกําเนิดของการบัญชี  แนวความคิดแม่บท
ทางการบัญชี วิวัฒนาการของการบัญชี สถาบันซึ่งกําหนด
มาตรฐาน   การบัญชีของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
แนวความคิดในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์  หนี้สิน ทุน 
รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อวัดผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเ งิน  บทบาทของข้อกําหนดตามมาตรฐาน      
การบัญชี 
3152315  การบัญชีวิสาหกิจชมุชน            3(3-0-6) 
              Small and Micro Community 

Enterprise Accounting      
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ทฤษฎีทางการบัญชี 

วงจรบัญชีและระบบบัญชี  ด้านการเงิน การรับรู้รายการ      
การรายงานทางการเงิน ปัญหาและแนวปฏิบัติทาง       
การบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

3152316  การบัญชีระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
    International Accounting  
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นต้น 2 
     การบัญ ชีการ เ งินการจั ดการทางบัญ ชี          
การตรวจสอบทางบัญชีของบริษัทข้ามชาติ ภายใต้สภาพ
เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรมการเมืองและกฎหมายที่
แตกต่างกันการวิเคราะห์ถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและ
สาเหตุหลักศึกษาถึงการแปลความข้อมูลทางบัญชี 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

3153404  การวางแผนก าไรและการควบคุม  3(3-0-6) 
              Profit Planning  and Control  
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นกลาง 2 

การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผน
กําไรและการควบคุมรวมไปถึงการประเมินผลงาน                     
ขององค์กรประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และ
การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว การกําหนดดัชนี
ช้ีวัดผลการดําเนินงานและ การรายงานเพื่อการควบคุม
และการบริหาร 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
 

3152405  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
                                                       3(3-0-6)   
   Financial Planning and Control                                                 
วิชาบังคับก่อน :  การเงินธุรกิจ 

เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน    
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขาย
และการวางแผนกําไร ศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ใน     
การวางแผนและการควบคุม เช่น พฤติกรรมต้นทุนและ
การวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ (Cost Behavior and Variances 
Analysis) คอมพิวเตอร์ (Computer) การจําลอง
เหตุการณ์ (Simulation) เครื่องมือและตัวแบบทาง

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
คณิตศาสตร์ (Graphic Mathematical Tools and 
Models)   
กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             9  หน่วยกิต กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                9  หน่วยกิต คงเดิม 
 

3150306  เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ             3(2-2-5) 
              Business Cooperative  Education  

Preparation   
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา

และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน  
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ             
เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละ
สาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสาร มนุษยสัมพันธ์                  
การทํางานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิค                   
การนําเสนอผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง            
ในสถานประกอบการ 

 
 
 

 

3122422  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ        
เตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญช ี

                                                 3(270 ชั่วโมง) 
Accounting Cooperative Education 
Preparation 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : ต้องสอบผ่านวิชาเอกบังคับ             
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

Pre-requisite             : At least 15 credits 
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและ

ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไป
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพเช่น ทักษะการพิมพสัมผัส
การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธี              
การเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการและ                   
การฝึกปฏิบัติจริง 

Principles, concepts, processes of 
cooperative education and related regulations, 
techniques for job application, basic knowledge of 
working in the workplace for the purpose of 
developing typing skill, personality, English 
language, information technology, communication, 
human relation, teamwork, quality management 
system in the workplace including  report writing, 
academic presentation techniques and practices 

 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับชื่อวิชา
ปรับหน่วยกิต 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

3150408  สหกจิศึกษาธรุกจิ              6(600 ชั่วโมง) 
              Business Cooperative Education 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ  

การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดย
การปฏิบัติงานและการทํารายงานจะต้องอยู่ภายใต้      
ก า รดู แ ลของผู้ บ ริ ห า ร แต่ ล ะสถ านปร ะกอบกา ร                     
และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง 
หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

3122423  สหกิจศึกษาทางการบัญชี             6(600 ชั่วโมง) 
              Accounting Cooperative Education 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3122422  เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
ทางการบัญชี  

Pre-requisite            : 3122422  Accounting  
Cooperative Education 
Preparation 

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ 
โดยการปฏิบัติงานและการทํารายงานจะต้องอยู่ภายใต้    
การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษา

ปรับรหสัวิชา 
ปรับชื่อวิชา 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่มเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

Practical training for accounting 
organizations and producing reports under the 
supervision of executives and advisors over 600 
hours or 16 weeks 

ไม่ม ี

3122424  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
6(600 ชั่วโมง) 

              Field Experience in Accounting  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  3122422 เตรยีมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและเตรยีมสหกิจศึกษา
ทางการบัญชี  

Pre-requisite            : 3122422 Accounting 
Cooperative Education 
Preparation 

การปฏิบัติงานจริงด้านการบัญชีในหน่วยงาน
ประเภทต่าง ๆ พร้อมจัดทํารายงาน หรือเลือกจัดทําโครงการ
พิเศษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 600  ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

Practical training for accounting in 
organizations and producing reports under the 
supervision of advisors over 600 hours or 16 weeks 

วิชาใหม่ 

3152426  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
                                                       3(0-4-5) 
              Preparation for Field Experience in 

Accounting 
เป็นการศึกษาแนวโน้ม สภาพการเปลี่ยนแปลง

ในหน่วยงานทางธุรกิจโดยการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
ทักษะการใช้ภาษาทักษะการพิมพ์ดีด การใช้คอมพิวเตอร์ 
การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม การจัดทําโครงงานทางธุรกิจและ
ส า ม า ร ถทํ า ง า น เ ป็ น ที ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ            
การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีเพื่อเตรียม  
ความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

3152427  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี1                    
3(300 ชั่วโมง) 

              Field Experience in Accounting 1 
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบัญชีใน

หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
3152428  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 2                    

3(300 ชั่วโมง) 
              Field Experience in Accounting 2 

  ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น                      
ด้านการบัญชีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
โดยตรงหรื อการจั ดทํ ากรณี ศึ กษา  เพื่ อประยุ กต์                    
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีในหน่วยงานของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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ภาคผนวก ข 
ตารางการเทียบโอนรายวิชา 
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ตารางการเทียบโอนรายวิชา 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 
หมวดวิชาเฉพาะสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ดังนี้ 
 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือ
เทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) สถิ ติ ธุ ร กิ จ  หรื อสถิ ติ  หรื อสถิ ติ ป ระยุ กต์       
จํานวน 3 หน่วยกิต 

3120103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพทางธุรกิจ 1 

3(2-2-5) บังคับเรียน 

3120104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพทางธุรกิจ 2 

3(2-2-5) บังคับเรียน 

3120205 ก ฎ ห ม า ย ธุ ร กิ จ แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

3(3-0-6) กฎหมายธุรกิจ จํานวน 3 หน่วยกิต 

3120206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จํานวน 3 หน่วยกิต 
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122203 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) บังคับเรียน 
3122204 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3122205 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122207 การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122308 การบัญชีต้นทุน 2 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122309 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122410 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122211 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122312 การสอบบัญชีและการ ให้

ความเชื่อมั่น  
3(3-0-6) บังคับเรียน 

3122313 ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ         
การวิเคราะห์งบการเงิน 

3(3-0-6) บังคับเรียน 

3122314 การวางระบบบัญชี 3(3-0-6) ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บั ญ ชี  ห รื อ ร ะ บ บ บั ญ ชี       
จํานวน 3 หน่วยกิต 

3122315 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) การบัญชีเฉพาะกิจ หรือการบัญชีเฉพาะกิจการ 
จํานวน 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือ
เทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3122316 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ หรือการบัญชีรัฐบาล 
จํานวน 3 หน่วยกิต 

3122317 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี 

3(2-2-5) รายวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี จํานวน 3 หน่วยกิต 

3122318 การบัญชีสํ าหรับวิ สาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  

3(3-0-6) การบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม จํานวน 3 หน่วยกิต 

3122319 การวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122420 การตรวจสอบภายในและ  

การควบคุมภายใน 
3(3-0-6) บังคับเรียน 

3122421 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3122422 เ ต รี ย ม ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 

3(270 
ชั่วโมง) 

รายวิชาเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมแล้วต้องไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต 

3122423 สหกิจศึกษาทางการบัญชี  
 

6(600 
ชั่วโมง) 

บังคับเรียน 

3122424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี 

6(600 
ชั่วโมง) 

บังคับเรียน 

3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) การเงินธุรกิจ หรือการบริหารการเงิน หรือ                  
การจัดการการเงิน จํานวน 3 หน่วยกิต 

3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) หลักการตลาด หรือเรียนรายวิชาทางด้าน
การตลาดมาไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) หลักการจัดการ หรือหลักการบริหารธุรกิจ หรือ
องค์การและการจัดการ  จํานวน 3 หน่วยกิต 

3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) การจัดการเชิงกลยุทธ์ จํานวน 3 หน่วยกิต 
3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) หลั ก เศรษฐศาสตร์  จํ านวน  3 หน่ วยกิ ต                     

ห รื อ ร า ย วิ ช า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์                               
ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3131101 การจั ดการธุ รกิ จระหว่ า ง
ประเทศ 

3(3-0-6) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจ
ระหว่างประเทศ จํานวน 3 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4144/2558  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2560 คณะวทิยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

127 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 604/2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี    
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอ้สังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 
ชื่อ - สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  

1. ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข 
2. ดร.สุภาวดี  สุทธิรักษ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรทิพย์  นิลมณี 

 
1.  ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1  คําอธิบายรายวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 ควรแก้ไขคําว่า 

“ตามหลักการบัญชี” เป็น “ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน” 

ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2  คําอธิบายรายวิชาการบัญชีภาษีอากร ควรแก้ไขคําว่า 
“ตามหลักการบัญชี” เป็น “ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน” 

ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3  คําอธิบายรายวิชาการภาษีอากร 2 ควรแก้ไขคําว่า    
“การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกําไร
สุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทํารายงานต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีอากร” เป็น “การปรับปรุงกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ
ทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร รวมทั้งการจัดทํารายงานต่าง ๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีสรรพากร” 

ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4  คําอธิบายรายวิชาวิชาการสอบบัญชีควรแก้ไขคําว่า 
“แม่บทของมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ”           
เป็น “แม่บทสําหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น” 

ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5  ยกเลิกรายวิชาการบัญชีระหว่างประเทศ ยกเลิกแล้ว 
6  คําอธิบายรายวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ ควรแก้ไข

คําว่า “มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ” เป็น “มาตรฐาน
รายงานการเงินสําหรับหน่วยงานภาครัฐ” 

ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

7  ควรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพ่ือ
ความทันสมัย 

ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้ว 
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2. ดร.สุภาวดี  สุทธิรักษ์ 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1  ควรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพ่ือ

ความทันสมัย 
ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้ว 

2  รายวิชาเตรียมฝึกฯ ควรเขียนเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน                   
ในคําอธิบายรายวิชา 

ได้เพ่ิมเงื่อนไขแล้ว 

3  เปลี่ยนชื่อรายวิชาการวางแผนกําไรและการควบคุม” 
เป็น “การวางแผนและการควบคุมกําไร” 

ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรทิพย์  นิลมณี 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1  ให้ตรวจสอบการใช้คําในคําอธิบายรายวิชาทั้งหมด       

ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ 
ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2  ปรับแก้ไขคําผิด ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3  รายวิชาการสอบบัญชี ควรเปลี่ยนชื่อเป็น “การสอบ
บัญชีและการให้ความเชื่อมั่น” 

ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4  จํานวนคาบเรียนรายวิชาการบัญชีควรปรับจาก  
3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีในห้องเรียน 

ได้ปรับแก้ไขบางรายวิชา
เพ่ือความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาฯ หัวข้อที่ 2.5  
แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาฯ ซึ่งรับ             
ปีละ 160 คน ดังนั้น จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา ก็ควรระบุตามแผนรับ คือ 160 คน 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2  ประวัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรเพ่ิมเติมรายละเอียด
ในหัวข้อ 6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะ 

3  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 13 เพ่ิมเติมข้อ 13.2                    
กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตร
อ่ืน และข้อ 13.3 การบริหารจัดการ 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
โดยเพิ่มหัวข้อย่อยที่ 13.2   
และ 13.3 

4  หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ในหัวข้อที่ 1.3  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ปรับจากคําว่า ใช้คําว่า 
“ผลิตนักศึกษา” เป็น “ผลิตบัณฑิต” 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5  รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1 
และ 2 ควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในคาบเรียนทุก
สัปดาห์ 

ปรับหน่วยกิต จาก             
3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)  

6  เนื้อหาเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพไม่ค่อยปรากฏ 
ควรปรับเพิ่มในคําอธิบายรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในรายวิชาอ่ืน ๆ 
บ้างแล้ว แต่ควรให้ปรากฏเป็นรายวิชา เนื่องจาก
หลักสูตรเน้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชา
กฎหมายและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพบัญชี,    
การสอบบัญชีและการให ้  
ความเชื่อมั่น และสัมมนา     
การบัญชีการเงิน เป็นต้น 

7  รายวิชาบัญชีส่วนใหญ่ เน้นบรรยายและปฏิบัติ แต่วิชา
บัญชีต้นทุน 1 และวิชาบัญชีต้นทุน 2 เน้นบรรยาย
อย่างเดียว 

ปรับแก้ไขหน่วยกิต จากเดิม
3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) 

8  วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ควรเพิ่มเนื้อหาให้เข้มข้น
มากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับ 15 สัปดาห์ และปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมคําอธิบาย
รายวิชาเพ่ือความเหมาะแล้ว 

9  ปัญหานักศึกษาแรกเข้าไม่ควรอ้างอิงเว็บไซต์ แต่ควร
อ้างอิงถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แล้ว 

10  ปรับชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชารายงานการเงินและ       
การวิเคราะห์การเงิน (Financial Reporting and 
Analysis) ให้สอดคล้องกับภาษาไทย   

ปรับแก้ไขเป็น Financial 
Reporting and Financial 
Statements Analysis 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
11  บางรายวิชาควรแทรกเรื่องของซอฟต์แวร์ หรือการใช้

คอมพิวเตอร์ด้วย เช่น วิชาภาษีอากร เป็นต้น  
ปรับเพ่ิมคําอธิบายรายวิชา 
“และฝึกปฏิบัติการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต” 

12  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ควรเขียนให้ชัดเจน เช่น ข้อ 2 
มีความรู  ความเข้าใจในองค์ความรู ทางสาขาวิชา       
ที่เก่ียวข้อง ควรระบุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

ปรับแก้ไขเป็น “มีความรู้และ
ความเขา้ใจในองค์ความรู
ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับ       
องค์ความรู้ด้านการบัญชี          
โดยสามารถบูรณาการและ
นํามาประยุกตไ์ด้              
อย่างเหมาะสม” 

13  ควรปรับชื่อวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้
สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา 

วิชากฎหมายธุรกิจและ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
Law and ethics related to 
the accounting profession 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

175 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1  การเขียนคําอธิบายรายวิชา 
- ไม่ใช้ full stop (.) ควรใช้  comma ( ,) หรือ 
semicolon (;) เมื่อจบประโยคหรือวลี   
- หากไม่จําเป็นไม่ควรใส่ Article “The” 
- ตรวจสอบการใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แล้ว 

2  หมวดที่ 1 หัวข้อย่อย 5.3 ภาษาที่ใช้ ให้เพ่ิมคําว่า    
“ภาษาอังกฤษ” ต่อท้าย และหัวข้อย่อย 5.4 การรับเข้า
ศึกษา ให้ตัดคําว่า “ทั้ง” ออก 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แล้ว 

3  ปรับลดหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรให้เหลือ ไม่น้อย
กว่า 132 หน่วยกิต จากเดิม ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แล้ว 

4  ตรวจสอบการกําหนดความรับผิดชอบหลักและ     
ความรับผิดชอบรอง ในตารางแสดงการกระจาย     
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

5  ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ เครื่องหมายวรรคตอน       
และการเคาะวรรคโดยเคร่งครัด 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

6  ตร ว จสอบตา รา งกา ร แก้ ไ ขป รั บป รุ งหลั กสู ต ร            
ในภาคผนวก ก 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

7  แสดงหลักฐานการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

8  แส ด งข้ อ เ สน อแน ะจ าก ก า ร วิ พ าก ษ์ ห ลั ก สู ต ร           
ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร     
ของกรรมการสภาวิชาการ  และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรโดยละเอียด 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

9  ตรวจสอบรายละเอียดของประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิให้
ถูกต้อง 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

10  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการตีพิมพ์
หรือได้รับการตอบรับว่าจะตี พิมพ์ ณ วันที่ เสนอ
หลักสูตรต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
11  งานวิจัยที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่เสนอ

หลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่สามารถ
นํามาอ้างอิงในภาคผนวกประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

12  ใช้คําว่า “ประยุกต”์ แทนคําว่า “ประยุกต์ใช้” ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 
13  เลือกใช้ noun phrase หรือ verb phrase เมื่อขึ้นต้น

ประโยคหรือวลีในคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ    
ของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

14  หมวดที่ 5 เรื่องกระบวนการทวนสอบ ให้แยกระดับการ
ทวนสอบฯ ออกเป็นระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร   

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

15  ตรวจสอบรายวิชาที่ถูกบังคับโดยสภาวิชาชีพบัญชีว่า
ครบถ้วนไหม 

ครบถ้วนแล้ว 

16  ตรวจสอบและปรับแก้ไข้คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในหมวดวิชาเฉพาะให้
ตรงกัน 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

17  คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา หลัก  
การตลาด คําว่า ethic  ต้องเพ่ิม “s” และรายวิชา
หลักการบริหารธุรกิจคําว่า ethics ให้ตัด “s” 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แล้ว 

18  รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี บรรทัดสุดท้าย 
ให้ตัดคําว่า other ออก 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แล้ว 

19  คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ให้ตัดคําว่า the หน้า concepts 
ออก  

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

20  คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนาการ
บัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting) 
ให้ปรับแก้ไขคําว่า in เป็น on 

ไดต้รวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 

21  รายวิชาสหกิจศึกษาทางบัญชี ปรับแก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาไทยให้ตรงกัน  

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

22  รายวิชาการวิจัยทางการบัญชี ควรย้ายไปอยู่ในวิชาเอก
บังคับ ปรับแก้ไขมาตรฐานผลการเรียนรู้ และปรับ
จุดเน้น (ความรับผิดชอบและรอง) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชานี้ 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1  การปรับปรุงหลักสูตรควรมีรายวิชาที่ทันสมัย       
มีความเป็นปัจจุบัน เช่น ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ THAILAND 4.0 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มี รายวิชาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 แก่ผู้เรียน ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห์ การพัฒนาทักษะทาง
อาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีรายวิชา
ที่สามารถประยุกต์ความรู้ สํ าหรับ    
การดํารงตนในสังคมปัจจุบัน 

2  ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ คําถูกและคําผิดใน
คําอธิบายรายวิชา 

ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบ
การพิมพ์ คําถูกและคําผิดในคําอธิบาย
รายวิชา 

3  ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการใน
ประวัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องแล้ว 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2.  ช่ือ – สกุล   นางมีนา  ระเด่นอาหมัด 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
4.  สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ 
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท University Utara Malaysia  M.B.A. Accounting 2544 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.บ. การบัญชี 2540 

6. ผลงานทางวิชาการ 
6.1  งานวิจัย 

ซูซัน หามะ, ศุภาวิณี กิติวินิต, เจนตา แก้วไฝ และมีนา ระเด่นอาหมัด. (2559). รายงาน  
การวิจัย เรื่อง ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร
ธุรกิจท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ .  ยะลา  : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นันทา จันทร์แก้ว, มีนา ระเด่นอาหมัด และละออ มามะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง    
อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.2  บทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
ซูซัน หามะ, ศุภาวิณี กิติวินิต, เจนตา แก้วไฝ และมีนา ระเด่นอาหมัด. (2559). ปัญหาและ

ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรธุรกิจท่องเที่ยวสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที ่8 วันที ่15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้า 313 – 327). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

 
 



 

 

181 

นันทา จันทร์แก้ว, มีนา ระเด่นอาหมัด และละออ มามะ. (2559). อัตลักษณ์นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ใน รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ครั้งที่  8 วันที่  15 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้า 1193 – 1206). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
มีนา ระเด่นอาหมัด.(2559). การบัญชีขั้นต้น 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชี

ขั้นต้น 1, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี   18  ปี  

ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 1    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 2    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  3(0-4-5) นก. 

7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
  

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  (ถ้ามี) 
ไม่มี  

 
 
 
                                                        (ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ 

                                             นางมีนา  ระเด่นอาหมัด 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2.  ช่ือ – สกุล   นายมานพ  ทองไทย 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.  สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ 
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.ม. การบัญชี 2552 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.ม. - 2545 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.บ. การบัญชี 2527 

6. ผลงานทางวิชาการ 
    6.1  งานวิจัย 

อรวรรณ กมล, พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย และสุพาพร ลอยวัฒนกุล. (2559). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา . 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สุกฤษตา รักสุจริต, มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน และอับดุลเราะห์มาน สาและ. 
(2558). รายงานการวิจัย  เรื่อง  การใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเทศไทย.  ยะลา  :          
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

มานพ ทองไทย, สุกฤษตา รักสุจริต, พยอม ตอบประโคน และสันติ  อารักษ์คุณากร. (2558). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการของเกษตรกร
ชาวสวนยาง กรณีศึกษา ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี.  ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นันทรัตน์ นามบุรี, สันติ อารักษ์คุณากร, พยอม ตอบประโคน และมานพ ทองไทย. (2557). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มในประเทศไทย.  ยะลา  : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย, สุกฤษตา รักสุจริต และสันติ อารักษ์คุณากร. (2555).   
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี). 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

6.2  บทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (ถ้ามี) 
นันทรัตน์ นามบุรี, สันติ อารักษ์คุณากร, พยอม ตอบประโคน และมานพ ทองไทย. (2559). 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม
ในประเทศไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
ครั้งที ่5 วันที ่24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หน้า 723 – 733). ยะลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

อรวรรณ กมล, พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย และสุพาพร ลอยวัฒนกุล. (2559). 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา . ใน  รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2559 
(หน้า 743 – 750). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
มานพ  ทองไทย. (2556). การบัญชีต้นทุน 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชี

ต้นทุน 1, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  24  ปี  
 ชื่อวิชา  การบัญชีต้นทุน 1     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีต้นทุน 2    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีชั้นกลาง 1    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีชั้นกลาง 2    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   การบัญชีขั้นต้น 2    3(3-0-6) นก. 

7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 

   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  (ถ้ามี) 
          ไม่มี 
 
 
 
 
                                                        (ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ 

                         นายมานพ  ทองไทย 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2.  ช่ือ – สกุล   นางสาวพยอม  ตอบประโคน 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.  สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวทยาลัยรามคําแหง บธ.ม. การบัญชี 2552 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.ม. - 2546 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช บธ.บ. การบัญชี 2549 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 2533 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  งานวิจัย 

อรวรรณ กมล, พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย และสุพาพร ลอยวัฒนกุล. (2559). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา . 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สุกฤษตา รักสุจริต, มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน  และอับดุลเราะห์มาน สาและ. 
(2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย.  ยะลา  :          
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

มานพ ทองไทย, สุกฤษตา รักสุจริต, พยอม ตอบประโคน และสันติ อารักษ์คุณากร. (2558). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการของเกษตรกร
ชาวสวนยาง กรณีศึกษา ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
 



 

 

185 

นันทรัตน์ นามบุรี, สันติ อารักษ์คุณากร, พยอม ตอบประโคน และมานพ ทองไทย. (2557). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มในประเทศไทย.  ยะลา  : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย, สุกฤษตา รักสุจริต และสันติ อารักษ์คุณากร. (2555). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี). 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

6.2  บทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (ถ้ามี) 
นันทรัตน์ นามบุรี, สันติ อารักษ์คุณากร, พยอม ตอบประโคน และมานพ ทองไทย. (2559). 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม
ในประเทศไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
ครั้งที ่5 วันที ่24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หน้า 723 – 733). ยะลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

อรวรรณ กมล, พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย และสุพาพร ลอยวัฒนกุล. (2559). 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา . ใน รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที ่5 วันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2559 
(หน้า 743 – 750). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
พยอม  ตอบประโคน. (2556). การเงินธุรกิจ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเงิน

ธุรกิจ, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  24  ปี  

ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีการเงิน    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีขั้นต้น 1    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีขั้นต้น 2    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีชั้นกลาง 1    3(3-0-6) นก. 

7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  (ถ้ามี) 

  ไม่มี  
 
 
                                                        (ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ 

           นางสาวพยอม  ตอบประโคน 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2.  ช่ือ – สกุล   นายสันติ  อารักษ์คุณากร 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ 
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.ม. - 2546 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก บธ.บ. การบัญชี 2526 

6. ผลงานทางวิชาการ 
6.1  งานวิจัย 

มานพ ทองไทย, สุกฤษตา รักสุจริต, พยอม ตอบประโคน และสันติ อารักษ์คุณากร. (2558). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการของเกษตรกร
ชาวสวนยาง กรณีศึกษา ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นันทรัตน์ นามบุรี, สันติ อารักษ์คุณากร, พยอม ตอบประโคน และมานพ ทองไทย. (2557). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มในประเทศไทย.  ยะลา  : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย, สุกฤษตา รักสุจริต และสันติ อารักษ์คุณากร. (2555). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี). 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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6.2  บทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
นันทรัตน์ นามบุรี, สันติ อารักษ์คุณากร, พยอม ตอบประโคน และมานพ ทองไทย. (2559). 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม
ในประเทศไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
ครั้งที ่5 วันที ่24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หน้า 723 – 733). ยะลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
สันติ อารักษ์คุณากร. (2558).  การบัญชีภาษีอากร.  ยะลา  : คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี 27 ปี  

ชื่อวิชา การภาษีอากรธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การบัญชีภาษีอากร     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   การบัญชีต้นทุน 1   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   การบัญชีขั้นกลาง 1   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   การบัญชีขั้นกลาง 1   3(3-0-6) นก. 

7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
  

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  (ถ้ามี) 
  ไม่มี  
 
 
 
                                                        (ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ 

                                                นายสันติ  อารักษ์คุณากร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2.  ช่ือ – สกุล   นายอับดุลเราะห์มาน  สาและ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.  สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ 
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บธ.ม. วิทยาการจัดการ 2552 
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎยะลา ศศ.บ. การบัญชี 2545 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  งานวิจัย 

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ พรมเต็ม และ     
ภูตรา อาแล. (2559).  รายงานการวิจัย  เรื่อง ปัญหาและความต้องการเพื่อการ
พัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรี มุสลิม  ต าบลท่าสาป  จังหวัดยะลา .  ยะลา  :         
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.   

ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์  และอับดุลเราะห์มาน สาและ. (2559).  รายงานการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชาหลักการตลาดตามบริบท
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เว็บไซต์ส าเร็จรูป  Google Classroom 
Site. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.  

สุกฤษตา รักสุจริต, มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน  และอับดุลเราะห์มาน สาและ. 
(2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย.  ยะลา  :        
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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6.2  บทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ พรมเต็ม และ    

ภูตรา อาแล. (2559). ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรี
มุสลิม ตําบลท่าสาป จังหวัดยะลา.  ใน  รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 วันที ่15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้า 57 – 72). 
ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

  6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
อับดุลเราะห์มาน สาและ. (2559). การภาษีอากรธุรกิจ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

การภาษีอากรธุรกิจ, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  11 ปี  

ชื่อวิชา หลักการบัญชี     3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชี 1     3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชี 2     3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 1    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 2    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง 1    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 1    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 2    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 1    3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 2    3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การภาษเีพ่ือการจัดการ    3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีภาษีอากร    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การสอบบัญชี     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีวิสาหกิจชุมชน     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวางระบบบัญชี     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การภาษีอากรธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนแผนธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนภาษีอากร    3(3-0-0) นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท – ปี 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี  
 
 
 
                                                        (ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ 

          นายอับดุลเราะห์มาน  สาและ 


