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คำนำ 
 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การบัญชี เริ่มเปิดใช้หลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปีปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 34 ปี หลักสูตร  
ได้มีการปรับปรุงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 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 เพื่อให้มีเนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้      
มีเนื ้อหาสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF) และมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ( IES) จนหลักสูตรผ่านการรับรองจาก     
สภาวิชาชีพบัญชีและการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกำหนดรอบ  
การปรับปรุง ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อให้มีเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(IES) และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในอาเซียน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 เล่มนี้ ได้ปรับปรุงหลักสูตร    
ตามกำหนดรอบการปรับปรุง ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อให้มีเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) และผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพ มีความรู้
ทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพิ่มขึ้น และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ 
ได้อย่างเหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพวิชาชีพบัญชีให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับภูมิภาค โดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 มีจำนวน  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           
6 หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพ     
มีสมรรถนะเชิงเทคนิคด้านวิชาชีพ มีความรู้ทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ สามารถ
บูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้         
จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ รวมทั้งสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตใน   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถ
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แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค รายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) ข้อมูลทั่วไป  
2) ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
4) ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา      
6) การพัฒนาคณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) การประเมินและปรับปรุงการ
ดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรเล่มนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื ่อให้หลักสูตรมีความถูกต้องและสมบูรณ์ คณะผู ้จัดทำมีความคาดหวังว่าหลักการที ่พัฒนา    
สามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ ่นได้ ในนามของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ นักเรียน 
ครูแนะแนว ที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทา จันทร์แก้ว) 
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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สารบัญ 
  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ค 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 11 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 59 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 79 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์ 80 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสตูร 82 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 96 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  98 
ภาคผนวก ข รายวิชาใช้แทนกนั 153 
ภาคผนวก ค ตารางการเทียบโอนรายวิชา 155 
ภาคผนวก ง คำสั่ง คณะวิทยาการจัดการ ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำ

รายงานผลการศึกษาความจำเป็นและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดทำ(ร่าง)หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2565 

 
 

158 
ภาคผนวก จ หนังสือแต่งตั้งผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 162 
ภาคผนวก ฉ คำสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา ที่ 2011/2564 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัญชบีัณฑิต พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

164 
ภาคผนวก ช หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 166 
ภาคผนวก ซ คำสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาที่ 9/2564 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ     

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 

169 
ภาคผนวก ฌ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่ือง แนวปฏิบตัิงานการจัดการเรียนการสอน 171 
ภาคผนวก ญ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่ือง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัส

ชุดวิชา 
 

176 
ภาคผนวก ฎ ข้อบังคับสภามหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา วา่ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  183 
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 206 
ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวชิาการ 210 
ภาคผนวก ฑ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 215 
ภาคผนวก ฒ ประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 221 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ   :  คณะวิทยาการจัดการ  

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร     :  25431571100812   
ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accounting Program 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

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

3.  วิชาเอก 
ไม่มี 

 
4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาที่ใช้ 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4  การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
6.2  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
6.3  คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
6.4  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที ่29 พฤศจิกายน 2564 
6.6  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมือ่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื ่นที ่เกี ่ยวข้องทั ้งในลักษณะของการ
ประกอบวิชาชีพอิสระและการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้ 
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สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
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อาจารย์ 
 

บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.ม. 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่  21 ม ีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว            
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีการนำเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในภาคการผลิตและภาคธุรกิจการเงิน  
ทำให้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีการเปิดเขตการค้าเสรีเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรูปแบบของ
ระบบการค้าและระบบเศรษฐกิจของโลก การเปิดเสรีทางการเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแนวปฏิบัติทางการบัญชี  และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีดีีและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องบริหารจัดการความรู ้เกี ่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชี         
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการธุรกรรมทางการ
เงินมีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ทำให้
บุคลากรสาขาวิชาชีพบัญชีเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจากผลกระทบของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเปิดเสรีการบริการวิชาชีพทางด้านบัญชีของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ความต้องการใช้บริการด้านการบัญชีซึ ่งเป็นแกนหลักในการ
สนับสนุนธุรกิจและความคาดหวังของผู้ใช้บริหารด้านการบัญชีต่อมาตรฐาน และคุณภาพในวิชาชีพ
ของนักบัญชีสูงขึ้น เป็นเหตุผลให้คณะกรรมการมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (International 
Accounting Standards Committee: IASC) ออกบรรทัดฐานในการศึกษาและพัฒนานักบัญชีให้
เป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” เรียกว่า “มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ” International Federation 
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of Accountants: IFAC) ซึ ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2560)  
มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างนักบัญชีให้เป็นคนที่มีความรอบรู้ มีสมรรถนะเชิงเทคนิค
ด้านวิชาชีพ (Technical Competence) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผล (Outcome–based Learning) (มหาวิทยาลัยเนชั่น, 2560) 
 กระแสการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานในหลาย ๆ อุตสาหกรรมไม่ว่าภาค     
การผลิตหรือภาคบริการเกิดขึ้นในทุกธุรกิจ มีคำกล่าวซึ่งถูกพูดถึงบ่อย ๆ คือ “AI จะมาทดแทนนัก
บัญชี” จะเห็นได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา มีการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการ
ทำงานและทดแทนงานของนักบัญชีอยู่ตลอดเวลา ยิ่งในปัจจุบันมีหลาย ๆ ผู้พัฒนาทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ เริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้การจัดทำบัญชีให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาโปรแกรมให้ใช้บนระบบ Cloud ที่สามารถทำให้นักบัญชีจัดทำงานจากที่ไหนก็ได้ การใช้
ความสามารถของเทคโนโลยีการรู ้จดจำตัวอักษร (Optical Character Recognition : OCR) ซึ่ง
สามารถอ่านข้อมูลจากเอกสารการค้ามาจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือนำเข้าสู่ระบบบัญชี บางผู้พัฒนาสามารถ
ประยุกต์เอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วยให้สามารถแปลงข้อมูลที่
ถูกจัดเตรียมในรูปแบบของรายการบันทึกบัญชีโดยอาศัยการเรียนรู้จดจำรูปแบบของรายการค้าได้มา
บันทึกบัญชีอัตโนมัติได้ ในปัจจุบันโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้งานแยกส่วนกัน สามารถส่งข้อมูลกัน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล (Application Programming Interface : API) 
ซึ่งทำให้การรับส่ง ข้อมูลระหว่างระบบงาน เสร็จในชั่วพริบตายิ่งในอนาคตกำลังจะมีการนำเทคโนโลยี
บล็อคเชน (Blockchain) เข้ามาปรับใช้กับงานบัญชีการบันทึกบัญชีจะถูกทำรายการและบันทึกโดย
อัตโนมัติ งานของนักบัญชีในอนาคตจะถูกทดแทนในส่วนของการการตีความรายการค้าและบันทึก
บัญชีอย่างแน่นอน 
 สิ ่งที ่นักบัญชีในโลกอนาคตต้องมีการปรับตัว  คือ การทบทวนทักษะเพื ่ออนาคต 
(Reskill) เพื่อให้ตอบความต้องการของโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเข้าใจด้านการทำธุรกิจและการตลาด ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จะมี
โมเดลธุรกิจที่แปลกใหม่และซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการตีความด้วยความเข้าใจและสามารถปรับ
เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเข้ากับแม่บทหรือมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายการได้ นักบัญชี
จะต้องมีความเข้าใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเทคโนโลยีในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมใน     
การพัฒนาระบบ เพื่อให้ทันกับระบบงานของลูกค้าและรูปแบบการปฏิบัติงานของนักบัญชีเองที่
จะต้องมีการพัฒนาและเทคโนโลยีเป็นส่วนร่วมมากขึ้นนอกจากทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) แล้ว       
ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ก็จะเริ่มมีส่วนสำคัญในการประกอบอาชีพบัญชีไม่ว่าอยู่ในบทบาทใด 
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เพราะงานบันทึกบัญชีในโลกอนาคตกำลังจะหายไปเหลือแต่การใช้ดุลยพินิจและวิเคราะห์  แต่       
การสื ่อสารกับฝ่ายบริหารเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบงานจะต้องสามารถถูกนำไปสู่        
การปรับรูปแบบที่ตัดสินใจได้อย่างทันต่อเวลาและเข้าใจได้  การสื่อสารและทำงานกับเพื่อนร่วมงาน
ข้ามวิชาชีพเพื่อการหาทางออกของปัญหา (Solution) ให้กับองค์กรจะมีส่วนสำคัญมากขึ้นในบาง
บทบาทนักบัญชีอาจต้องมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการทำงานเชิงกลยุทธ์  และมีส่วนร่วมใน        
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานขององค์กรในหน้าที่การสนับสนุนข้อมูลเชิงตัวเลขให้กับ
ยุทธศาสตร์องค์กร จึงเห็นได้ว ่านักบัญชีในโลกอนาคตนั ้นนอกจากจะ Hi-Tech แล้ว จะต้อง           
Hi-Touch ด้วย  ซึ่งในอนาคตนักบัญชีจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งการเงิน การบัญชี ระบบ
สารสนเทศทางการเงินเทคโนโลยี และมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่หลากหลายจะเป็น         
ผู้รวบรวมองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันจนสามารถสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริม
คุณค่า ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานเป็นองค์ความรู้ใหม่  ส่งผลให้เกิด      
“นักบัญชีนวัตกร” (ราชิต ไชยรัตน์, 2563) 
             ดังนั้น หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวที่จะต้องผลิตบัณฑิตให้
มีความสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพ และพร้อมกับความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว        
เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพของวิชาชีพทางการบัญชีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากการที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้  ทำให้ทุกอาชีพล้วนต้องปรับตัว     
ให้ทันกระแสโลกและ การเตรียมตัวก้าวเข้าสู ่ยุค Thailand 4.0 ยุคที ่ธ ุรกิจจะต้องแข่งขันกัน         
ด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำ
ธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ชอบ     
ความสะดวกสบาย และใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน ดังนั้นธุรกิจที่
ตัดสินใจได้เร็วกว่าย่อมได้โอกาสมากกว่า และข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
ต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจและการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นอกจากจะช่วยบอกสถานะการเงิน
ในปัจจุบันของธุรกิจแล้ว ยังสามารถบอกทิศทางของธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย ถือได้ว่า “บัญชี      
เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจ” ในยุคปัจจุบันจึงคาดหวังให้นักบัญชีขยายบทบาทออกไปจาก   
ความรับผิดชอบในเรื่องของการบัญชีและการจัดทำรายงานต่าง ๆ ไปสู่บทบาทท่ีช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับ
องค์กรมากขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้กับงานบัญชี รวมทั้งการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อ       
การตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนั ้นการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงจัดทำขึ ้นเพื ่อตอบสนองต่อ       
ความต้องการนักบัญชีมืออาชีพขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ, 2562) 
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 การที ่ท ั ้งภาครัฐและเอกชน ใช้ข ้อมูลทางการบัญชีเป็นส่วนหนึ ่งของการชี ้วัด
ความสำเร็จขององค์กรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการทำบัญชีให้ครบถ้วน  และเสียภาษี
อย่างถูกต้อง และหลายหน่วยงานมีการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการทำบัญชี  รู้จักอดออม และรู้จัก
หน้าที่ของตนในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่รวมถึงการกำกับดูแลจาก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีสังคมให้ความสำคัญกับมาตรฐาน
คุณวุฒิทางการศึกษา เพื ่อให้เกิดมาตรฐานในความรู้ความสามารถ ประกอบกับการพัฒนาการ       
ของระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของข้อมูลข่าวสาร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความคาดหวัง     
ของสังคมไทย ที่มุ่งหวังให้นักบัญชีต้องเปี่ยมไปด้วยความซื่อตรง มีสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่      
ภาคการศึกษาจึงมีหน้าที ่ให้ความรู้  ทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ การพัฒนาความรู ้ผ ่าน        
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ สร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ภายนอกข้างต้นส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
ในการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพ มีสมรรถนะเชิงเทคนิคด้านวิชาชีพ           
มีความรู้ทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 
รวมทั้งสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา
และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง การผลิตบุคลากรด้านสาขาวิชา    
การบัญชี จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญส่วนหนึ่งของสถาบันที่มุ่งพัฒนาบุคลากรสาขานี้ ให้มีความเป็นเลิศ   
ในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักการบัญชี      
มืออาชีพโดยสร้างบัณฑิตให้มีความรู ้คู ่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์         
เชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ แก้ปัญหา ตลอดจนนำมาใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนส่งเสริมมาตลอดที่ได้เปิดสอน
หลักสูตรนี้  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2) หมวดว ิชา เฉพาะ จ ัดการ เร ี ยนการสอนโดยคณะกรรมการว ิช าการ                                   

คณะวิทยาการจัดการ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน

โดยหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา
เลือกและเลือกเสรีได ้

13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ 

หมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปี
การศึกษา 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบวิชาชีพบัญชีตามความต้องการของตลาดงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ ่นและ
ประเทศชาติ 

1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 
ปัจจุบันโลกธุรกิจมีการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้เกิดความซับซ้อนของรายการค้า     

และการลงทุน วิชาชีพบัญชีจึงมีบทบาทสำคัญในการชี้นำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการรายงานข้อมูล
การเงินให้แก่ผู้ลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนผู้ที่สนใจเพ่ือให้มีการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิชาชีพบัญชีเป็นสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ที่มีความสําคัญ คือ เป็นศาสตร์    
ซึ ่งผลิตและประมวลผลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี ่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ        
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การพัฒนาการศึกษาด้านบัญชีจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในการรายงานและการใช้สารสนเทศทาง    
การบัญชีในรูปแบบต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน และหน่วยเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตซึ่งกำกับโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความสามารถเป็นนักบัญชี     
มืออาชีพ มีสมรรถนะเชิงเทคนิคด้านวิชาชีพ มีความรู้ทางด้านศาสตร์ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ รวมทั้งสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตใน    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ

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

ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ 
4) มีโลกทัศน์ที ่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั ้งด้านความรู ้ทักษะ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
5) มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
           1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที ่ รายละเอียด 

1 1) นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์ทางการบัญชีพื้นฐาน 
2) นักศึกสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที ่ท ันสมัย และสามารถสื ่อสารได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ 
2 1) นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านบัญชี ตลอดจนสามารถประยุกต์องค์

ความรู้ทางบัญชีร่วมกับศาสตร์อื่นโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมได้อย่างเหมาะสม  
2) นักศึกษาสามารถสร้างโจทย์วิจัยและแก้ปัญหาด้านบัญชีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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ชั้นปีที ่ รายละเอียด 
3 1) นักศึกษามีความสามารถจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมทางบัญชีที่หลากหลาย 

2) นักศึกษาคิดวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถใน    
การวางแผน การควบคุม การประเมินผล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและหมาะสม 

3) นักศึกษาสามารถต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาด้านระบบบัญชีของสถาน
ประกอบการในพ้ืนที ่

4) นักศึกษาสามารถทำแผนธุรกิจเพ่ือเตรียมเป็นผู้ประกอบการ 
4 1) นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นนักบัญชี 

2) นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้ที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐาน   
ไม่ต่ำกว่าที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด 

1) พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยศึกษาจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

1) เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2) ปรับปรุงหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสภา
วิชาชีพบัญชี 

1) ปรับปรุงหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี (IES) 

2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ  

3) ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

หลักฐาน : 
1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ : 
1) หลักสูตรได้รับการประเมิน

มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 
2) หลักสูตรได้รับการเผยแพร่  
    ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

3) การดำเนินงานหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการหรือ
ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต 

1) การสำรวจความต้องการ  
ของสถานประกอบการหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) การสำรวจภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิต 

1) รายงานผลการสำรวจ        
ความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3) ประเมินผลการสำรวจเพื่อ

การปรับปรุงการดำเนินงาน
ของหลักสูตร 

2) รายงานผลการสำรวจภาวะ 
การมีงานทำของบัณฑิต 

3) รายงานผลการปรับปรุง 
การดำเนินงานของหลักสูตร 

4) พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการให้ปฏิบัติงาน 

1) สนับสนุนบุคลากรด้าน                     
การเรียนการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการแก่องค์กร 

หลักฐาน : 
1) ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ภายนอก 
2) อาจารย์ประจำหลักสูตรต้อง

อบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) เอกสาร/รายงานผลการไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม 

ตัวบ่งชี้ : 
1) อาจารย์ได้รับการพัฒนา                 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาคโดยปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ปกติ 1 ภาค การศึกษา

ภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไมมี่การจัดการเรียนการสอน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่ 1  เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 

ภาคเรียนที่ 2  เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
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2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการบัญชีจากสถาบันที่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 

3) เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื ่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 

4) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตาม
เกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี ่ยวกับการปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา มาสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างไปจากเดิม ต้องมี    
ความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น ตลอดจนนักศึกษาแรกเข้ายังขาดความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานที่
จำเป็นสำหรับใช้ศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

1) การตีความประโยคในภาษาไทย 
2) คณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับการคำนวณโจทย์ทางบัญชี 
3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1)  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ เพื ่อแนะนำเทคนิควิธีการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา การบริหารเวลาและการทำกิจกรรม การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิต แนะนำ
การประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องและ
อาจารย์ 

2) จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ ในกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่า                 

จะสำเร็จการศึกษา  
- - - 80 80 

 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 8,500 บาทต่อ 
ภาคการศึกษา  

 1,360,000   2,720,000   4,080,000  5,440,000  5,440,000  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

56,000  112,000  168,000  224,000  224,000  

รวมรายรับ 1,416,000  2,832,000  4,248,000  5,664,000  5,664,000  
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2.6.2  รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 283,200  566,400  849,600  1,132,800  1,132,800  
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 

566,400  1,132,800  1,699,200  2,265,600  2,265,600  

ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 40 

566,400  1,132,800  1,699,200  2,265,600  2,265,600  

รวม 1,416,000  2,832,000  4,248,000  5,664,000  5,664,000  
จำนวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
 

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  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                               12 หน่วยกิต 
 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
     



15 

 

 

 

1.2)  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                               3 หน่วยกิต 
 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1.3)  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                               3 หน่วยกิต 
 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1.4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์  3 หน่วยกิต 
หรือ 2) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
หรือ 3) คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต 
หรือ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกน   20 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ  46 หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              ไม่น้อยกว่า                  9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรบัญชีบัณฑิตดังนี้  
 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
   

151001001   ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  
Language Thought and Communication 

3(3-0-6) 

151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  
Thai for Careers 
 

3(3-0-6) 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา  
English for Fun 

3(3-0-6) 

151001006 
 

การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           
English Usage for Social Network 

3(3-0-6) 

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

151001008   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*     
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

151001009   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*     
English for Communication 2 

2(1-2-3)   

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ       
Technology and Media Literacy  

3(3-0-6) 

   
      2) วิชาเลือก                                                   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

3(3-0-6)    

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     
English Communication Skills Development  

3(3-0-6) 

151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   
Melayu for Communication 

3(3-0-6) 

   
 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                           ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 

 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข  
Well-being 

3(3-0-6) 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*   
Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 2) วิชาเลือก                                                   ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
 

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ        
Information Technology for Presentation 

3(3-0-6) 

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*          
Information Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*       
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

151001019 การบริหารร่างกาย  
Body Exercise 

1(0-2-1) 

151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6) 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   
Introduction of Ethics and Wealth    

3(3-0-6) 

151001023 ความงดงามแห่งตน  
Beauty of Life      

3(3-0-6) 

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World 

2(1-2-3) 

151001025 ความจริงของชีวิต*               
Truth of Life 

3(3-0-6) 

151001026 การพัฒนาตน*                      
Self Development 

2(2-0-4) 

151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*              
Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*         
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                            ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 

 

15101029   พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  
Multiculture  and Peace 

3(3-0-6) 

     2)  วิชาเลือก                                                     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   
Life Skill for Society 

3(3-0-6) 

151001031 สังคมภิวัตน์*    
Socialization 

3(3-0-6)    

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                  3 หน่วยกิต 
      1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 

151001032 ครูแห่งแผ่นดิน 

Teaching of King Rama 9 

หรือ 

3(3-0-6) 

      2) คณะมนุษย์ศาสต์และสังคมศาสตร์                         3 หน่วยกิต 

151001032 วิถีไทย วิถีถ่ิน 

Thai and Local Ways 

หรือ 

3(3-0-6) 

      3) คณะวิทยาการจัดการ                                        3 หน่วยกิต 

151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์   

Young Enterpreneurs 

3(3-0-6) 

      4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                3 หน่วยกิต 

151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 

Science for Community 

3(3-0-6) 

 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         ไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                   ไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกิต 

331223025  แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 
Business Plan and Accounting System for New 
Entrepreneur 

5(3-4-8) 

131221001 
 

การบัญชีขั้นต้น 1 
Accounting 1  

3(2-2-5) 

131221003 
 

การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Taxation and Business Law 

3(2-2-5) 

131222004 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบัญชี 
English for Accounting 

3(2-2-5) 

131231001 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(2-2-5) 

131291001 
 

เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6) 

         
 

 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                           ไม่น้อยกว่า   55 หน่วยกิต 

      1)  วิชาเอกบังคับ    46 หน่วยกิต 

131221002 
 

การบัญชีขั้นต้น 2 
Accounting 2  

3(2-2-5) 

131222005 การบัญชีขั้นกลาง 1 
Intermediate Accounting 1 

3(2-2-5) 

131222006 
 

การบัญชีขั้นกลาง 2 
Intermediate Accounting 2 

3(2-2-5) 

131222007 การบัญชีต้นทุน 
Cost Accounting 

3(2-2-5) 

131222008 
 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting  

3(2-2-5) 

131222009 การวิจัยทางการบัญชี 
Accounting Research 

3(2-2-5) 
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131223016 
 

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
Internal Audit and Internal Control 

3(3-0-6) 

131223017 
 

ระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting System and Accounting Information System  

3(2-2-5) 

131223018 
 

การบัญชีขั้นสูง 1 
Advanced Accounting 1 

3(2-2-5) 

131223019 
 

การบัญชีขั้นสูง 2 
Advanced Accounting 2 

3(2-2-5) 

131223020 
 

การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 
Auditing and Assurance 

3(3-0-6) 

131224022 โครงงานวิชาชีพบัญชี 
Project in Accounting 

3(2-2-5) 

131222023 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 1 
Accounting Professions 1 

5(3-4-8) 

131224024 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2 
Accounting Professions 2 

5(3-4-8) 

      2)  วิชาเอกเลือก                                               ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

131222010 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน 
Accounting for Community Enterprises 

3(2-2-5) 

131222011 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
Software Packages for Accounting 

3(2-2-5) 

131222012 การวางระบบบัญชี 
Accounting System Design        

3(2-2-5) 

131222013 การบัญชีเฉพาะกิจการ 
Accounting for Specific Enterprises 

3(2-2-5) 

131222014 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  
Public Sector Accounting 

3(2-2-5) 

131222015 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Accounting for Small and Medium Enterprises 

3(2-2-5) 

131223021 
 

รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  
Financial Reporting and Financial Statements Analysis  

3(3-0-6) 
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 2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                9 หน่วยกิต 

131222026 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
Accounting Cooperative Education Preparation 
และ 

 3(3-0-6) 

131224027 สหกิจศึกษาทางการบัญชี  
Accounting Cooperative Education 

หรือ 

6(600) 

131224028 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  
Field Experience in Accounting  

5(450) 

131222029 การสังเกตการณ์ด้านบัญชีในสถานประกอบการ* 
Accounting Observation in the Establishment 

1(90) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไม่น้อยกว่า                                                6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

  
 

 
 
 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี และมีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ Online 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

131221001 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 
131291001 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

131221003 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(2-2-5) 
131231001 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
131221002 การบัญชีขั้นต้น 2 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  9 หน่วยกิต 
 131222005 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 

131222026 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม  18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

131222006 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
131222023 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 1 5(3-4-8) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม  17 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 

 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

131222004 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบัญชี 3(2-2-5) 
131222007 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 
131223016 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
131223017 ระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
131224024 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2 5(3-4-8) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 331223025 แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

5(3-4-8) 

131223018 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5) 
131222008 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
131222009 การวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 

 เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 131223019 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 
131223020 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 3(3-0-6) 
131224022 โครงงานวิชาชีพบัญชี 3(2-2-5) 
131222029 การสังเกตการณ์ด้านบัญชีในสถาน

ประกอบการ 
(เฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบัญชี) 

1(90) 

 เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
รวม 15-16 หน่วยกิต 

 
 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

131224027   สหกิจศึกษาทางการบัญชี     
                   หรือ 
131224028    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 

 6(600) 
 

5(450) 
รวม 5-6 หน่วยกิต 
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         3.1.5  คำอธิบายรายวิชา    
 

 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
      1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
 1)  บังคับเรียน 10 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                                                   3(3-0-6) 
  Language Thought and Communication  

       ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร
ทักษะการฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอด
ความคิดเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือ
การละเล่นการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

       Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 
151001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        

Thai for Communication 
3(3-0-6)       

       ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
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        Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language  in daily life use 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 

 
151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 

Thai for Careers 
3(3-0-6) 

       การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง 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 

 
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา 

English for Fun 
3(3-0-6) 

    การใช ้ภาษาอังกฤษเพื ่อการส ื ่อสารในช ีว ิตประจำว ัน ระบบเส ียง
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนการทักทา การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้น
เรียน 
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       English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

 
151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 

English Usage for Social Network 
3(3-0-6) 

        การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ
การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ 

       Simple English writing in social media, giving queries and 
answers in English, online chatting, giving opinions in English, writing 
and replying email in English 

 
151001007 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English Usage for Social Network 

 
2(1-2-3) 

       พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  
ในชีว ิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล  
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื ่องมือ แหล่งข้อมูลเพื ่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื ่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       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 telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
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study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 

 

151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

       การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษาและมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

       Practices 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 

 
151001009 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

 
2(1-2-3) 

       การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 

       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 

 
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 

Technology and Media Literacy 
3(3-0-6) 

       การรู ้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู ้เท่าทันสื ่อ การรู ้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูลและ
จัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ การใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   
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       Information literacy, media literacy, IT and communication 
literacy, information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls and ethics in 
technology 

 

  2)  วิชาเลือก                                               ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  

Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

(3-0-6)       

       การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาส  
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและ 
การอ่านจากสื่อต่าง  ๆนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
        Developments of speaking and writing skills, speaking and 
writing for both formal and informal occasion, research, knowledge 
from listening and reading from various media, presenting with 
presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 

 
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

English Communication Skills Development  

3(3-0-6)       

       การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที ่ เก ี ่ยวข้องกับชีว ิตประจำวัน  
การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

       Listening and speaking in daily-life situations, short message 
reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 
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151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

Chinese for Communication 

3(3-0-6)      

       การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์  
ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

       Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 
vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

 
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  

Melayu for Communication 

3(3-0-6)       

       การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
       Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, 
basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 

      1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                       ไม่น้อยกว่า                       6 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                                      3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข  

Well-being 

3(3-0-6)       

       การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ 
อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต   
       Science and technology use in daily life, effects of using science 
and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug information, Thai herbs, 
herbs with health, consumer protection laws, promoting physical and 
mental health 
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151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  

 Science in Daily Life 

3(3-0-6)       

       พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
การดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช ้ในชีว ิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร  
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
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 use in daily life, using microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

 

 2) วิชาเลือก                                                   ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ  

Information Technology for Presentation 

3(3-0-6)       

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

       Introduction to information technology, data access and use, 

accessing information methods, searching strategies, analyzing and 

synthesizing information, presenting information in various forms 
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151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                 

Information Technology in Daily Life 

3(3-0-6)       

       ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
       Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

 
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน     

Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6)       

       หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี ่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-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 

 

151001019 การบริหารร่างกาย  

Body Exercise 

1(0-2-2)       

       หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร

ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ

ร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและ 

การเลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

       Principles of body management, skill practice and basic technique 
of body management to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 
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151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

       กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ 

       Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for 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 

 
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น  

King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6)       

       ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพ่ือความกินดี
อยู ่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั ่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาใน 
การพัฒนาท้องถิ่น 
         King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 
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151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย       

Introduction of Ethics and Wealth    

3(3-0-6)       

       การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมมี

การพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื ่น การบริหารจัดการและภาวะผู ้นำ  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาด

และการสื่อสาร  

       Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication 

 
151001023 ความงดงามแห่งตน  

Beauty of Life      

3(3-0-6)       

       ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู ้อ่ืน 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที ่ประชุม ภาวะผู ้นำและผู ้ตามที ่ด ี การพัฒนาตนใน  
การทำงานกลุ่มและทำงานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 
       Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 
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151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง   

Step to the World 

2(1-2-3) 

       การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วน
ตัวการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธ  
การสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงใน
การพูด คำศัพท์และสำนวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึก
การปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู ่สังคม  
การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

       Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing resume, 
appointment for job interview, interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and public mind 

 

151001025 

 

ความจริงของชีวิต 

Truth of Life 

 

3(3-0-6) 

       ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรษ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใน 
การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนษ์แบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศนษ์แต่ละอย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็นมนุษยษ์ที่สมบูรณษ์  
อันนําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
       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 
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to find out truth and meaning of life to be a perfect human being and 
leading to a peaceful life and society 

 

151001026 

 

การพัฒนาตน   

Self Development 

 

2(2-0-4) 

       หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย ์ตน 
กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์การทำงาน
เป็นทีม 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 

 
151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 

Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

       ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั ้นตอนการเรียนรู ้ เช ิงคุณค่าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
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 
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151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย       

Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

       เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ  
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
        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  

 
 1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                            ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  

Multiculture  and Peace 

3(3-0-6)       

       ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง
ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี ่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
กิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุ
วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
       Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, 
public consciousness and responsibility towards multiculture society, 
living together in democratic society, right prevention guidelines 
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 2) วิชาเลือก                                                    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม  

Life Skill for Society 

3(3-0-6)       

       ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน
ศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้
อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 

 
151001031 สังคมภิวัตน์  

Socialization 

3(3-0-3) 

       ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
       Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various dimensions 
including tradition, culture, economics and political affairs 
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 1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   1) คณะครุศาสตร์       3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001032 ครูแห่งแผ่นดิน 

Teachings of King Rama 

3(3-0-6)       

       คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่
เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา หน้าที่พลเมือง   
       Teachings of King Rama 9  for teachers profession, praising 
teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, 
modern teachers, volunteering, civil duties 
หรือ 

   2) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์      3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น 

Thai and Local Ways 

3(3-0-6)       

       พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  
อัตลักษณ์-ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำ
ถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่
เกิดจาก  ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัด
ให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
       Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, 
case studies of learning resores in local community 
หรือ 
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 3) คณะวิทยาการจัดการ       3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  

Young Enterpreneurs 

3(3-0-6)       

       ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย
ภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู ้ประกอบการ การมองหา
โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนว
ทางการจัดตั้งธุรกิจการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย 
การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ 
แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
       Background and significance of special economic zone, 
government and private policy special economic zone, analysis of 
guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business probability, forming 
business guideline, personal financial planning, income management; 
expenses, savings and debts, spending money for investment, concept 
and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax 
benefit, ethics and social responsibility, and related laws  

 หรือ  

   4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร      3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น  

Science for Community 

3(3-0-6)       

       ความร ู ้  ความสำคัญ ทางว ิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลยี ท ักษะทาง
ว ิทยาศาสตร์  เจตคต ิทางว ิทยาศาสตร ์  ว ิธ ีการทางว ิทยาศาสตร ์  และ 
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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       Knowledge, scientific and technological significance, scientific 
skills, aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development  

 

 2.หมวดวิชาเฉพาะ                                     ไม่น้อยกว่า    84  หน่วยกิต 
      2.1  กลุ่มวิชาแกน 20  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
331223025 แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 

Business Plan and Accounting System for New 
Entrepreneur 

5(3-4-8) 

       ความสำคัญของแผนธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นหรือชุมชน องค์ประกอบที่สำคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน การประเมินความเป็นไปได้ของ
แผนธุรกิจ และการวางระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 

The importance of a business plan, creation of new business 
concept along with local community, important elements for 
business plan, business plan writing, business situation analysis, 
market planning, production plan, human resource management 
plan, financial plan, contingency plan, evaluation of the possibility of 
business plan and Accounting System for Entrepreneur  

 
131221001 

 
การบัญชีขั้นต้น 1 
Accounting 1       

 
3(2-2-5) 

       ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
ประวัติของวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่  การบันทึกรายการในสมุดรายวัน
ทั ่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั ่วไปการจัดทำงบทดลอง  
การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ งบการเงินสำหรับกิจการให้บริการและ
กิจการซื้อขายสินค้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับงานบัญชี 
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       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 and technology applications for accounting 

 

131221003 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Taxation and Business Law 

3(2-2-5) 

       ความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับภาษีอากร หลักกฎหมายประมวลรัษฎากรและ
กฎหมายภาษีอากรอื่น ๆ เน้นหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคำนวณภาษี
อากร และการบันทึกบัญชีตามประมวลรัษฎากร ความรู้ตามสภาพแวดล้อมของ
กฎหมายธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว ่าด้วยหุ ้นส่วนบร ิษัท 
พระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
       General knowledge about taxation, principle of law related 
revenue code and other tax laws emphasizing rules, procedures, and 
conditions of tax computation, and recording transaction related 
revenue code; Knowledge in line with legal environment of business, 
civil and commercial code of business partnership, computer – 
related crime Act, conforming to the royal decree on the criteria and 
method of good governance, ethical standard Act, public limited 
companies Act and relevant law 
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131222004 ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 
English for Accounting 

3(2-2-5) 

       การฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ สำนวนที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ
บัญชี การบริหารงานธุรกิจสำหรับบุคลากรในองค์กร การจัดทำเอกสารเชิงธุรกิจ 
และการสรุปใจความสำคัญทางธุรกิจ        
       Practice skills in vocabulary, idioms for communication in 
accounting career, business administration for staff in an organization; 
business documentation, summation of main business ideas and 
concepts 
 

131231001 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  131221001 การบัญชีขั้นต้น 1 
Pre-requisite             :  131221001 Accounting 1 

3(2-2-5) 

        ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้น
ในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื ่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ  
การวิเคราะห์และการวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน 
โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน 
        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 
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131291001 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ            
Economics for Business 

3(3-0-6) 

       การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ 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 

 

      2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                      ไม่น้อยกว่า    55 หน่วยกิต 
 1)  วิชาเอกบังคับ                                              46 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
131221002 การบัญชีขั้นต้น 2 

Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  131221001 การบัญชีขั้นต้น 1 
Pre-requisite             :  131221001 Accounting 1 

3(2-2-5) 

       หลักการและขั้นตอนการบันทึกบัญชีกิจการอุตสาหกรรม การเปรียบเทียบ
การบันทึกบัญชีระหว่างกิจการอุตสาหกรรมกับกิจการซื้อขายสินค้า สมุดรายวัน
เฉพาะ ระบบใบสำคัญ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับงานบัญชี       
       Principles and procedures of industrial accounting, comparison 
between industrial accounting and merchandising accounting, special 
journals, voucher systems and technology applications for accounting 

 

131222005 การบัญชีขั้นกลาง 1                                                            
Intermediate Accounting 1 

3(2-2-5) 

       หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  การจำแนกประเภทสินทรัพย์ 
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา สินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดง
รายการสินทรัพย์ในรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
       Accounting principles and procedures related to assets; 
classification of assets, recognition and measurement of assets, 
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revaluation, capital and revenue expenditure based on financial 
reporting standards, impairment of assets, presentation of the 
statement of financial position and disclosure of  information 

 

131222006 การบัญชีขั้นกลาง 2                                                            
Intermediate Accounting 2 

3(2-2-5) 

       หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจำแนก
ประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การปรับโครงสร้าง
หนี้ การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การแบ่งผลกำไร
ขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของ
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด การแสดงรายการส่วนของ
เจ้าของในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
       Accounting principles related to liability and owner’s equity, 
classification of liability, recognition and liability evaluation, 
estimation, debt restructuring 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 

 

131222007 การบัญชีต้นทุน 
Cost Accounting 

3(2-2-5) 

       ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการบัญชีต้นทุน ส่วนประกอบ
ของต้นทุน ผลิตภัณฑ์และวิธีการบัญชีต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา ระบบ
บัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง 
การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุนฐานกิจกรรม และ
การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม 
       Definition importance and role of cost accounting, element of 
product costs and cost accounting method, job order costing system, 
process costing system, standard costing system and variance 
analysis, joint and by-product costing, activity-based costing and 
activity-based management 
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131222008 การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

3(2-2-5) 

       แนวคิด ทฤษฎีทางบัญชีบริหาร การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี 
การกำหนดต้นทุนสินค้า การวางแผนและการควบคุม การวัดผลการปฏิบัติงาน 
การตัดสินใจ การปันส่วนต้นทุน ต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม 
การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร การจัดทำงบประมาณ การกระจายอำนาจ  
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกำหนดราคาโอน การตัดสินใจระยะสั้นและ
ระยะยาว 
       Concept, theory of managerial accounting, application of 
accounting information, specifying cost of goods, planning and 
controlling, performance measurement, decision-making, cost 
allocation, full and variable costing, activity-based costing, cost-
volume-profit analysis, budgeting, decentralization, responsibility 
accounting, transfer pricing, short term and long term decision 
making 

 

131222009 การวิจัยทางการบัญชี 
Accounting Research 

3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการ ความสำคัญและประเภทของการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม การกำหนดหัวข้อว ิจ ัย ระเบียบวิธ ีว ิจ ัย การวิเคราะห์ข้อมูล  
การตีความ การจัดทำรายงาน จริยธรรมของนักวิจัย  ปฏิบัติการวิจัยและ 
การนำเสนอ 

Concepts, principles, importance, and types of research; 
literature review, research topic; research methodology; data analysis; 
interpretation of results; writing reports; ethics of researcher; research 
practice and presentation 

 

131223016 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                                
Internal Audit and Internal Control 

3(3-0-6) 

       แนวคิดการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ หน้าที่
ความรับผิดชอบของผู ้ตรวจสอบและคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน  
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การวางแผนการตรวจสอบ การควบคุมทางการบัญชี เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ใน
การประเมินการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและ
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
       Audit concept, purpose, scope of audit duties and 
Responsibilities of the Auditor and the Internal Audit Committee, 
Audit planning, Accounting control, Tools and techniques used in 
internal control assessment; Risk management, Reviewing and 
reporting performance in accordance with corporate governance 
principles 

 

131223017 ระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting System and Accounting Information 
System  

3(2-2-5) 

       หลักการและวิธีการวางระบบบัญชี เครื่องมือและเทคนิคในการออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบ  
การควบคุมภายใน กรณีศึกษา การวางระบบบัญชีและออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการผลิตสินค้า 
       Principles and methods of accounting system implementation;  
tools and techniques for designing accounting information systems 
by taking into account the accounting process and the internal 
control system; a case study of accounting system implementation 
and design of accounting information system for commodity trading, 
service and manufacturing business  
 

131223018 การบัญชีขั้นสูง 1 
Advanced Accounting 1 

3(2-2-5) 

       การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในการร่วมการงาน ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อน
ชำระ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า กิจการไม่แสวงหากำไร 
และบัญชีกองทุน  
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       Accounting for Joint Arrangement ; consignment, installment 
sale, construction contract, property business, lease agreements, 
non-profit corporations and fund accounting 
 

131223019 การบัญชีขั้นสูง 2 
Advanced Accounting 2 

3(2-2-5) 

       การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
การจัดทำรายงานทางการงบเงินรวม และการบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
       Head office and branch accounts ,  business combination, 
investments in associates and subsidiaries, preparation of consolidated 
financial statements of parent and subsidiary companies, and 
accounting for items in foreign currency 

 

131223020 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 
Auditing and Assurance 

3(3-0-6) 

       แนวคิดทั ่วไปและแม่บทสำหรับงานที ่ให้ความเชื ่อมั ่น กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาดการวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยงหลักฐาน การสอบ
บัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบ
บัญชี กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบวงจรรายการค้า รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี 
       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 
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131224022 โครงงานวิชาชีพบัญชี  
Project in Accounting 

3(2-2-5) 

       หลักการและวิธีการจัดทำโครงงานทางการบัญชี การเขียนข้อเสนอโครงงาน
และการจัดทำโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย 
        Concepts and approaches in project work of accounting, the 
project proposal and the project to solve the problem by using the 
research process. 

 
131222023 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 1    

Accounting Professions 1 
5(3-4-8) 

ฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีขั้นพื้นฐานและการภาษีอากร การออกแบบเอกสาร 
การเตรียมเอกสารทางการบัญชีและภาษีอากร การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ 
การจัดทำงบการเงินด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี   
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
       Training of accounting principles and tax, the accounting 
document designed project, preparation of accounting and tax 
documents, the data collection, the financial statement by software 
packages for accounting for accounting firm, and operation report. 

 
131224024 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2    

Accounting Professions 2 
5(3-4-8) 

ฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจ
ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการ การออกแบบเอกสารทางการบัญชีและภาษีอากร 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีสำหรับองกรค์ภาคเอกชนหรือ
สำนักงานสอบบัญชี 
       Training of accounting principles, auditing, cost analysis of 
service business or manufacturing industries. The accounting 
document and tax designed project. The applying software packages 
for accounting for private business or audit office. 
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 2) วิชาเอกเลือก                                           ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
131222010 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน 

Accounting for Community Enterprises 
3(2-2-5) 

       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน เอกสารทางการเงิน การบันทึกบัญชี 
การรายงานทางการเงิน การคำนวณต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การกำหนด
ราคาขาย ปัญหาและแนวปฏิบัต ิทางการบัญชีของว ิสาหกิจชุมชน  และ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี 

        General knowledge about community enterprises, financial 
documents, accounting records financial reporting,  cost analysis, 
break-even point ales pricing,  problems and accounting practices of 
community enterprises, and technology applications for accounting 

131222011 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
Software Packages for Accounting 

3(2-2-5) 
 

        ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีอันได้แก่ ระบบซื้อ ระบบ
เจ้าหนี้ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบการเงินและบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง และ
ระบบอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ทราบแนวทางการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทาง 
การบัญชีเข้ามาใช้งาน 

 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 
 

131222012 การวางระบบบัญชี 
Accounting System Design     

3(2-2-5) 

       หลักการและวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางบัญชี
เอกสาร ทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี กรณีศึกษา  
การวางระบบบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการผลิต
สินค้าเพ่ือจำหน่าย 
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      Concepts and approaches associated with the design of 
accounting systems including documenting transactions, accounting  
reports, case study, merchandising business, service firm and 
manufacturing business 

 

131222013 การบัญชีเฉพาะกิจการ 
Accounting for Specific Enterprises 

3(2-2-5) 

ลักษณะการดำเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานผล  
การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เช่น ธนาคารสถาบันการเงิน 
โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธ ุรก ิจการท ่องเ ท ี ่ยว สหกรณ์   
การประกันภัย กิจการให้บริการอื่น ๆ โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตาม
ความเหมาะสม 
        The operations of specific enterprises, accounting and internal 
control regarding assets, liabilities, owner’s equity, income and 
expenses, report on operating results and financial status of various 
types of businesses such as bank, financial institution, hospital, hotel, 
agriculture, travel, cooperative, insurance, other service businesses, 
with a focus on studying a particular business area 

 

131222014 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                                                  
Public Sector Accounting   

3(2-2-5) 

       ความหมาย ว ัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของ
หน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานรายงานการเงินสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ระบบและวิธ ีปฏิบัติเกี ่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  
การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 
       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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131222015 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                     
Accounting for Small and Medium Enterprises 

3(2-2-5) 

       แนวคิดและมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
การบร ิหารงานของธุรก ิจ  ด ้านการผลิต การตลาด การทร ัพยากรบุคคล  
การบริหารจัดการ ระบบบัญชีและงบการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี         
       Accounting concepts and standards for small and medium 
businesses, business management in terms of production, marketing, 
human resources, management of accounting system and financial 
statement, tax privilege 
 

131223021 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
Financial Reporting and Financial Statements Analysis  

3(3-0-6) 

        รายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี  แนวคิด 
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุน งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ผลกระทบต่องบการเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
       Financial reports on financial statements in accordance with 
accounting standards, concepts, techniques and methods of 
statement of financial position analysis, income statement, statement 
of changes in shareholders' equity, cash flow statement and notes to 
financial statements, including other relevant information for decision 
making, industry analysis Impact on financial statements  
by emphasizing the use of case studies or real events 

 

  2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
131222026 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา

ทางการบัญชี  
Accounting Cooperative Education Preparation 

3(3-0-6)  
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หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
เพื ่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ทักษะการพิมพษ์สัมผัส  
การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจน วิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนำเสนอผลงาน ทางวิชาการและการฝึก
ปฏิบัติจริง 
       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 

 
131224027 สหกิจศึกษาทางการบัญชี    

Accounting Cooperative Education    
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 131222026 เตรียมฝึกประสบการณ์ 
                                               วิชาชีพและเตรียมสหกิจ 
                                               ศึกษาทางการบัญชี 
Pre-requisite : 131222026 Accounting Cooperative  
                                         Education Preparation 

 6(600) 
 

       การปฏิบัติงานจริงด้านการบัญชีในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ และทำรายงาน
ภายใต้การดูแลของผู้บริหารหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
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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131224028 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
Field Experience in Accounting    
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 131222026 เตรียมฝึกประสบการณ์ 
                                               วิชาชีพและเตรียมสหกิจ 
                                               ศึกษาทางการบัญชี 
Pre-requisite : 131222026 Accounting Cooperative  
                                    Education Preparation 

5(450) 
 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 131222029   การสังเกตการณ์ด้านบัญชี  
                                                     ในสถานประกอบการ 
Pre-requisite : 131222029 Accounting Observation in  
                                    the Establishment 

 

       การปฏิบัติงานจริงด้านการบัญชีในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ พร้อมจัดทำ
รายงาน หรือเลือกจัดทำโครงการพิเศษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 450  ชั่วโมง  
       Practical training for accounting in organizations and producing 
reports under the supervision of advisors over 450 hours  

 
131224029 การสังเกตการณ์ด้านบัญชีในสถานประกอบการ 

Accounting Observation in the Establishment  
1(90) 

 
       เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ สังเกตการณ์ เผ้าติดตามลักษณะการปฏิบัติงาน
ในฝ่ายบัญชีหรือการเงิน ของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ 
       Learning the professional experience, observing and shadowing 
the staff working in the accounting or finance department of private 
companies or government agencies 
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3.2  ชื่อสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 2565 2566 2567 2568 2569 

1.นางนันทา  จันทร์แก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

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

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2555 
2549 
2540 

15 15 15 15 15 

2.นางสาวเพ็ญนภา  เกื้อเกต ุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

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

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2558 
2553 
2548 

15 15 15 15 15 

3.นางสาวสุกฤษตา พุ่มแก้ว 
  อาจารย ์
   

  ปร.ด. (การบัญชี) 

  บธ.ม. (การบัญชี)  

  บช.บ.  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2560 

2554 

2545 

15 15 15 15 15 

4.นางละออ มามะ 
   อาจารย์ 
    

  ปร.ด. (การบัญชี) 

  บธ.ม 

  บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2559 

2554 

2542 

15 15 15 15 15 

5. นางมีนา  ระเด่นอาหมัด 
    อาจารย์ 
     

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

University Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

2544 
 

2540 

12 12 12 12 12 

6. นางสาวพยอม  ตอบประโคน 
อาจารย ์
 

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 

7. นายอับดุลเราะหม์าน สาและ 
    อาจารย์ 
     

บธ.ม.  
ศศ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภฏัยะลา 

2552 
2545 

15 15 15 15 15 
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3.2.2  อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)  
สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.นางนันทา  จันทร์แก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

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

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2555 
2549 
2540 

15 15 15 15 15 

2.นางสาวเพ็ญนภา  เกื้อเกต ุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

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

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2558 
2553 
2548 

15 15 15 15 15 

3.นางสาวสุกฤษตา พุ่มแก้ว 
  อาจารย ์
   

  ปร.ด. (การบัญชี) 

  บธ.ม. (การบัญชี)  

  บช.บ.  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2560 

2554 

2545 

15 15 15 15 15 

4.นางละออ มามะ 
   อาจารย์ 
    

  ปร.ด. (การบัญชี) 

  บธ.ม 

  บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2559 

2554 

2542 

15 15 15 15 15 

5. นางมีนา  ระเด่นอาหมัด 
    อาจารย์ 
     

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

University Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

2544 
 

2540 

12 12 12 12 12 

6. นางสาวพยอม  ตอบประโคน 
อาจารย ์
 

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 

7. นายอับดุลเราะหม์าน สาและ 
    อาจารย์ 
     

บธ.ม.  
ศศ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภฏัยะลา 

2552 
2545 

15 15 15 15 15 

 

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
       ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน

หลักการ  ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
2) บูรณาการความรู ้ที ่เรียนมาเพื ่อนำไปแก้ปัญหาในสถานประกอบการโดยใช้

ศาสตร์การบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
5) มีความกล้าในการแสดงออกและนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

กำหนดให้ว ิชาการวิจัยทางการบัญชี (Accounting Research) และวิชาโครงงาน
วิชาชีพบัญชี (Project in Accounting) อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี ประเด็นปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีในองค์กรที่ได้ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 
รวมทั้งการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการนำเสนอผลการวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
2) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการบัญชี 
3) สามารถทำวิจัยเบื้องต้นเพ่ือแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้ 
4) สามารถเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
5) มีการนำเสนอผลการวิจัย 
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5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2  และปีการศึกษาที่ 4  

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

5.5 การเตรียมการ 
1) มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจัดนักศึกษาทำโครงงานเป็นรายกลุ่มและ

หรือรายบุคคล 
2) อาจารย์ที ่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อโครงงานที ่น ักศึกษาสนใจ 

ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้าและการประเมินผล 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษา ติดตามการทำงานของนักศึกษา

และจดบันทึกการให้คำปรึกษา 
4) นักศึกษานำเสนอโครงงานเพ่ือรับข้อเสนอแนะและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางการบัญชี และ

โครงงานวิชาชีพบัญชี โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจำของคณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.1  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การ

ประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ

หมวดวิชาเฉพาะ                 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยอบรมทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผล              

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

2) มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ                 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรมการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี อบรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับงาน

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผล              

การเข้าร่วม
กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การ
ประเมินผล 

บ ัญชี  อบ ร มกา ร จ ั ดท ำบ ัญช ี ส ำห รั บ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ด้วยโปรแกรมRDSMEs ของ
กรมสรรพากร  

3) มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะ 

2) จ ัดการ เร ี ยนการสอนแบบ WIL (Work 
Integrated Learning) เพื ่อให้นักศึกษาได้
เ ร ี ย น ร ู ้ ก า รท ำ ง านจ ร ิ ง ใ นก า รสถาน
ประกอบการ 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างการ
เป็นผู้ประกอบการ เช่น อบรมการทำธุรกิจ
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถหา
รายได้ระหว่างเรียน          

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผล              
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

4) มีจิตอาสาและมีจิตสำนึก
สาธารณะ 

1) มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มทำกิจกรรมที่
แสดงออกถึงการมีจิตอาสาและมีจิตสำนึก
สาธารณะ ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อยปีละ 
1 กิจกรรม 

1) การประเมินผล              
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทนมีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการ
สอนร่วมกัน  เช่น  การเข้า
ห้องเรียน การส่งงาน และ
การอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ

1)  ประเมินจากพฤติกรรม 
การเข้าชั้นเรียนและส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายให้
ตรงเวลาการแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น

ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดจนการแต่งกาย ตาม
ระเบียบของ มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสำคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็น
ข้อเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อ่ืน 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงาน
เพ่ือสาธารณะเป็นกลุ่มจัด
กิจกรรม ร่วมกับชุมชนองค์กร
ภายนอก 

1) ปลูกฝั ่งเรื ่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ 
ในการปฏิบัติงาน หรือ
สร้างผลงานที่เป็นความรู้
ความ สามารถ ของ
ตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือ
ลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอื่นตลอดทั้งความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือ 
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรม 
     ที่แสดงออกถึงจิตอาสา    
     หรือจิตสำนึกสาธารณะ    
     เช่น  การจัดเตรียมความ     
     พร้อมอุปกรณ์การสอนใน         
     ห้องเรียน  การเปิด-ปิด         
    สวิทซไ์ฟเครื่องปรับอากาศ 
    พัดลม ฯลฯ 
5)  ประเมินจากกิจกรรม/  

 โครงการ 
6)  ประเมินพฤติกรรมที่  
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 

 
 

2.1.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

1)  ใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย  โดยให้ความรู้
ด้านหลักการ/ทฤษฎีและเน้น

1) ประเมินผลจากการทำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงานและการปฏิบัติงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
2)  สามารถวิเคราะห์ความรู้

อย่างเป็นระบบ 
3)  สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์

ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับ

ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

การปฏิบัติตลอดจนการ
ประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ 
ในชั้นเรียน 

3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยว
ของ  

4)   จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดทำ
โครงการ 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ   

 
2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) ว ิ เคราะห ์ป ัญหา ประเมิน

ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความค ิดร ิ เร ิ ่มสร ้างสรรค์  
เพื ่อสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได้ 

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความร ู ้  ความสามารถของ

1)  กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือการทำกรณีศึกษา 

2)  ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด   
 สร ้างสรรค์นำเสนอเป็นงาน
เขียนและฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 

1)  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมายให้ศึกษา  ค้นคว้า 
การเขียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั ้นตอนในการคิดว ิเคราะห์
หร ือรายงานการว ิ เคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา  หรือการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ตนเองและกำหนด เป้าหมาย
ในการพัฒนาตนเองได้ 

3)  ให ้น ักศ ึกษาม ี โอกาสลงมือ
ปฏ ิ บ ั ต ิ จ ร ิ ง โ ดยการจ ั ดท ำ
โครงการ 

 

ทดสอบโดยใช้การสอบกลาง
ภ า ค แ ล ะป ล า ย ภ า ค  โ ด ย
ข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเม ินจากผลงานในเชิ ง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 
2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความเป็นผู ้นำ ผู ้ตามและ

กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 

2) มีความสามารถในการปรับตัว 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ใน การเป็นพลเมืองที่ดี และ 
สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง 
และสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
การทำงานเป็นกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท ี ่ เ น ้ น ใ ห ้ น ั ก ศ ึ ก ษ า มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน 

3) ความสำคัญของความสัมพันธ์
ระหว ่ า งบ ุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4) ให ้ น ั กศ ึ กษาม ี โ อกาสท ำ                   
โครงการท มีประโยชน์ต่อ
สังคม 

1) ประ เ ม ิ น ผล ง านจ ากการ    
ทำงานกลุ่ม การนำเสนองาน 
ตามกลุ่มที่ไดร้ับมอบหมา 

2) การส ั ง เกตพฤต ิกรรมจาก    
 การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 ในชั้นเรียน  

3) ส ั ง เกตการทำงานร ่ วมกัน     
ของนักศึกษาในห้องเรียนใน    
การร่วมกลุ่ม 

4) ประเมินจากการทำกิจกรรม 
 ของโครงการ 

 
2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ม ีความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

1) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด
การฟังการเขียนระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้

1) ประเม ินจากการนำเ สนอ
ความคิด การรายงาน 

2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัด 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

เช ิงคณิตศาสตร ์และสถ ิติ   
เ ก ็ บ ร วบรวมข ้ อม ู ลและ
นำเสนอข้อมูล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ต้อง
ใช้การค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล
แ ล ะ น ำ เ ส น อ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสม 

3) ประเม ินจากการว ิ เคราะห์      
ข ้อม ูลการทำรายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 
 

 

 
2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู ้และความเข้าใจใน
หลักจร ิยธรรมพื ้นฐานทาง
วิชาชีพบัญชี 

2) ส า ม า ร ถ ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ห ลั ก
จริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพ
ในการแก ้ไขป ัญหาในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

3) แสดงออกถ ึงความเป ็นคน
ซื ่อส ัตย์ ส ุจร ิต เที ่ยงธรรม 
ระมัดระวังรอบคอบในการ
ทำงานและมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

4) มีจ ิตสำนึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

1) กำหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความร ับผ ิดชอบต ่อตนเอง 
สถาบันและสังคมเคารพสิทธิ
และ  ร ับฟ ั งความค ิด เห็น              
ของผู้อื่น มีจิตอาสา 

2) อาจารย์ผู ้สอนต้องสอดแทรก     
เร ื ่องคุณธรรม จริยธรรมใน             
การสอนทุกรายวิชา  

3) ม ี การจ ั ดก ิ จกรรมสำหรับ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

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

ร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  
4) การสอบข้อเขียน 
5) การประเมินผลงานที ่ได ้รับ

มอบหมาย 
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2.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู ้และความเข้าใจใน

ส า ร ะส ำค ัญขอ งศ า ส ต ร์
ทางการบัญชีเพียงพอที ่จะ
ประยุกต ์ในการจ ัดทำและ
นำเสนอสารสนเทศที ่ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ 

2) มีความรู ้และความเข้าใจใน
ศาสตร์อื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เพียง
พอท ี ่ จ ะประย ุ กต ์ ใ นการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี 

3) มีความรู้และความเข้าใจหลัก
คณิตศาสตร์และสถิติในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี 

4) มีความรู ้เกี ่ยวกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู ้เร ียนมีการเรียนรู ้ด ้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถเข ้ าถ ึ งแหล ่ ง เ ร ี ยนรู้         
บูรณาการความรู ้ และประยุกต์
ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเนื ้อหาที ่ศึกษา โดยใช้
กลว ิธ ีการสอนท ี ่หลากหลาย            
ท ั ้ ง การบรรยายร ่ วมก ับการ
อภิปราย การค้นคว้ากรณีศึกษา 
ตลอดจนนำเสนอประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจเพื่อการเรียนรู ้ร่วมกันของ
กลุ่ม 

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

ด้วยวาจา 

 
2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความสามารถในการสืบค้น

และว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลด ้วย
วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับปัญหา 

2) มีความสามารถในการเรียนรู้
และติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในศาสตร์ทางการบัญชีและ
ศาสตร์อื ่นที ่เกี ่ยวข้อง และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
ท ั ้ ง ระด ับบ ุ คคลและกล ุ ่ ม ใน
สถานการณ์ท ั ่ ว ไป โดยใช ้ว ิ ธี           
การสอนที่หลากหลาย เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา 
การโต้วาที การจัดทำโครงการ
และการใช้เกมส์เป็นต้น 

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

ด้วยวาจา  
5) การสังเกตการณษ์จากการให้                  

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
6) การมอบหมายงานท ี ่ ต ้ อ ง

กระตุ ้นให้เกิดการประมวล
ความรูของผู้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) มีความสามารถในการใช้ดุลย

พินิจในการระบุปัญหาในการ
ปฏิบัติทางบัญชีในเรื ่องที ่มี
ความสำคัญต่อองค์กร และ
สามารถแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

4) สามารถประยุกต์หรือบูรณา
การความรู้กับศาสตร์อื่นเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
แ ล ะ ว ิ ช า ช ี พ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทัศนคติที ่ด ีต่อการทำงาน

เป็นทีม มีความรับผิดชอบใน
การทำงานของตนเองร่วมกับ
ผู้อื่น และสามารถปรับตัวให้
เ ข ้ า ก ั บสถานการณ ์ แ ล ะ
วัฒนธรรมขององค์กร 

2) ม ี ห ล ั ก ค ิ ด แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่ เป ็นระบบ มี
ความรับผิดชอบในการทำงาน
ให้สำเร็จตามเป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

3) มีเหตุผลและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น เพ่ือ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้

นักศึกษาต้องมีความสามารถ   
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและ
สังคม ดังนั้นอาจารย์ผู ้สอนต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี ่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต ่าง ๆ ให้น ักศึกษา
ระหว่างที่สอน ดังนี้ 

1) สามารถทำงานกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างด ี

2) มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

3) สามารถปร ับต ัวเข ้ ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรได้เป็นอย่างดี 

4) มีมน ุษยส ัมพ ันธ ์ท ี ่ด ีกับ
ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

1) การสังเกตพฤติกรรม  
2) การประเมินตนเอง  
3) การประเมินโดยเพื่อน        

ร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  
4) การประเมินผลงานที่

มอบหมายและการนำเสนอ 
ด้วยวาจา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 
 

5) มีภาวะผู้นำ 

 
 

2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้ 
ความสามารถเชิงเทคนิคใน
การวางแผนงาน การควบคุม 
การประเม ินผล  และการ
รายงานผล ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การตัดสินใจ 

2) มีความสามารถในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูดและการเขียน โดยเลือกใช้
ร ู ป แ บ บ ก า ร น ำ เ ส น อ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ป ร ะย ุ ก ต ์ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ลยี
สารสนเทศทางการบ ัญชี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ม ี ในป ัจจ ุบ ัน  เพ ื ่ อพ ัฒนา
กระบวนการทำงานด ้ าน
วิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 

3) ส า ม า ร ถ ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ
สารสนเทศผลิตทร ัพยากร

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมี 
การใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสารใน    
การติดต่อ สื ่อสารระดับบุคคล    
กลุ่มคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์
สถานการณ์ทั ้งสถานการณ์จริง
และสถานการณ ์ จำลอ งและ
นำเสนอ การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

 

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

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
5) การประเมินผลผลงานที่ได้รับ

มอบหมายและการนำเสนอ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง
สร้างสรรค์ และสามารถใช้
เครื่องมือที่หลากหลายทำงาน
ร่วมกับผู้อื ่นแบบออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถปกป้องข้อมูลส ่วน
บุคคลให้ปลอดภัย และคิด
ไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล 
แบ่งปันข้อมูล และปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความสามารถของตนเองและกำหนด 
    เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
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3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ   
        ตนเองและสังคมได้ 

3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
    นำเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
.1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
151001002  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                   

151001003  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา                   
151001006  การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน ์                   
151001007  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                   
151001008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
151001009  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 
● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001004  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขยีนภาษาไทย                   
151001010   การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
151001011  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
151001012  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
151001016  อยู่ดี กินดี มีสุข                   
151001017  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                   

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   

151001018  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
151001019  การบริหารร่างกาย                   

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001020  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫     
151001021  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        
151001022  ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ 
151001023  ความงดงามแห่งตน                   

151001024  ก้าวสู่โลกกว้าง                   
151001025  ความจริงของชีวิต                   
151001026  การพัฒนาตน                   
151001027  สุนทรียภาพของชีวิต                   
151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสนัติภาพ                   

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001030  ทักษะชีวิตเพื่อสังคม    ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  
151001031  สังคมภิวัตน ์ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫    
151001032  ครูแห่งแผ่นดิน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   
151001033  วิถีไทย วิถีถิ่น   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   
151001034  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫     ⚫ 
151001035  วิทยาศาสตรเ์พื่อท้องถิ่น ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

 
● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

3.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี 
2) สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
3) แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการ

ทำงานและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

3.2.2  ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางการบัญชีเพียงพอที่จะ

ประยุกต์ในการจัดทำและนำเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
2) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพียงพอที่จะประยุกต์ในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชี 
3) มีความรู้และความเข้าใจหลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
4) มีความรู้เกี ่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์

ความรู้ 
3.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธ ีการที ่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับปัญหา 

2) มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการบญัชี
และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 

3) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชีในเรื่อง
ที่มีความสำคัญต่อองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

4) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการทำงานของตนเอง

ร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
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2) มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการทำงานให้
สำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด 

3) มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับศักยภาพตนเองและบริบทของกลุ่ม 

3.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้ 

ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และ
การรายงานผล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

2) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน โดย
เลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มใีน
ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 

3) สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง
สร้างสรรค์ และสามารถใช้เครื ่องมือที ่หลากหลายทำงานร่วมกับผู ้อื ่นแบบ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล 
แบ่งปันข้อมูล และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

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 

331223025  แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับ    
                 ผู้ประกอบการรายใหม ่

O ● ● O ● ● O O O ● ● O ● ● O O ● O O 

131221001  การบัญชีขั้นต้น 1 ● O  ● O ● ● O O ● O O ● ● ● O O ● ● O 
131221003  การภาษีอากรและกฎหมายธรุกิจ O O O ● ● ● O O O O ● O O O ● O O O ● 
131222004  ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี O O ● O ● ● O O ● O O ● O ● ● O ● ● O 

131231001  การเงินธุรกิจ O  O ● O O ● O O ● O O O ● ● O ● O  O O 

131291001  เศรษฐศาสตร์เพื่อธรุกิจ O O ● O O ● ● O ● ● ● O O ● O ● O  O O 

131221002  การบัญชีขั้นต้น 2 ● O O O ● O O O ● O O O ● O O O O ● O 

131222005  การบัญชีขั้นกลาง 1 ● O O O ● O O O O ● O O O ● O O O ● O 
131222006  การบัญชีขั้นกลาง 2 ● O O O ● O O O O ● O O O ● O O O ● O 
131222007  การบัญชีต้นทุน O O ● O O ● O O O O ● O O ● O ● O O O 
131222008  การบัญชีบริหาร O O ● O 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.ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

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 

131222009  การวิจัยทางการบญัชี O O ● O O ● O ● O O O ● ● O ● ● O O O 

131223016  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ● O ● O ● ● O O ● O ● O ● O O ● O O O 
131223017  ระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบญัชี ● O ● O ● ● ● O O O ● O O ● O O O O ● 
131223018  การบัญชีข้ันสูง 1 O O ● O O ● O O O O ● O ● O O O O ● O 
131223019  การบัญชีข้ันสูง 2 O O ● O ● O O O O ● O O O ● O ● O O O 
131223020  การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่น  ● O ● O ● ● O O ● O ● O ● O O ● O O O 
131224022  โครงงานวิชาชีพบัญชี O O ● O O ● O ● O O O ● ● O O ● O O O 

131222023  ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 1 O O ● O O ● ● O O O ● O ● O O ● O O ● 
131224024  ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2 O O ● O O ● O O O O ● O ● O O ● O O O 
131222010  การบัญชีสำหรบัวิสาหกิจชุมชน O ● O ● ● O O O ● O O O ● O ● O O ● ● 
131222011  โปรแกรมสำเรจ็รูปเพื่องานบัญชี O ● 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.ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ  การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

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 

131222012  การวางระบบบัญชี O ● O O O ● O O ● O ● O O ● O ● O ● O 
131222013  การบัญชีเฉพาะกิจการ O O ● O ● O O O ● O O O O ● O O ● O O 

131222014  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  O O ● O ● O O O ● O O O O ● O O ● O O 

131222015  การบัญชีสำหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

O O ● O ● O O O ● O O O O ● O O ● O O 

131223021  รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน O O ● O ● O O O ● O ● O O ● O ● O O O 
131222026  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา  

                  ทางการบัญชี                  ● ● ● O ● ● ● O ● ● O O ● ● O ● ● O O 

131224027  สหกิจศึกษาทางการบัญชี O O ● ● O ● ● ● O O ● ● ● O ● O O ● ● 

131224028  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี O O ● ● O ● ● ● O O ● ● ● O ● O O ● ● 

131224029  การสังเกตการณ์ดา้นบัญชีในสถานประกอบการ O O ● O O ● ● O O O ● O ● O O ● O O ● 

   
● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบเป็นการดำเนินการหาหลักฐานเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
ที่เหมาะสม เพื่อยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาที ่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
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) จัดทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่

กำหนดไว้ 
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร  

ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป

ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจากหัวข้อดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
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2) จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการและ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน และการทดสอบ ตามท่ีคณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

เป็นการติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและนำผลมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร โดยดำเนินการดังต่อไปนี้  

2.2.1 สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความ
ม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
  
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จัดการะดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้

มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
3.3 หลักสูตรปริญญาตรี (สี ่ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคเรียนปกติ สำหรับการ

ทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ใช้เวลาเรียนไม่เกินแปดปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบสองปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 
หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย ์ใหม่เร ื ่องบทบาท ความร ับผ ิดชอบต่อผลการเร ียนรู้                      
ของนักศึกษาในรายวิชา 

1.2 ชี ้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง                    
เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
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1.3 อบรมเทคนิคว ิธ ีการสอน การใช้ส ื ่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผ ู ้ เร ียน                        
การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.4 กำหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ ่มพูนความรู ้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื ่อส่งเสริม     

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื ่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก                   
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ                    
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  ๆ 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ ่น ที ่เกี ่ยวข้องกับ                 
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ ่มพูนความรู ้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื ่อส่งเสริม              
การพัฒนาท้องถิ ่นและการวิจัยเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงใน
สาขาวิชา มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตร 

3) ส่งเสริมการทำวิจ ัยสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื ่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี                   
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

4) ส่งเสร ิมการทำว ิจ ัยในช ั ้นเร ียนโดยขอทุนจากคณะวิทยาการจ ัดการหรือ
มหาวิทยาลัย 

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

1. การกำกับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั ้งอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจำหลักสูตร                 
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ                            
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               
ทั ้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู ้ใช้บัณฑิต รวมถึงทำการสำรวจความพึงพอใจและความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะวิทยาการจัดการได้รับทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่า
ผู้ใช้บัณฑิตต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  ดังนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ                   

ซึ่งเป็นไปตามระบบและกระบวนการการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทั้งในระบบ
โควตา และระบบการสอบคัดเลือก  
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3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยพิจารณา
รูปแบบกิจกรรมจากปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ใน
สาขาวิชาดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือลดปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเข้าศึกษา 

3.3  การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรมีระบบและกลไกเกี ่ยวกับการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว             

แก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูง  ดังนี้ 
1) การกำหนดอาจารย์ที ่ปรึกษา อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื ่อให้                  

การดำเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้คำปรึกษาทางด้าน
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาสำหรับนักศึกษา 

2) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง          
ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา  

3) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัย
และอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กำหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กำหนด
นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอคำปรึกษาได้ 

3.4  ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตร 

เพื ่อนำเข้าส ู ่การประชุมกรรมการบร ิหารประจำหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที ่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 

 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
4.2  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มหาว ิทยาล ัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต ่อและเช ิญอาจารย ์พ ิเศษตาม                   
ความจำเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและผู ้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน                 

จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
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เพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
    

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร ประกอบไปด้วย การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และการสำรวจ
ความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือนำผลมาใช้ ในการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย  

5.2 การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือ
กำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ 
ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

5.3 การประเมินผู ้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู ้เรียน โดยกำหนดให้สอดคล้องกับ           
การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอน  ดังนี้ 
6.1  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตำเหน่งงาน 

2) การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานตามตำเหน่งงาน 

6.2  การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาการจัดการทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้เพื ่อจัดซื ้อหนังสือ ตำรา สื ่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์                   
อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ               
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนัก     

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื ่นๆ รวมถึง
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ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมี อุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3.1  สถานที่ 
ลำดับ 

ที ่
อาคารสถานที่ จำนวน 

(ห้อง) 
อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23                         
ความจุ 100 คน 

3 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และ Projector 

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23                       
ความจุ 50 คน 

10 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และ Projector 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3                         
ความจุ  55 คน  

7 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ 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 

ลำดับ
ที ่

รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มีอยู่ 

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

4 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องๆ ละ    
44 เครื่อง 

88 
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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 

(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  ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 
ระบบฐานข้อมูลสำเร ็จรูปเพื ่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 

ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ ว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล    
ปี 1997-ปัจจุบัน 
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      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) 
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที ่ม ีเน ื ้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที ่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง  78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั ้งนี ้ย ังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, 
Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง 
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย ข ้ อ ม ู ล ม า ก ก ว ่ า  2.4 ล ้ า น ร ะ เ บ ี ย น  ( ส ก อ . บ อ ก ร ั บ )
(http://search.ProQuest.com/autologin) 
                3.2) ฐานข้อมูลงานวิจ ัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  ว ิทยานิพนธ์  
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

 

 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้อาจารย์ผู ้สอนในแต่ละรายวิชา            

ของหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ เพื่อทำการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า 
รวมถึงใช้ประกอบการเรียน นอกจากนี้ยังได้ขอความอนุเคราะห์ตำรา หนังสือทางวิชาการ วารสาร 
จากองค์กรเครือข่าย และมูลนิธิต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจาก

ผู้สอนและผู้เรียน 
2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน

หลักสูตร 
3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน

สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
สื่อและช่องทางการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน                
น อ ก ห ้ อ ง เ ร ี ย น แ ล ะ เ พ่ื อ                  
การเรียนรู ้ด ้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จ ัดให ้ม ีห ้องเร ียนท ี ่ม ีสื่อ 
อุปกรณ์ พร้อมให้งานอย่าง
ม ีประส ิทธ ิ ภ าพ ท ั ้ ง ใน           
การเรียนการสอน การทำ
กิจกรรมในห้องเรียน 

2) จัดเตรียมห้องปฏิบัต ิการ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ ื ่ อให ้น ักศ ึกษา
สามารถศ ึ กษา  ค ้ าคว้ า              
หาความรู ้เพิ ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง 

4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการ
ทั ้งหนังส ือ ตำรา และสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

1) ผลส ำ ร ว จคว ามพร ้ อ ม            
ของสื ่อ อุปกรณ์ที ่จำเป็น
ป ร ะจ ำห ้ อ ง เ ร ี ย น แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 

2) จำนวนหนังสือ ตำรา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถ ิต ิการใช ้ งานหน ังสื อ 
ตำรา และสื่อดิจิทัล 

3) ผลสำรวจความพึงพอใจ
ของน ักศ ึกษาต ่อการใช้
บ ร ิ ก า รทร ั พย าก ร เ พ่ื อ          
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
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6.6  แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา  
6.6.1  สำนักงานบัญชีจังหวัดยะลา 

 ลำดับ ชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1 บริษัท ไตเติ ้ล ออดิท แอนด์ คอน

เซาท์ จำกัด 
45/6 ถ.กาญจนา ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000 

  073-244-813 

2 สำนักงานบัญชีอิสระ 198-200 ซ.สุจริต ต.ผังเมือง 4    
อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

081-4799-421 

3 สำนักงานพิชัยยุทธการบัญชี 94 ถ.รัฐคำนึง ต.สะเตง อ.เมือง   
จ.ยะลา 95000 

073-212-015 

4 สำนักงานวีรวัฒน์การบัญชี 7 ถ.ผังเมือง 4 ซ. 24 ต.สะเตง    
อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

073-247-161 

5 สำนักงานสุรินทร์การค้าและการบัญชี 51-53 ถ.กรุงแสง อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 

089-8792-472 

6 สำนักงานฮาลาลการบัญชี 96 ถ.จารูพัฒนา ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000 

086-9629-634 

7 สำนักงานเอสพีเค ธุรกิจการบัญชีและ
ภาษีอากร 

268 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง 
อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

086-4886-425 

8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชชาภัทร 11 ถ.ประชานุกูล ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000 

073-212-239 

9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณรัตน์ออดิท 54/198 ซ.พัฒนาการ 1 ต.สะเตง
นอก อ.เมือง จ.ยะลา 

086-4908-319 

10 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา 36 ถ.ส ิโรรส ต.สะเตง อ.เม ือง     
จ.ยะลา 95000 

073-361-161 

11 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา 

8 ถ.ผังเมือง2 ต.สะเตง อ.เมือง    
จ.ยะลา 

087-4755-355 

12 สำนักงานพิชัยยุทธการบัญชี (สาขาเบ
ตง) 

58 ถนนสุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง 
จ.ยะลา 

073-230-390 

13 นาวสาวจิรภัทร์ เพ๊ชรพวง นักบัญชี
อิสระ     

24 ถ.ผังเมือง 1 ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000 

090-2188-860 
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6.6.2  สำนักงานบัญชีจังหวัดปัตตานี 
 

ลำดับ ชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1 นัสรีน การบัญชี 71/172 ม.11 ถ.สราญรมย์        ต.

บานา อ.เมือง 
089-2960-779 

2 บริษัท ภัทรจิตรการบัญชี (๑๔๓๓) 
จำกัด 

19/13 ม.11 ถ.นาเกลือ ต.บานา 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

073-414-706 

3 บร ิ ษ ั ทป ร ะกอบกา รบ ัญช ี และ
กฎหมายจำกัด 

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

099-3143-396 

4 สำนักงาน ส.นานา การบัญชี 286/53 ม.11 ต.บานา อ.เมือง    
จ.ปัตตานี 94000 

093-4524-466 

5 สำนักงานบัญชีอรัญญาและเพ่ือน 103/34 ม.8 ถ.เกษมสำราญ      ต.
บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 

081-9634-791 

6 สำนักงานบ้านบัญชี 249/5 ถ.หน้าสงเคราะห์ ต.รูสะมิ
แล อ.เมือง จ.ปัตตานี 

086-6950-071 

7 สำนักงานสมานการบัญชี (สาขาสาย
บุรี) 

20/6,20/7 ถ.กลาพอ ต.ตะลุบัน 
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 

073-332-185 

8 สำนักงานสมานการบัญชี (สาขาออม
ทอง) 

300/101 ม. 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 94000 

081-9637-977 

9 บริษัท สมานการบัญชี จำกัด 12/55 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.สะบา
ร ัง อ.เม ืองป ัตตานี  จ.ป ัตตานี  
94000 

081-9637-977 

10 สำนักงานเกษมสุขการบัญชี 3/23 ถ . เกษมส ุข  ต .สะบารั ง 
เทศบาลเมือง จ.ปัตตานี 94000 

081-6909-918 

11 สำนักงานแดงการบัญชี 80/4-5 ถ.ยะร ัง ต.จะบ ังต ิกอ       
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 

086-2938-822 

12 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 196 ม.4 ถ.สวนสมเด็จ อ.เมือง
ปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 

073-460-282 
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6.6.3 สำนักงานบัญชีจังหวัดสงขลา 

ลำดับ ชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1 ขวัญชนกการบัญชี 46 ถ.จ ันทสุวรรณ ต.หาดใหญ่     

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
084-9633-221 
093-7125-764 

2 สำนักงาน งอนี การบัญชีและภาษี
อากร 

1416 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ 

074-257-446 
081-8977-390 

3 สำนักงาน สอบบัญชี เอ็ม เอ ที 2 2  ซ อ ย  1 0 / 3  เ พ ช ร เ ก ษ ม            
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

089-9778-098 

4 สำน ักงานจเรนาฎการบ ัญช ีและ
กฎหมาย 

21 ซ.โสภณพิทยาค ุณาน ุสรณ์      
ถ .กาญจนวน ิชย ์  ต .หาดใหญ่         
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 

074-211-260 

5 สำนักงานณฐมนการบัญชี บ้านเลขที ่ 8 ซ.21/1 คลองเตย    
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

074-477-271 

6 สำนักงานที ่ปรึกษาธุรกิจการบัญชี 
WCA 

217/14 ถ . ศ ุ ภ ส า ร ร ั ง ส ร ร ค์            
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

074-3533448 

7 สำนักงานบัญชี LBA 217 / 14  ถ . ศ ุ ภ ส า ร ร ั ง ส ร รค์
หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 

074-353-448 

8 สำนักงานบัญชี เอ ที เอส 59/106 ซ.17/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ   
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

074-254-128 

9 สำนักงานบัญชีหาดใหญ่ 97  ถนนราษฎร ์ ย ิ นด ี  ซอย6          
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

074-817-895 

10 สำนักงานพลวัฒน์ การบัญชี 7 ซ.36/3 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-258-493 

11 สำน ักงานสอบบ ัญช ียงย ุทธและ    
ประทิพย์ 

10/24 ม.3 ถ.เก้าเส้ง ต.เขารูปชา้ง 
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

081-6986-629 



92 
 

 

ลำดับ ชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
12 สำนักงานวรรณทาการบัญชี 46/6/2 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ซ.1 

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

074-225-384 
086-4885-592 

13 สำนักงานสอบบัญชี เค อาร์ เอส กรุ๊ป 204 รัตนอุทิศ ซ.12 ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-252-908 
090-9699-192 

14 สำน ักงานเคท ี ไอการบ ัญช ี  โดย      
คุณลัดดา รัตนมณี 

155 ซอย 12 รัตนอุทิศ ถ. ราษฎร์
อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-255-478 

15 ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรกช การบัญชี 14 ถ.ทุ ่งเสา 2 ซ.3 ต.หาดใหญ่    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

063-2826-165 

16 สำนักงานบัญชี อามีน แอคเคาน์ติ้ง 101 P. Nattapol S.1ต. หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

080-879-8758 

17 สำนักงานบัญชีบุญลาภ การบัญชี 43 ราษฎร์อุทิศ ซ. 14  ต. หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

081-767-9091 

 

6.6.4  สำนักงานบัญชีกรุงเทพมหานครฯ 

ลำดับ ชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1 บริษัท ซี.แอล. การบัญชีและกฎหมาย 

จำกัด 
268,270,272 ซอยรามคำแหง 54 
แขวงห ั วหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 

02-732-7902 

2 บริษัท ทีเอสพี แอคเคาแทนซี จำกัด 567/68  ถนนอ ่ อนน ุ ช  แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

086-3518-919 

3 บริษัท เยลโล่ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด 66/152 ซ.หมู ่บ ้านราชตฤณมัย   
ถ.พหลโยชิน แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

085-311-1669 

4 สำนักงานถนอมศักดิ์ทนายความและ
การบัญชี 

44 46,48 50 ซอยพัฒนาการ 64 
แขวงประเวศ เขตประเวศ 

02-722-0429 

5 สำนักงาน ออลวินวัน การบัญชีและ
ภาษี 

10/3 ถ.ลาดพร้าว 101 ซ.42 แขวง
ค ล อ ง จ ั ่ น  เ ข ต บ า ง ก ะ ปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 

02-736-8160 
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6 บริษัท เอท พลัส ทู แอคเคาท์ติ้ง 
จำกัด 

111 ซอย ลาดพร้าว 87 แขวง 
คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

098-225-1544 

7 สำนักงานบัญชี บิสซิเนส อินโนเวชั่น 
กรุ๊ป จำกัด 

59/9-11 ซ.รามคำแหง 24/3 เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

02-3478-838 

 

6.6.5  สำนักงานบัญชีนราธิวาส 

ลำดับ ชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1 ทักษิณการบัญชีนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 

96000 
073-513-863 

2 นราการบัญชี 8/6  ซอย อดุลตานนท์1 ต.บาง
นาค อ.เมืองนราธิวาส 96000 

073-531-300 
088-3785789 

3 บริษัท ธุรกิจการบัญชีและทนายความ
นราธิวาส จำกัด 

111/1 ถนนระแงะมรรคา ตำบล 
บางนาค อำเภอเมืองนราธ ิวาส    
จ.นราธิวาส 

073-511-281 

4 สำนักงาน ดี เอ การบัญชี 4 2  ต . โ ค ก เ ค ี ย น  อ . เ ม ื อ ง                 
จ.นราธิวาส 

089-4644-590 

5 สำนักงาน เคเค การบัญชี จำกัด 55 ถนนเจริญพงศ์ ตำบลบางนาค 
อำเภอเม ืองนราธ ิวาส จ ังหวัด
นราธิวาส 

073-521-767 

6 สำนักงานทนายธรรมศักดิ์ ธุรกิจและ
การบัญชี 

264 ถนนเจร ิญเขต ต.ส ุไหงโก-ลก        
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

093-3979-258 
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6.6.6  สำนักงานบัญชีภูเก็ต 

ลำดับ ชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1 สำนักงานบัญชี Business Group - 

work permit & Visa ภูเก็ต 
2/34 ถ.พระภูเก ็ตแก้ว ต.กะทู้      
อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83120 

083-691-7111 

2 สำนักงานเอกการบัญชีและภาษีอากร
ธุรกิจ 

51/112 ม.6 ถ.พระบารมี ต.กะทู้ 
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 

081-476-1279 

 

6.6.7  สำนักงานบัญชีกระบ่ี 

ลำดับ ชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1 สำนักงานอันดามันการบัญชี 46/3 ถ.วัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมือง

จ.กระบี่ 
075-6133-158 

 

6.6.8  สำนักงานบัญชีสตูล 

ลำดับ ชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1 สำนักงานรังสิมันต์การบัญชี 357 ถ.ยนตรการกำธร ต.บ้านควน 

อ.เมืองสตูล  จ.สตูล 
089-8788-124 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1) อาจารย ์ประจำหล ักส ูตรอย ่างน ้อยร ้อยละ 80 ม ีส ่วนร ่วมใน                 
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

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

× × × × × 

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

× × × × × 



95 
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน                ผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

× × × × × 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6) ม ี ก า ร ท ว น ส อบ ผ ล ส ั ม ฤ ท ธ ิ ์ ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น                             
ผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

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

 × × × × 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้ร ับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ                 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10) จำนวนบ ุคลากรสน ับสน ุนการ เร ี ยนการสอน (ถ ้ าม ี )  ได ้ รั บ                   
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

12) ระด ั บคว ามพ ึ งพอ ใจของผ ู ้ ใ ช ้ บ ัณฑ ิ ตท ี ่ ม ี ต ่ อบ ัณฑ ิ ต ใหม่                         
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้        
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนิน          
การบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า  80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กำหนดให้คณาจารย์เข ียนรายละเอียดของรายว ิชา  (มคอ.3)  ซึ ่งมีรายละเอียด                 

ของกลยุทธ์การประเมินการสอนและรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอน
ของแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนดำเนินการ  ดังนี้ 
1) นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จำนวน 2 ครั้ง คือ 

ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
2) คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกต     การ

สอนของอาจารย์ 
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.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู ้รับผิดชอบ ผู ้ใช้
บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร                    
วิชาการคณะ 
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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 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เป็นหลักสูตรบัญชีบณัฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้ดังนี้ 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : บัญชีบัณฑติ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accounting Program 

1. ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : บัญชีบัณฑติ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accounting Program 

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
    ช่ือเต็ม   บัญชีบัณฑิต 
                Bachelor of Accounting Program 
    ช่ือย่อ    บช.บ.  
                B.Acc. 

2. ชื่อปริญญา  
    ช่ือเต็ม   บัญชีบัณฑิต 
                Bachelor of Accounting Program 
    ช่ือย่อ    บช.บ.  
                B.Acc. 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ม ุ ่ งสร ้ างบ ัณฑ ิตทางการบ ัญช ีท ี ่ ม ี ความรู้  

ความสามารถ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามความต้องการของตลาดงาน อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ม ุ ่ งสร ้ า งบ ัณฑ ิตทาง การบ ัญช ี ท ี ่ ม ี ค วามรู้  

ความสามารถและมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามความต้องการของตลาดงาน อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 

คงเดิม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีทักษะทาง

วิชาชีพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
4.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
บัญชีอย่างเป็นระบบ 

4.4 มีโลกทัศน์ษ์ที ่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับ
อย่างเหมาะสม 

4.5 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.2 มีความรอบรู ้ในศาสตร์ทางการบัญชีทักษะทาง

วิชาชีพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
4.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

บูรณาการความรู ้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
บัญชีอย่างเป็นระบบ 

4.4 มีโลกทัศน์ษ์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
ตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื ่อง
และทำงานร่วมกับบุคคลอื ่นได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม 

4.5 มีความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีที ่ทันสมัย สามารถ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คงเดิม 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค  

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค  

คงเดิม 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

ปรับลด 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
7. โครงสร้างหลักสูตร 7. โครงสร้างหลักสูตร  

ปรับปรุงดังนี ้
 1. ช่ือกลุ่มวิชา 
 2. จำนวน   
     หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน  10 หน่วยกิต - วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 

 
6 

 
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   
- คณะครุศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
การเกษตร 

3 
3 
3 
3 
 

3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน  39 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน  20 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต - วิชาเอกบังคับ  46 หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนา           
 การเรยีนรู ้         2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 

8.  รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต          
1) กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
                                   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ                                12  หน่วยกิต 
151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร    3(3-0-6) 
151001002  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร            3(3-0-6) 
151001003  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  3(3-0-6) 
151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา                 3(3-0-6)  
151001006  ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์      3(3-0-6)                                   

ปรับปรุงดังนี ้
1. รายวิชา 
2. รหัสวิชา  
3. จำนวน 
    หน่วยกิต 
4. จำนวน 
    ช่ัวโมง 
    เรียนเป็น       
    ภาค 
    ทฤษฎี 
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2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนา           

การเรยีนรู้                                  2(1-2-3) 
*2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อกาสื่อสาร 1           2(1-2-3)                                         
*2100117  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ      2(1-2-3) 
หมายเหตุ   
     * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
(โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
และ 2100104 ภาษาอ ังกฤษ เพ ื ่อการส ื ่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้) 

151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
   พัฒนาการเรียนรู ้            2(1-2-3) 
151001008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      2(1-2-3) 
151001009  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      2(1-2-3) 
151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ        3(3-0-6) 

 

- เลือกเรียน                    ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนคำไทย      2(2-0-4)              
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน           
 ภาษาอังกฤษ          2(1-2-3)                            
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน                               
                                                           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) 

- วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
151001004  พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
                 ภาษาไทย                             3(3-0-6)                
151001010  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
                                                          3(3-0-6)                
151001011  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร             3(3-0-6) 
151001012  ภาษามลายเูพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 

 

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข                 2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ์                          2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   2(1-2-3) 
2100118  ความจริงของชีวิต                       2(2-0-4) 
2100119  การพัฒนาตน                            2(2-0-4) 
2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                   2(1-2-3) 

2) กลุ่มวชิาวิถีแห่งชีวิต        ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
    - วิชาบังคับ                                 3  หน่วยกิต                                                             
151001016  อยู่ดี กินดี มีสุข                       3(3-0-6)  
151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 

- วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
151001014  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการนำเสนอ      
          3(3-0-6)   
151001015  เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
            3(3-0-6) 
151001018  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 
151001019  การบริหารร่างกาย           1(0-2-2) 
151001020  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
151001021  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น            
            3(3-0-6) 
151001022  ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย           3(3-0-6)  
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 151001023  ความงดงามแห่งตน                  3(3-0-6)   

151001024  ก้าวสู่โลกกว้าง             2(1-2-3)   
151001025 ความจริงของชีวิต                     3(3-0-6) 
151001026  การพัฒนาตน                         2(2-0-4) 
151001027  สุนทรียภาพเพื่อชีวติ                 3(3-0-6) 
151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3) 

 

3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์         ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์                             2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม                   2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ          2(1-2-3) 
2150108  ทักษะในการดำเนินชีวิต        2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   2(1-2-3) 

3) กลุ่มวชิาพลเมืองโลก        ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ                                  3  หน่วยกิต 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ           3(3-0-6)    
- วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  

151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                  3(3-0-6)  
151001031  สังคมภิวัตน ์           3(3-0-6)   

 

4) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน           2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                              
                                                            2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน           2(1-2-3) 
4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        2(1-2-3) 

4) กลุ่มวชิาอัตลักษณข์องคณะ              3  หน่วยกิต 
- คณะครุศาสตร์          3  หน่วยกิต 

151001032  ครูแห่งแผ่นดิน           3(3-0-6) 
หรือ 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต 
151001033  วิถีไทย วิถีถิ่น                         3(3-0-6)  

หรือ 
- คณะวิทยาการจัดการ                    3 หน่วยกิต  

151001034  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์          3(3-0-6)  
หรือ 

- คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
3 หน่วยกิต 

151001035  วิทยาศาสตรเ์พื่อท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์               
3(3-0-6) 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาแกน                               39  หน่วยกิต 
3120302  สถิติธุรกิจ                                  3(2-2-5) 
3120103  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1                                 
                                                           3(2-2-5) 
3120104  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2                                  
                                                           3(2-2-5) 
3120205  กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี                                 
                                                            3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาแกน               ไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกิต 
331223025  แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับ 
                 ผู้ประกอบการรายใหม่              5(3-4-8) 
131221001  การบัญชีขั้นต้น 1                    3(2-2-5) 
131221003  การภาษีอากรและกฎหมายธรุกิจ  3(2-2-5)          
131222004  ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี          3(2-2-5) 
131231001  การเงินธุรกิจ                          3(2-2-5) 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ลดหน่วยกิต 
2. ปรับรหัสวิชา 
3. เพิ่มวิชาใหม ่
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3120206  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                 3(3-0-6) 
3122101  การบัญชีขั้นต้น 1                         3(2-2-5) 
3122203  การภาษีอากร 1                           3(3-0-6) 
3123302  การเงินธุรกิจ                               3(3-0-6) 
3124101  หลักการตลาด                             3(3-0-6) 
3126101  หลักการบริหารธรุกิจ                     3(3-0-6) 
3126320  การจัดการเชิงกลยุทธ์                    3(3-0-6) 
3129101  เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกจิ                  3(3-0-6) 
3131101  การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ       3(3-0-6) 

131291001  เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ              3(3-0-
6) 

 

2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ                             42  หน่วยกิต 

3122102  การบัญชีขั้นต้น 2                         3(2-2-5) 
3122204  การภาษีอากร 2                           3(3-0-6) 
3122205  การบัญชีขั้นกลาง 1                       3(2-2-5) 
3122306  การบัญชีขั้นกลาง 2                       3(2-2-5) 
3122207  การบัญชีต้นทุน 1                         3(2-2-5) 
3122308  การบัญชีต้นทุน 2                         3(2-2-5) 
3122309  การบัญชีขั้นสูง 1                          3(2-2-5) 
3122410  การบัญชีขั้นสูง 2                          3(2-2-5) 
3122211  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี          3(2-2-5) 
3122312  การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่น  3(3-0-6) 
3122313  รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน                                   
                                                            3(3-0-6) 
3122319  การวิจัยทางการบัญชี                     3(2-2-5) 
3122420  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                          
                                                            3(3-0-6) 
3152425  สัมมนาการบัญชีการเงิน                  3(2-2-5) 

2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า  55  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ                            46  หน่วยกิต 

131221002  การบัญชีขั้นต้น 2                    3(2-2-5) 
131222005  การบัญชีขั้นกลาง 1                  3(2-2-5) 
131222007  การบัญชีต้นทุน                       3(2-2-5) 
131222006  การบัญชีขั้นกลาง 2                  3(2-2-5) 
131222008  การบัญชีบริหาร                   3(2-2-5) 

131222009  การวิจัยทางการบญัชี             3(2-2-5) 
131223016  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                      
                                                          3(3-0-6) 
131223017  ระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบญัชี                           
                                                          3(2-2-5) 
131223018  การบัญชีขั้นสูง 1                     3(2-2-5) 
131223019  การบัญชีข้ันสูง 2                     3(2-2-5) 
131223020  การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่น                      
                                                          3(3-0-6) 

131224022  โครงงานวิชาชีพบญัชี             3(2-2-5) 
131222023  ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 1           5(3-4-8) 
131224024  ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2           5(3-4-8) 

ปรับปรุงดังนี ้
1. เพิ่มหน่วยกิต 
2. ปรับรหัสวิชา 
3. เพิ่มวิชาใหม ่
 

- วิชาเอกเลือก               ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
3122314   การวางระบบบัญชี             3(3-0-6) 
3122315  การบัญชีเฉพาะกิจการ             3(3-0-6) 
3122316  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ               3(3-0-6) 
3122317  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 
3122318  การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 

- วิชาเอกเลือก               ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
131222010  การบัญชีสำหรบัวิสาหกิจชุมชน     3(2-2-5) 
131222011  โปรแกรมสำเรจ็รูปเพื่องานบัญชี    3(2-2-5) 
131222012  การวางระบบบัญชี            3(2-2-5) 
131222013  การบัญชีเฉพาะกิจการ            3(2-2-5) 
131222014  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ           3(2-2-5) 
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และขนาดย่อม                  3(3-0-6) 131222015  การบัญชีสำหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและ 

 ขนาดย่อม                         3(2-2-5) 
131223021  รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์ 

งบการเงิน                              3(3-0-6) 
3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          9  หน่วยกิต 
3122422  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 

 เตรียมสหกิจศึกษาทาง การบัญช ี
                                        3(270 ช่ัวโมง) 
หรือเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี ้

3122423  สหกิจศึกษาทางการบัญชี        6(600  ช่ัวโมง) 
3122424  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบัญชี 
                                                    6(600  ช่ัวโมง) 

3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         9  หน่วยกิต 
131222026 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ      
                เตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี    3(3-0-6) 
                และ 

131224027 สหกิจศึกษาทางการบัญชี    6(600 ชั่วโมง) 
                หรือ 
131224028 การฝึกประสบการณษ์วิชาชีพการบัญช ี
                                                5(450 ชั่วโมง) 
131224029 การสังเกตการณด์้านบัญชีในสถาน 
                ประกอบการ                    1(90 ช่ัวโมง) 

ปรับปรุงดังนี ้
1. แก้ไขรหัส
วิชา 
2. หน่วยกิต 
3.วิชาใหม ่

หมวดวิชาเลือกเสรี                              6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ ้ำกับรายวิชาที ่เคยเร ียนมาแล้ว              
และต้องไม ่เป ็นรายวิชาที ่กำหนดให ้เร ียนโดยไม ่นับ             
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

หมวดวิชาเลือกเสรี                             6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที ่เคยเร ียนมาแล้ว              
และต้องไม ่เป็นรายวิชาที ่กำหนดให้เร ียนโดยไม่นับ             
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 

9. คำอธิบายรายวิชา 9. คำอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          

-  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  -  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   ไม่น้อยกว่า                             15 หน่วยกิต 

1). วิชาบังคับ                         12  หน่วยกิต 

 

ไม่ม ี

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
Language Thought  
and Communication  
ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและ   

การสื่อสาร ทักษะการฟังและการอ่าน การลำดับความคิด 
การสร ุปความค ิด และการถ ่ายทอดความค ิด เพื่ อ             
การสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่าน
บทเพลงหรือการละเล่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน  

Language and Communication, relation 
between languages with ideas and 

วิชาใหม่ 
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communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas for 
communication for both speaking and writing, 
Thai use through songs, plays and folk tale 

2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 
   Thai for Communication 
               ความสำค ัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจำวัน 
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมี
เหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน 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 

151001002  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
               ความสำค ัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เคร ื ่องม ือในการส ื ่อสาร ฝ ึกท ักษะใช ้ภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
นำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language  in 
daily life use 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ
การเทียบโอน 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา  
             การเรียนรู ้       2(1-2-3) 
 English for Communication  
             and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์
ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำ
ตนเองและผู้อื ่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ 
การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการ
ใช้เคร ื ่องม ือ  แหล่งข ้อม ูลเพื ่อศ ึกษาค้นคว้าในการ

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู ้         2(1-2-3) 
 English for Communication  
             and Learning Development    

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ   
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำตนเอง
และผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้
คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่  การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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พัฒนาการสื ่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         Development of English communication 
skills, listening, speaking, reading and writing in 
daily life of various situations such as greeting;      
cleave-taking, self-introduction and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on 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 communication 

สื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        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 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 communication 

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้                     2(1-2-3)  

Melayu  for  Communication  
and  Learning  Development  
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวนั 
ฝึกการอ่านออกเสียงคำภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนา
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การ
แนะนำตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
คำแนะนำ  การติดต่อสอบถามข้อมูลทั ้งในและนอก
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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1       2(1-2-3) 
English for Communication 1 

              การฝึกปฏิบัต ิการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและ

151001008  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

              การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและ

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
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สำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่
ถูกต้องเหมาะสม 
 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 

สำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่
ถูกต้องเหมาะสม 
 Practices 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 

3. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2       2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
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 

151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชพี  2(1-2-3) 
              Thai for Careers 
              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย ่ า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พถ ู ก ต ้ อ ง ต า ม ห ล ั ก เ กณฑ์   
ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
นำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
         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 

151001003  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                      3(3-0-6)               

Thai for Careers 
              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย่างม ีประส ิทธ ิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั ้งใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
นำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข ้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
ว ิชาการ เพื ่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต ่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต ่อการปฏ ิบ ัต ิหน้าท ี ่การงานและการใช้
ชีวิตประจำวัน 
          Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in 

ปรับปรุงดังนี ้
4. รหัสวิชา 
5. หน่วยกิต 
6. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
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 

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 

ไม่ม ี

151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา          3(3-0-6) 
 English for Fun 

  การใช ้ภาษาอ ั งกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสาร ใน
ชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์และ
สำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก  
การนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

English usage for daily communication, 
English sound systems, vocabularies and greeting 
expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, 
feeling expression, class presentation  

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 

151001006   การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 

                                        3(3-0-6) 

English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายใน
ส ื ่อส ังคมออนไลน ์  การต ั ้ งและการตอบกระทู ้ เป็น
ภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การ
แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการ
ตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ  
           Simple English writing in social media, 
giving queries and answers in English, online 
chatting, giving opinions in English, writing and 
replying email in English, creating learning 
activities 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ    3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy

 การรู ้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู ้เท่าทันสื่อ 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การ
เข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การ
วิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  
การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information literacy, media literacy, IT 
and communication literacy, information access 
and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage 
for media production, social media use under law 
controls and ethics in technology 

วิชาใหม่ 

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                       2(1-2-3)           
 Speaking and Writing Skills  
              Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเร ื ่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 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 

2) วิชาเลือก                       ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001004  การพัฒนาทักษะการพูด 
 และการเขียนภาษาไทย          3(3-0-6) 

Developments of Thai 
 Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูด
และการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจาก
สื ่อต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดย
คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาทในการสือ่สาร 
การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
 Developments of speaking and writing 
skills, speaking and writing for both formal and 
informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, 
presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication 
manners, criticizing speaking and writing 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
   หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
   รายวิชา 

2100103  หลักการอ่านและการเขยีนคำไทย  2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 

 
 

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
               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 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

151001010  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                         
                                                       3(3-0-6) 
  English Communication Skills  
  Development  

การฟ ั งและพ ู ด โต ้ ตอบในสถานการณ์  
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและเขียนข้อความ
ขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน  โดยจัด
ก ิจกรรม การเร ียนการสอน  ได ้แก ่   การจ ัดบอร์ด
นิทรรศการอย่างง่าย ปฏิบัติภาคสนาม  ปฏิบัติการทาง
ภาษาในสถานการณ์จริง 

Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and writing, non-
complicated sentence reading and writing 

วิชาใหม่ 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
 การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำแบบง่าย ๆ  ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้
 Use of Chinese for communication in 
daily life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening 

151001011  ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียน
อักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทายและ
การสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic Chinese 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
   หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
   รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 
2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสารในชีวิต 
ประจำวัน บทสนทนาที ่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทักทาย 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 

 
 
151001012  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

การ ใช ้ ภาษามลาย ู เพ ื ่ อการส ื ่ อสาร ใน
ชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Melayu useage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 

 
 
ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
   หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
   รายวิชา 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ ก า ร พ ู ด แ ล ะ อ ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม การนำเสนองานหน้าชั ้น และฝึกการอ่าน
อย่างม ีประส ิทธ ิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่าน
หนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking and 
reading skills in English , practice of speaking both 
individuals and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
 และการเขียน                      2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ ่ านจ ับ ใจความงานหลากหลายสาขาได ้ อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การ
กรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 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. 
2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน                 2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
             ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาสำนวนภาษามลายูฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 
 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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข ้าใจเร ื ่องท ั ่ว ๆ ไปในชีว ิตประจำว ัน ให ้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ -  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                3 หน่วยกิต         

 

ไม่ม ี

151001016  อยู่ดี กินดี มีสุข                    3(3-0-6) 
 Well-being 

ก า ร ใ ช ้ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ เ ท ค โ น โ ล ย ี ใ น
ชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
เทคโนโลย ีต ่อส ิ ่ งแวดล ้อม  อาหารและค ุณค ่าทาง
โภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ 
ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดแูล
สุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, 
effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical 
and mental health 

 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต          
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ 

          3(3-0-6) 
Information Technology 

 for Presentation       
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กล
ยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, 
data access and use, accessing information 
methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information 
in various forms 

 
วิชาใหม่ 

 151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
         3(3-0-6) 

Information Technology in Daily Life 
ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ ยวก ับคอมพ ิวเตอร์  

เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้  กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Introduction to computer, information 

technology, computer application in daily life, 
data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

 151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       
3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 

คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่าย ภาษี และสถิต ิเบื ้องต้น เพื ่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

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

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

151001019  การบริหารร่างกาย          1(0-2-1) 
Body Exercise  

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และ
เทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือก
การออกกำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมี
น้ำใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill 
practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body flexibility 
and physical fitness self-check, exercise selection 
and playing sports for healthiness, sportsmanship 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

151001021  ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น          
                                         3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local  
 Development   

ศาสตร ์พระราชากับการจัดการด้านการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลัก

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อ
ความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาท่ียั่งยืน และการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

ไม่ม ี

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย        3(3-0-6)  
Introduction of Ethics and 

 Wealth    
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เข้าใจเห็นคุณค่า

ของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพื่อ
ดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู ่ร ่วมกันผู ้อ ื ่นได้ การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ทางเล ือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชี
และการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

Development of learning, understanding 
and valuing lives, society and environment; self-
development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; 
care for others, leadership management, human 
resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online 
business, marketing and communication  

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

151001023 ความงดงามแห่งตน          3(3-0-6)  
 Beauty of Life    

 ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื ่น ธรรมชาติของมนุษย์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี 
การพัฒนาตนในการทำงานกลุ ่มและทำงานทีม  และ
ทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, human 
nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles 
of oral presentation in front of meeting, status of 
good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, 
living skills 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง           2(1-2-3) 
   Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียน
จดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียน
ประวัต ิส ่วนตัว การนัดหมายเพื ่อสัมภาษณ์งาน การ
สัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์ 
การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาท
และน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และสำนวนเพื ่อการ
ปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงาน
เป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, 
interviewing, interview acceptance and rejection, 
telephone conversation, etiquette in tone of 
speaking, vocabularies and expressions for work 
practice and 

 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2100112 วิทยาการแห่งความสขุ        2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพ แวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิต
และการอยู ่ร ่วมกัน การนำหลักคำสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

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 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

2100113  สุนทรียวิจกัขณ์       2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ  เส ียงและการเคล ื ่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                       2(1-2-3) 
 Information For Life Long Learning 
   ความหมาย บทบาท และความสำคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการ
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่
เป็นมาตรฐาน 
 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  ความจริงของชวิีต              2(2-0-4) 
             Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม     
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตษ์ใชใน
การแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติ
สุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนษ์แบบตาง 
ๆ การวิเคราะหษ์ขอดีและขอเสียของโลกทัศนษ์แตละอยาง
เพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่
ถูกตองดีงามเพื่อความเปน มนุษยษ์ที่สมบูรณษ์ อันนําไปสู
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 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 

151001025  ความจริงของชีวิต               3(3-0-6) 
             Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม    
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตษ์ใน
การแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนษ์
แบบตาง ๆ การวิเคราะหษ์ขอดีและขอเสียของโลกทัศนษ์
แต ละอย างเพ ื ่อจะได รู จ ักแสวงหาความจร ิงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปน มนุษยษ์
ที่สมบูรณษ์ 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 

2100119  การพัฒนาตน           2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของ
พฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม 

151001026  การพัฒนาตน           2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ 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 
 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 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 

2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต       2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ ่ านข ั ้นตอนการเร ียนร ู ้ เช ิ งค ุณค ่ าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู ่ความซาบซึ้ง เพื ่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 

151001027  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต         3(3-0-6) 
              Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยินและ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ ่ านข ั ้นตอนการเร ียนร ู ้ เช ิ งคุณค ่ าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู ่ความซาบซึ้ง เพื ่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 

-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ -  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                          3 หน่วยกิต 

 

ไม่ม ี

151001029  พหุวัฒนธรรมกบัสนัติภาพ       3(3-0-6) 
Multiculture and Peace 

 ความหมาย ความสำค ัญ ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความ
สมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทาง
สังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบ
ต่อส ังคมพหุวัฒนธรรม การอยู ่ร ่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ  

Meanings, significance and types of 
culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems 
and conflict of Thai and World society, resolving 
conflict with peace, social activity for peace 
promotion, public consciousness and 
responsibility towards Multiculture society, living 
together in democratic society, right prevention 
guidelines 

ไม่ม ี

2) วิชาเลือก                                     3 หน่วยกิต 
151001030  ทักษะชวิีตเพ่ือสงัคม              3(3-0-6)  
 Life Skill for Society         

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม   
การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื ่อสารสารสนเทศ     การ
เรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าใน
ตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative 

thinking, adaptation in the 21st century, 

multiculture understanding, information 

communication, career learning, elder society 

learning, building self-valued and public 

conscious development, life-long learning for 

sustainable development 

 
วิชาใหม่ 

2150101  สังคมภวัิตน์       2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิ

151001031  สังคมภิวัตน์         3(3-0-6) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิ

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของส ังคมในด้านต่าง ๆ ทั ้งทางประเพณี ว ัฒนธรรม 
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 

วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั ้งทางประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

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

3. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

2150102  การจัดการทางสังคม       2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
นำไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
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   

ไม่ม ี

ยกเลิก 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถ ึ ง อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ท ี ่ ส ำ ค ั ญ ข อ ง ท ั ก ษ ะ ช ี วิ ต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล การ
ติดต่อสื ่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของการมจีิต
สาธารณะและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การ
อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
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  ทักษะในการดำเนนิชวิีต        2(1-2-3) 
 Skills for Life  
 ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์     ความเห็นใจ
ผู้อื ่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน 
การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
 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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์ กระบวนการทางจ ิตว ิทยา การสร ้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน 
การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
 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  

151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย         2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์ กระบวนการทางจิตว ิทยา การสร ้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน  
การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
 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  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 



123 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
-  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  กลุ่มวิชาอัตลักษณะของคณะ         3 หน่วยกิต    

ไม่ม ี

- คณะครุศาสตร์  
15100132 ครูแห่งแผ่นดิน                       3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9 

คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู 

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสา-หลักของการเรียนรู้ 

การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าท่ีพลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers 

profession, praising teachers, learning to changes, 

four pillars of learning, life-long learning, modern 

teachers, volunteering, civil duties 

 
 
 
วิชาใหม่ 

 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
15100133  วิถีไทย วิถีถิ่น             3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 
พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ 

ว ัฒนธรรมชุมชนท้องถิ ่น อัตลักษณ์ชายแดนใต้  เช่น  
วัฒนธรรมอาหาร  วัฒนธรรมการแต่งกาย  ผ้าประจำถิ่น 
วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความเชื่อ และ
สิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถี
ชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษาเรยีนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

 Fundamentals of culture with lifestyle 
of southern border, local community culture and 
southern border identity: food , dress, local 
textiles and language, traditions and belief, 
created things from southern-border folk wisdom, 
people lifestyle in southern border, case studies 
of learning resources in local community 

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 

 

- คณะวิทยาการจัดการ  
15100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์           3(3-0-6) 

Young Entrepreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขต

เศรษฐก ิจพ ิ เศษ นโยบายภาคร ัฐและเอกชนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ

ในเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ แนวค ิดและทฤษฎีการเป็น

ผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  

การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้ง

ธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหาร

รายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมี

ทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการ

เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุค -

ด ิจ ิท ัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จร ิยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

Background and significance of special 

economic zone, government and private policy 

special economic zone, analysis of guidelines for 

becoming entrepreneurship in special economic 

zone, concepts and theory of entrepreneurship, 

seeking for opportunity to become 

entrepreneurship, evaluation of business 

probability, forming business guideline, personal 

financial planning, income management; 

expenses, savings and debts, spending money for 

investment, concept and preparation for 

becoming entrepreneurship in digital era, tax 

benefit, ethics and social responsibility, and 

related laws 

 

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
-  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

15100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น            3(3-0-6) 
Science for Community   
ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ี  ท ั กษะทางว ิทยาศาสตร ์  เ จตคต ิทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกตใ์ช้
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
Knowledge, scientific and technological 
significance, scientific skills, aptitude to science, 
scientific process, scientific application for 
community development  

วิชาใหม่ 

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่าย ภาษี และสถิต ิเบื ้องต้น เพื ่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 

151001018  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต  
       2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธ ีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ความสำคัญ และ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

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

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน              
                                                      3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวก ับคอมพ ิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, 
data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 

ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวก ับคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information 
technology, computer application in daily life, 
data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

3. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
        2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผล ิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ ้าน อ ุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงาน
ในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน 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 managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

151001017  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
           3(3-0-6) 
     Science in Daily Life 
     พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงาน
ในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมีที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน 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 use in daily life, using 
microorganism in food industries, agricultural and 
industrial production management with heat, 
cold, radiochemical, packaging and storage 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

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

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬาและการปฐม

151001020  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        
                                                      2(1-2-3) 
    Sports for the Quality of Life 
    Development 

   กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธ ีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติ
ในการเล่นกีฬาเพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
พยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำ 
 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 

อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่น
พื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ 
การเป็นผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, format 
and model of sports competition, principles and 
how to choose sports for  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 

อังกฤษ 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ             หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต              
-  กลุ่มวิชาแกน              -  กลุ่มวิชาแกน             ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  

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

วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง 
ๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้า
สู ่ส ่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นการ
ประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์                      
การว ิ เคราะห ์ความแปรปรวนการทดสอบสถิต ิท ี ่ ใช้
พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเพื ่อพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนีและการประยุกต์ใช้สถิติใน      
เช ิ งธ ุรก ิจ ตลอดจนการใช ้ โปรแกรมสำเร ็จร ูปเพื่อ           
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง ๆ 

Meaning, framework, sign ificance of 
statistics, statistical methods; data collection and 
presentat ion in  var ious forms,  f requency 
distribution, sampling, measurement of central 
tendency, measurement of dispersion, concepts 
in probability, estimation, hypothesis testing, chi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1                                

3(2-2-5) 
             English for Business Profession  

Development 1 
คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและฝึกทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน  ภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์  สำนวนที่ใช้
ในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกการพูดในที่ชุมชนและการพูด
ส ื ่อสารในการประชุม การฟังเพื ่อสร ุปความจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ การอ่านและเขียนรายงาน การ
วิเคราะห์ทางการเงิน การบัญชี และการตลาด  

Bu s i n e s s  t e rm i no lo gy ;  p r a c t i c e 
communicat ive sk i l ls in business contexts 
inc lud ing  publ i c  speak ing  and meet ings ; 
summariz ing main points of meet ings and 
seminars; reading and writing analysis reports of 
finance, accounting and marketing,  financial 
analysis reports, accounting and marketing 
analysis 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

3120104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2                               
3(2-2-5) 

English for Business Profession 
Development 2 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ และ

สำนวนที ่จำเป็นสำหรับงานบัญชีและการเงิน เพื ่อเป็น
พื ้นฐานในการศึกษาขั ้นสูง คำศัพท์เฉพาะ แนวคิดและ
เอกสารทางธุรกิจบัญชีและการเงิน มุ ่งเน้นทางด้านการ
บัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ไดแก องค์กรธุรกิจ 
ต้นทุน และการเงิน  

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
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 

กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้องกับ  การประกอบวิชาชีพบัญชี 
พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย
หลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ การดำเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 

I n t r oduc t i on  t o  bu s i n e s s  l e g a l 
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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

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

ความรูทางคณิตศาสตร์ที ่ใช้ในการวิเคราะห์     
เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและ
ความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส น การวิเคราะห์         
โครงขายงาน และการจำลองสถานการณษ์  

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Introduction to statistics for quantitative 

analysis, decision making techniques under 
certainty and uncertainty, linear programming, 
network analysis, and simulation modeling 
3122101  การบัญชขีั้นต้น 1                     3(2-2-5) 

Accounting 1 
ความหมาย ว ัตถ ุประสงค ์ของการบ ัญชี 

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี 
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันทั ่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภททั่วไป การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิด
บัญชี กระดาษทำการ งบการเงิน สำหรับกิจการให้บริการ
และกิจการซื้อขายสินค้า 

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 

131221001  การบัญชีขั้นต้น 1                 3(2-2-5) 
  Accounting 1 
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี 

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี 
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันทั ่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภททั่วไป การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิด
บัญชี กระดาษทำการ งบการเงิน สำหรับกิจการให้บริการ
กิจการซื้อขายสินค้า และการประยุกต์เทคโนโลยีสำหรับ
งานบัญชี 

 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, merchandising firm 
and technology applications for accounting 

ปรับปรุง ดังนี ้
- รหัสวิชา 
- คำอธิบาย
รายวิชา 
 

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

หลักการและความสำคัญของภาษีอากร ภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษี
ศุลกากร ภาษีท้องถิ ่น และฝึกปฏิบัติการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

Principles and the importance of taxation, 
personal income tax, corporate income tax, value 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
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 บทบาทและหน้าที่ของฝ่าย
การเง ินในธุรก ิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญ       
ของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นใน  
การจ ัดสรรเง ินท ุน การจ ัดหาเง ินท ุนมาเพ ื ่อใช ้ ใน            
การดำเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผน
การเง ินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน 
โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และ
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

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, 
financ i a l  ana ly s i s  and  p lann in g ,  p ro jec t 
consideration, financial Market, financial structure 
of the capital dividend policy and management of 
financial risk 

131231001  การเงินธุรกิจ                      3(2-2-5) 
                 Business Finance  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 131221001 การบัญชีขั้นต้น 1 
Pre-requisite             : 131221001 Accounting 1 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของ
ฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญ       
ของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นใน  
การจ ัดสรรเง ินท ุน การจ ัดหาเง ินท ุนมาเพ ื ่อใช ้ใน            
การดำเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผน
การเง ินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน 
โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และ
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

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, 
financ ia l  ana lys i s  and p lann ing ,  p ro ject 
consideration, financial Market, financial structure 
of the capital dividend policy and management 
of financial risk 
 

ปรับรหสัวิชา
และหน่วยกติ 
 

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

ความหมายและความสำคัญของการตลาด 
แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด แนวความคิดการจัดการ
ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการ
วิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค 
ประเภทของตลาด และส่วนประสมทางการตลาดสำหรับ
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางการตลาด 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Definition and importance of marketing, 

approaches to marketing; marketing management 
concept, marketing environment and analysis, 
business goals ,  motivat ion and consumer 
behavior, market type, marketing mix for goods 
and service business, and marketing ethics 
3126101  หลักการบริหารธุรกจิ                 3(3-0-6) 
              Principles of Business Management 

หล ักการพ ื ้นฐานทางธ ุรก ิจ ร ูปแบบในการ
ประกอบธุรกิจ ประเภท  ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมและ
ความเส ี ่ยงทางธ ุรก ิจ รวมถึงศ ึกษาหน้าที ่หลักในการ
บริหารธุรกิจ ในด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี 
การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรม
องค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมใน
การประกอบธุรกิจ 

Basic principles of business, business 
patterns, types of business, environment and 
business r isk ;  major funct ions 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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

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

 แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดกลยุทธ์ การ
ปฏิบ ัต ิตามกลยุทธ ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ ์ และการ
ประสานส่วนประกอบต่าง ๆ  

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

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
strategic control and components in strategic 
objectives 
3129101  เศรษฐศาสตร์เพ่ือธรุกจิ               3(3-0-6) 
              Economics for Business 

   การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์เพือ่
ใช้ในด้านธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด 
รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ ว ัฎจ ักรธ ุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 

   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 

131291001  เศรษฐศาสตร์เพ่ือธรุกจิ          3(3-0-6) 
                Economics for Business 

   การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
เพ ื ่อใช ้ในด ้านธ ุรก ิจ พฤต ิกรรมผ ู ้บร ิ โภค การผลิต 
การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง 
การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

   Application of principles and theories 
of economics on business, customer behavior, 
product ion,  market ing ,  nat ional income, 
monetary policy, fiscal policy, international trade, 
business cycle and the study of economic impact 

- ปรับรหัสวิชา 

3131101  การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ    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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

 
 
 
 
 

331223025  แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่                            5(3-4-8) 

Business Plan for New Entrepreneurs 
ความสำคัญของแผนธุรกิจ แนวคิดในการ

สร ้างธ ุรก ิจใหม่ให ้สอดคล้องกับท ้องถิ ่นหร ือช ุมชน 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

องค์ประกอบท่ีสำคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกจิ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด 
แผนการผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการ
เงิน แผนฉุกเฉิน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกจิ 
และการวางระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 

The importance of a business plan, 
creation of new business concept along with local 
community, important elements for business 
plan, business plan writing, business situation 
analysis, market planning, production plan, 
human resource management plan, financial 
plan, contingency plan, evaluation of the 
possibility of business plan and Accounting 
System for Entrepreneur 

ไม่ม ี

131221003  การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(2-2-5) 
Taxation and Business Law 

       ความร ู ้ท ั ่วไปเก ี ่ยวก ับภาษีอากร  หลัก
กฎหมายประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากรอื่น ๆ 
เน้นหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคำนวณภาษีอากร 
และการบันทึกบัญชีตามประมวลรัษฎากร ความรู้ตาม
สภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิดเก ี ่ยวกับคอมพิวเตอร์  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที ่ดี พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

       General knowledge about taxation, 
principle of law related revenue code and other 
tax laws emphasizing rules, procedures, and 
conditions of tax computation, and recording 
transaction related revenue code; Knowledge in 
line with legal environment of business, civil and 
commercial code of business partnership, 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
computer – related crime Act, conforming to the 
royal decree on the criteria and method of good 
governance, ethical standard Act, public limited 
companies Act and relevant law 

ไม่ม ี

131222004  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบัญช ี     3(2-2-5) 
English for Accounting 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ 

สำนวนที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพบัญชี การบริหารงานธุรกิจ
สำหรับบุคลากรในองค์กร การจัดทำเอกสารเชิงธุรกิจ และ
การสรุปใจความสำคัญทางธุรกิจ 

Practice skills in vocabulary, idioms 
for communication in accounting career, business 
administration for staff in an organization; 
business documentation, summation of main 
business ideas and concepts 

วิชาใหม่ 

-  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      
   1) วิชาเอกบังคับ                                  

-  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต   
   1) วิชาเอกบังคับ                      46 หน่วยกิต                               

  

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

การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวัน
เฉพาะ ระบบใบสำคัญ ระบบเงินสดย่อย และงบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร 

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

 

131221002  การบัญชขีั้นต้น 2                3(2-2-5) 
                Accounting 2  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 131221001 การบัญชีขั้นต้น 1 
Pre-requisite             : 131221001 Accounting 1 

การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวัน
เฉพาะ ระบบใบสำคัญ ระบบเงินสดย่อย และงบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับ
งานบัญชี  

P r i n c i p l e s  and  p ro cedu re s  o f 
industrial accounting, comparison between 
industr ia l  account ing and merchandis ing 
accounting, special journals, voucher systems 
and technology applications for accounting 

ปรับปรุงดังนี ้
- ปรับรหัสวิชา 
- คำอธิบาย
รายวิชา 

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

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การ

รับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการเพื่อ
คำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไร
สุทธิ/ขาดทุนสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ
เพื่อเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร รวมทั้งการจัดทำ
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

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

หลักการและวิธีการบัญชีเกี ่ยวกับสินทรัพย์                 
การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบ
การเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  

Accounting principles and procedures 
related to assets ;  class ificat ion of assets , 
recogn i t ion and measu rement o f  asse ts , 
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 

131222005  การบัญชีขั้นกลาง 1              3(2-2-5) 
       Intermediate Accounting 1   

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์                 
การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบ
การเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  

A c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d 
procedures related to assets; classification of 
assets, recognition and measurement of assets, 
revaluation, capital and revenue expenditure 
based on  financ ia l  repor t ing  s tandards , 
impairment of assets, presentation of the 
statement of financial position and disclosure of 
financial information 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3122306  การบัญชขีั้นกลาง 2           3(2-2-5) 
   Intermediate Accounting 2                                                                                          
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นต้น 2 
Pre-requisite              :  3122102 Accounting 2 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและ
ส่วนของเจ้าของ การจำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และ
การวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินใน
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี ่ยวกับการ
จัดตั้งกิจการ 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, 
l iabil ity 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 

131222006  การบัญชีขั้นกลาง 2          3(2-2-5) 
     Intermediate Accounting 2                                                                                          

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและ
ส่วนของเจ้าของ การจำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และ
การวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การปรับโครงสร้างหนี้ การ
แสดงรายการหนี้สินในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัท
จำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด การแสดงรายการส่วนของ
เจ้าของในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  

Accounting principles related to liability 
and owner’s equity, classification of liability, 
recognition and liability evaluation, estimation, 
debt restructuring 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, 
s ta tements  o f  owner’ s  equ i ty ,  financ ial 
disclosures and cash flow statement 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

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

ความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนใน
องค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้
บ ันท ึกต ้นท ุน ว ิธ ีการบ ัญช ีและการควบค ุมว ัตถ ุดิบ 
ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐานการบัญชี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของ
สิ้นเปลืองงานท่ีบกพร่องเศษซากและต้นทุนฐานกิจกรรม 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Significance of cost accounting concepts 

in business organization, meaning of costs, 
accounting system to record cost accounting, 
costing methodologies and maintenance of cost 
account s cove r ing  mate r i a l s ,  labo rs  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  การบัญชต้ีนทุน 2                     3(2-2-5) 
   Cost Accounting 2                                                                                                         
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122205 การบัญชีต้นทุน 1 
Pre-requisite            :  3122205 Cost Accounting 1   

 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผน
และควบคุม การดำเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่
แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร 
งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า 
ราคาโอนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

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

 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การ
รับรู้รายได้และการบัญชีสำหรับการฝากขาย การขายผ่อน
ชำระ สัญญาเช่า กิจการร่วมค้า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                      

131223018  การบัญชขีั้นสงู 1                 3(2-2-5) 
Advanced Accounting 1 
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในการร่วมการงาน

ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า กิจการไม่แสวงหากำไร และ
บัญชีกองทุน  

Accounting for Joint Arrangement; 
consignment, installment sale, construction 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจการไม่แสวงหากำไร บัญชีกองทุน 
การเปลี ่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด                  
ทางการบัญชี 

Accounting for debt restructuring, 
revenue recognition;  consignment, installment 
sale, lease agreement, joint venture, construction 
con t rac t ,  p rope r t y  bus i ne s s ,  non -p rofi t 
corporations, fund accounting, adjustment to 
accounting errors 

contract, property business, lease agreements, 
non-profit corporations and fund accounting 

3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3122410  การบัญชขีั้นสงู 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 งบกระแสเงินสด
รวม และการบัญชีสำหรับการแปลงค่ารายการที ่เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

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 

131223019  การบัญชขีั้นสงู 2                 3(2-2-5) 
Advanced Accounting 2 
การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การจัดทำรายงานทางการงบ
เงินรวม และการบัญชีสำหรับรายการที ่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

Head office and branch accounts, 
business combination, investments in associates 
and subsidiaries,  preparation of consolidated 
financial statements of parent and subsidiary 
companies, and accounting for items in foreign 
currency 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

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

ลักษณะส่วนประกอบและวิธีการของระบบ
สารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ
หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ               

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจร
ค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงินและรายงาน
ทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
ในแต่ละวงจร การควบคุมภายในทางเดินเอกสารและ
สารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

Character i s t ics ,  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  การสอบบญัชแีละการให้ความเชื่อมั่น  
                                                        3(3-0-6) 
              Auditing and Assurance 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีขั้นกลาง  2 
Pre-requisite             :  3122102 Intermediate   
                                 Accounting 2 

แนวคิดทั ่วไปและแม่บทสำหรับงานที ่ ให้                    
ความเชื่อมั่น กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
สอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบ
บัญชี  ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ        
การประเมินความเสี ่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการ
รวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่าง                
ในการสอบบ ัญช ี  กระดาษทำการของผ ู ้สอบบ ัญชี             
การตรวจสอบวงจรรายการค้า รายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อน ุญาต การตรวจสอบบัญชีด ้วยคอมพิวเตอร ์และ         
การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

131223020  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น                             
                                                       3(3-0-6) 

Auditing and Assurance 
แนวคิดทั ่วไปและแม่บทสำหรับงานที่ให้

ความเชื่อมั่น กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
สอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาดการวางแผนงานสอบ
บัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ 
การประเมินความเสี่ยงหลักฐาน การสอบบัญชี วิธีการ
รวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่าง
ในการสอบบัญชี กระดาษทำการของผู ้สอบบัญชี การ
ตรวจสอบวงจรรายการค้า รายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการ
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

The concepts and framework of 
a s su rance ,  l aw and  dec ree  o f  aud i t ing , 
professional ethics and responsibility of auditor, 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
The concepts and framework of assurance, 

law and decree of auditing, professional ethics 
and responsibility of auditor, fraud and error, audit 
p lann ing ,  aud i t  r i s k  and mate r i a l i t y ,  r i s k 
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 

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 การบัญชีข้ันกลาง  2 
Pre-requisite             :  3122102 Intermediate   
                                 Accounting 2 

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทาง      
การบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน
และข้อมูลทางการบัญชีอื ่นที ่สำคัญเพื ่อการตัดสินใจ       
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจาก  
การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที ่แตกต่างกัน 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 

ไม่ม ี

ย้ายไปวิชาเอก
เลือก 

3122319  การวิจยัทางการบัญช ี           3(2-2-5)  
   Accounting Research 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3120302 สถิติธุรกิจ 

131222009  การวิจัยทางการบัญชี        3(2-2-5) 
                 Accounting Research 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Pre-requisite             :  3120302 Business Statistics 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหา   
การวิจ ัย กรอบแนวคิดในการวิจ ัย วัตถุประสงค์และ
สมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนรายงาน
และการนำเสนอผลการวิจัย 

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 

แนวคิด หลักการ ความสำคัญและ
ประเภทของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
การกำหนดห ั ว ข ้ อ ว ิ จ ั ย  ร ะ เบ ี ยบว ิ ธ ี ว ิ จั ย 
การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การจัดทำรายงาน 
จริยธรรมของนักวิจัย ปฏิบัติการวิจัยและการ
นำเสนอ 

Concepts, principles, importance, 
and types of research; literature review, 
research topic; research methodology; data 
analysis; interpretation of results; writing 
reports; ethics of researcher; research 
practice and presentation 

 

2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3122420  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
3 (3-0-6) 

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

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ 
บทบาท หน้าที ่ และความรับผิดชอบของผู ้ตรวจสอบ 
เทคนิคและการวางแผนการตรวจสอบ ความหมายและ
หลักการควบคุมภายใน การควบคุมทางการบัญชี เครื่องมือ
และเทคนิคที่ใช้ในการประเมินการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิ งาน บทบาทและหน ้าท ี ่ ของ
คณะกรรมการการตรวจสอบ รวมถึงแนวคิด ว ิธ ีและ
กระบวนการควบคุมที่ทำให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำ
ของข้อมูล และการรักษาสินทรัพย์ของธุรกิจตลอดจนการ
เข้าถึงบรรษัทภิบาลหรือระบบที่ใช้จัดการกำกับดูแลและ
การควบคุมองค์กร 

Objectives and frameworks of internal 
auditing;  role, duties and responsibilities of 
internal auditors, techniques and audit planning, 

131223016 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                 
 3(3-0-6)                    

Internal Audit and Internal Control 
แนวคิดการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต

ของการตรวจสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
และคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน การวางแผนการ
ตรวจสอบ การควบคุมทางการบัญชี เครื่องมือและเทคนิค
ที่ใช้ในการประเมินการควบคุมภายใน การบริหารจัดการ
ความเส ี ่ยง การตรวจสอบและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

Audit concept, purpose, scope of 
auditduties and Responsibilities of the Auditor 
and the Internal Audit Committee, Audit planning, 
Accounting control, Tools and techniques used 
in internal control assessment; Risk management, 
Rev iewing and report ing performance in 
accordance with corporate governance principles 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
meaning and principles of Internal control, 
accounting controls, tools and techniques to 
evaluate internal  contro l ,  exam in ing 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 
3122421  สมัมนาการบัญชกีารเงิน             3(2-2-5) 
              Seminar on Financial Accounting 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีข้ันกลาง  2 
Pre-requisite             :  3122102 Intermediate   
                                 Accounting 2 

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนำกรอบ
แนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน       
การบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการบัญชีการเงิน
สำหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงิน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 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 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 
 

ไม่ม ี

131222007  การบัญชีต้นทุน                   3(2-2-5) 
Cost Accounting 
ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของ

การบัญชีต้นทุน ส่วนประกอบของต้นทุน ผลิตภัณฑ์และ
วิธีการบัญชีต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา ระบบบัญชี
ต้นทุนช่วงการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีต ้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุนฐานกิจกรรม และการบริหาร
ต้นทุนฐานกิจกรรม  

Definition importance and role of cost 
accounting, element of product costs and cost 
accounting method, job order costing system, 
process costing system, standard costing system 
and variance analysis, joint and by-product 
costing, activity-based costing and activity-based 
management 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

131222008  การบัญชีบริหาร                  3(2-2-5) 
Managerial Accounting 
แนวค ิด  ทฤษฎ ีทางบ ัญช ีบร ิหาร การ

ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบัญชี การกำหนดต้นทุน
ส ินค ้า การวางแผนและการควบคุม การว ัดผลการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การปันส่วนต้นทุน ต้นทุนเต็ม
และต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์
ต้นทุน-จำนวน-กำไร การจัดทำงบประมาณ การกระจาย
อำนาจ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกำหนดราคา
โอน การตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว 

Concept ,  theory o f  manage r ia l 
accounting, application of accounting information, 
specifying cost of goods, planning and controlling, 
performance measurement, decision-making, 
cost allocation, full and variable costing, activity-
based costing, cost-volume-profit analysis, 
budgeting, decentralization, responsibility 
accounting, transfer pricing, short term and long 
term decision making 

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี

131223017  ระบบบัญชแีละระบบสารสนเทศ 
                ทางการบัญชี                       3(2-2-5) 

Accounting System and Accounting 
Information System 
หลักการและวิธีการวางระบบบัญชี เครื่องมือ

และเทคนิคในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุม
ภายใน กรณีศึกษา การวางระบบบัญชีและออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีสำหรับกิจการซื ้อขายสินค้า 
กิจการให้บริการ และกิจการผลิตสินค้า 

Principles and methods of accounting 
system implementation; tools and techniques for 
designing accounting information systems by 
taking into account the accounting process and 
the internal control system; a case study of 
accounting system implementation and design of 
accounting information system for commodity 
trading, service and manufacturing business 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

131224022  โครงงานวิชาชีพบัญชี       3(2-2-5) 
                 Project in Accounting 

หลักการและวิธีการจัดทำโครงงานทางการ
บัญชี การเขียนข้อเสนอโครงงานและการจัดทำโครงงาน
เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย 

Concepts and approaches in project 
work of accounting, the project proposal and the 
project to solve the problem by using the research 
process. 

วิชาใหม่ 

 
 

 
ไม่ม ี

 
 
 

131222023 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 1        5(3-4-8) 
                Accounting Professions 1 

ฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีขั ้นพื้นฐานและ
การภาษีอากร การออกแบบเอกสาร การเตรียมเอกสาร
ทางการบัญชีและภาษีอากร การรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
อื่นๆ การจัดทำงบการเงินด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี

บ ัญช ีสำหร ับสำน ักงานบ ัญชี   และการรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

Training of accounting principles and 
tax, the accounting document designed project, 
preparation of accounting and tax documents, the 
data collection, the financial statement by 
software packages for accounting for accounting 
firm, and operation report. 
131224024 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2        5(3-4-8) 
                Accounting Professions 2 

ฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี 
การวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการ 
การออกแบบเอกสารทางการบัญชีและภาษีอากร การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีสำหรับองกรค์
ภาคเอกชนหรือสำนักงานสอบบัญชี 

Training of accounting principles, 
auditing, cost analysis of service business or 
manufacturing industries. The accounting 
document and tax designed project. The applying 
software packages for accounting for private 
business or audit office. 

   2) วิชาเอกเลือก                                 2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต                                
3122314   การวางระบบบญัช ี                  3(3-0-6) 
               Accounting System Design      

ห ล ั ก ก า ร แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บ ั ญ ชี               
การออกแบบกระบวนการทางบัญชี เอกสารทะเบียนและ
บัญชีต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี กรณีศึกษา       
การวางระบบบัญชีสำหรับกิจการซื ้อขายสินค้า 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 

131222012  การวางระบบบัญชี               3(2-2-5) 
Accounting System Design 
หลักการและวิธ ีการวางระบบบัญชี การ

ออกแบบกระบวนการทางบัญชีเอกสาร ทะเบียนและบัญชี
ต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี กรณีศึกษา การวาง
ระบบบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการให้บริการ 
และกิจการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย 

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

ปรับรหสัวิชา
และหนว่ยกติ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3122315  การบัญชเีฉพาะกจิการ               3(3-0-6) 
              Accounting for Specific Enterprises 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122102 การบัญชีข้ันต้น 2 
Pre-requisite             :  3122102 Accounting 2 

ลักษณะการดำเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชี
และการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดำเนินงาน
และการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั ้น ๆ เช่น 
ธนาคารสถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร
กรรม  ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การ
ประกันภัย 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 

131222013  การบัญชีเฉพาะกิจการ           3(2-2-5) 
Accounting for Specific Enterprises 
ลักษณะการดำเนินงานเฉพาะกิจการ การ

บัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วน
ของเจ ้าของ รายได ้และค ่าใช ้จ ่าย  รายงานผลการ
ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เช่น ธนาคาร
สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม 
ธุรกิจการท่องเที ่ยว สหกรณ์ การประกันภัย กิจการ
ให้บริการอื่น ๆ โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตาม
ความเหมาะสม 

The operations of specific enterprises, 
accounting and internal control regarding assets, 
liabilities, owner’s equity, income and expenses, 
report on operating results and financial status of 
various types of businesses such as bank, financial 
institution, hospital, hotel, agriculture, travel, 
cooperative, insurance, other service businesses, 
with a focus on studying a particular business area 
 

- ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกติ 
- ยกเลิกเงื่อนไข
โ ด ย ต ั ด ค ำ ว่ า 
“วิชาที่ต้องสอบ
ผ่านก่อน” 
 

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

ความหมาย ว ัตถ ุประสงค ์  แนวค ิดและ
พัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการ
บัญชีและมาตรฐานรายงานการเงินสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงาน
ภาครัฐ การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
และงบการเงินของแผ่นดิน 

Meaning, objectives, concepts and 
accounting development of public sector, 
account ing pol icy and financ ial  report ing 
standards for public agencies, public sector 

131222014  การบัญชหีนว่ยงานภาครัฐ      3(2-2-5) 
Public Sector Accounting    
ความหมาย ว ัตถ ุประสงค ์ แนวค ิดและ

พัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบาย
การบัญชีและมาตรฐานรายงานการเงินสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงาน
ภาครัฐ การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 

Meaning, objectives, concepts and 
accounting development of public sector, 
account ing pol icy and financial report ing 
standards for public agencies, public sector 
accounting practices and systems, public sector 
financial reporting and national financial budget 

- ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกติ 
- ยกเลิกเงื่อนไข
โ ดยต ั ด ค ำ ว่ า 
“ ว ิ ช า ท ี ่ ต ้ อ ง
สอบผ่านก่อน” 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
accounting practices and systems, public sector 
financial reporting and national financial budget 
3122317  โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญช ี   3(2-2-5) 

Software Packages for Accounting    
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3122101 การบัญชีข้ันต้น 1 
Pre-requisite            :  3122101 Accounting 1 

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีอันได้แก่ ระบบซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบขาย ระบบ
ลูกหนี้ ระบบการเงินและบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง และ
ระบบอื ่น ๆ ที ่เก ี ่ยวข้อง เพื ่อให้ทราบแนวทางการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาใช้งาน 

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 

131222011 โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 3(2-2-5) 
Software Packages for Accounting 
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการ

บัญชีอันได้แก่ ระบบซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบขาย ระบบ
ลูกหนี้ ระบบการเงินและบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง และ
ระบบอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ทราบแนวทางการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาใช้งาน 

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 

 
 

- ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกติ 
- ยกเลิกเงื่อนไข
โดยตดัคำว่า 
“วิชาที่ต้อง
สอบผ่านก่อน” 

3122318  การบัญชสีำหรับวิสาหกจิขนาดกลาง 
              และขนาดย่อม                        3(3-0-6) 

Accounting for Small and Medium 
Enterprises 

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

ความหมายของว ิสาหก ิจขนาดกลางและ                 
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 

131222015  การบัญชสีำหรับวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม                      3(2-2-5) 
Accounting for Small and Medium 
Enterprises 
แนวคิดและมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารงานของธุรกิจ ด้าน
การผลิต การตลาด การทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จัดการ ระบบบัญชีและงบการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี  

Accounting concepts and standards for 
small and medium businesses, business 
management in terms of production, marketing, 
human resources, management of accounting 
system and financial statement, tax privilege 
 
 
 

- ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกติ 
- ยกเลิกเงื่อนไข
โดยตดัคำว่า 
“วิชาที่ต้อง
สอบผ่านก่อน” 
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in terms of product ion, market ing, human 
resources, management of accounting system and 
financial statement, tax privilege and using 
accounting software packages for small and 
medium-sized enterprises 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

131222010  การบัญชสีำหรับวิสาหกจิชมุชน  
3(2-2-5) 

Accounting for Community Enterprises 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน เอกสาร

ทางการเงิน การบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การ
คำนวณต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การกำหนดราคา
ขาย ปัญหาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน  และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี 

General knowledge about community 
enterprises, financial documents, accounting 
records financial reporting, cost analysis, break-
even point ales pricing,  problems and accounting 
pract ices of  community enterpr ises,  and 
technology applications for accounting 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

131223021  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์        
งบการเงิน                                          3(3-0-6) 

Financial Reporting and Financial 
Statements Analysis 

รายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี แนวคิด เทคนิคและวิธีการวิเคราะหง์บ
แสดงฐานะการเง ิน  งบกำไรขาดท ุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
การตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมผลกระทบต่องบ
การเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

Financial reports on financial 
statements in accordance with accounting 
standards, concepts, techniques and methods of 
statement of financial position analysis, income 
statement, statement of changes in shareholders' 
equity, cash flow statement and notes to financial 
statements, including other relevant information 
for decision making, industry analysis Impact on 

ย้ายจาก
วิชาเอกบังคับ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
financial statements by emphasizing the use of 
case studies or real events 

-  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต       

 

3122422  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและ        
เตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญช ี

                                                 3(270 ชั่วโมง) 
Accounting Cooperative Education 
Preparation 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : ต้องสอบผ่านวิชาเอกบังคับ             
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

Pre-requisite             : At least 15 credits 
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและ

ระเบียบข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อ
นำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพเช่น ทักษะกา
รพิมพษ์ส ัมผ ัสการพัฒนาบุคล ิกภาพ ภาษาอ ังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื ่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ทำงานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนวิธี  การเขียนรายงาน เทคนิคการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง 

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 
l a n g u a g e ,  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y , 
communication, human relation, teamwork, 
quality management system in the workplace 
including  report writing, academic presentation 
techniques and practices 

131222026  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
เตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี  3(3-0-6) 
Accounting Cooperative Education 
Preparation 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อ
นำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพเช่น ทักษะกา
รพิมพษ์ส ัมผ ัสการพัฒนาบุคล ิกภาพ ภาษาอ ังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ทำงานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนวิธี  การเขียนรายงาน เทคนิคการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง 

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 
l a n g u a g e ,  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y , 
communication, human relation, teamwork, 
quality management system in the workplace 
including  report writing, academic presentation 
techniques and practices 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกติ 
2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 
3. ปรับหน่วย
กิต 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3122423  สหกจิศึกษาทางการบัญช ี    6(600 ชั่วโมง) 
              Accounting Cooperative Education 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3122422 เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและเตรยีมสหกิจศึกษา
ทางการบัญชี  

Pre-requisite            : 3122422  Accounting  
Cooperative Education 
Preparation 

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ 
โดยการปฏิบัติงานและการทำรายงานจะต้องอยู่ภายใต้    
การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั ่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

Prac t i ca l  t ra in ing  fo r  account ing 
organizations and producing reports under the 
supervision of executives and advisors over 600 
hours or 16 weeks 

131224027 สหกิจศึกษาทางการบัญชี          6(600) 
Accounting Cooperative Education 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  131222026 เตรียมฝึก 
                               ประสบการณ์วิชาชีพและเตรยีม 
                               สหกิจศึกษาทางการบัญชี  
Pre-requisite             : 131222026 Accounting  
                               Cooperative Education   
                               Preparation 

การปฏิบัติงานจริงด้านการบัญชีในหน่วยงาน
ประเภทต่าง ๆ และทำรายงานภายใต้การดูแลของ
ผู้บริหารหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 600  ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

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

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 

3122424  การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบัญชี 
6(600) 

              Field Experience in Accounting  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  3122422 เตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม
สหกิจศึกษาทางการบญัชี  

Pre-requisite            : 3122422 Accounting 
Cooperative Education 
Preparation 

การปฏิบัติงานจริงด้านการบัญชีในหน่วยงาน
ประเภทต่าง ๆ พร้อมจัดทำรายงาน หรือเลือกจัดทำ
โครงการพิเศษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 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 

131224028 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  
5(450) 

                Field Experience in Accounting  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  131222026 เตรียมฝึก 
                               ประสบการณ์วิชาชีพและเตรยีม 
                               สหกิจศึกษาทางการบัญชี  
Pre-requisite             : 131222026 Accounting  
                               Cooperative Education   
                               Preparation 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  131222029 การสังเกตการณ์  
                              ด้านบัญชีในสถานประกอบการ 
Pre-requisite            : 131222029 Accounting  
                              Observation in the   
                              Establishment 

การปฏิบัติงานจริงด้านการบัญชีในหน่วยงาน
ประเภทต่าง ๆ พร้อมจัดทำรายงาน หรือเลือกจัดทำ

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ยกเลิก
เงื่อนไขโดยตัด
คำว่า “วิชาที่
ต้องสอบผ่าน
ก่อน” 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
โครงการพิเศษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง  

Practical training for accounting in 
organizations and producing reports under the 
supervision of advisors over 450 hours  

 
 
 
 
 

ไม่มี 

131224029  การสังเกตการณ์ด้านบัญชีในสถาน 
                 ประกอบการ                          1(90) 
                 Accounting Observation in the   
                 Establishment   

เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ สังเกตการณ์ เผ้า
ติดตามลักษณะการปฏิบัติงานในฝ่ายบัญชีหรือการเงิน 
ของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ 

Learning the professional experience, 
observing and shadowing the staff working in the 
accounting or finance department of private 
companies or government agencies 

วิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาใช้แทนกัน 
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รายวิชาใช้แทนกัน 
 

ลำดับ 
ที ่

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1                       3(2-2-5) 131221001  การบัญชีขั้นต้น 1                       3(2-2-5) 
2 3122102 การบัญชีขั้นต้น 2                       3(2-2-5) 131221002  การบัญชีขั้นต้น 2                       3(2-2-5) 
3 3129101 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3(3-0-6) 131291001 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3(3-0-6) 
4 3122205 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 131122005 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
5 3122306 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5) 131222006 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
6 3122207 การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5) 131222007 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 
7 3122420 การตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน 
3(3-0-6) 131222014 การตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน 
3(3-0-6) 

8 3122308 การบัญชีต้นทุน 2 3(2-2-5) 131222008 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
9 3122313 รายงานการเงินและการ

วิเคราะห์งบการเงิน 
3(3-0-6) 131223021 รายงานการเงินและการวิเคราะห์

งบการเงิน 
3(3-0-6) 

10 3122309 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5) 131223018 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5) 
11 3122410 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 131223019 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 
12 3122312 การสอบบัญชีและการให้ความ

เชื่อมั่น 
3(3-0-6) 131223020 การสอบบัญชีและการให้ความ

เชื่อมั่น 
3(3-0-6) 

13 3122314 การวางระบบบญัชี 3(3-0-6) 131222012 การวางระบบบญัชี 3(3-0-6) 
14 3122315 การบัญชีเฉพาะกจิการ 3(3-0-6) 131222013 การบัญชีเฉพาะกจิการ 3(3-0-6) 
15 3122316 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 131222014 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
16 3122317 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 131222011 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 
17 3122318 การบัญชีสำหรับงานวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
3(3-0-6) 131222022 การบัญชีสำหรับงานวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 
3(3-0-6) 

18 3122423 สหกิจศึกษาทางการบญัชี 6(600 
ช่ัวโมง) 

131224027 สหกิจศึกษาทางการบญัชี 6(600) 

19 3122424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บัญช ี

6(600 
ช่ัวโมง) 

131224028 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บัญช ี

5(450) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางการเทียบโอนรายวิชา 
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ตารางการเทียบโอนรายวิชา 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 

หมวดวิชาเฉพาะสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ดังนี้ 
 

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

131222004 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบัญชี 3(2-2-5) ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบัญชี  
จำนวน 3 หน่วยกิต 

331223025 แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

5(3-4-8) แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

131221001 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131221003 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 4(2-4-6) บังคับเรียน 
131231001 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131291001 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) หลักเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต                     

หรือรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์                               
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

131221002 การบัญชีขั้นต้น 2 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131222005 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131222006 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131222007 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131222008 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131222009 การวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131222023 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 1 5(3-4-8) บังคับเรียน 
131223016 การตรวจสอบภายในและการควบคุม

ภายใน 
3(3-0-6) บังคับเรียน 

131223017 ระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131223018 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131224022 โครงงานวิชาชีพบัญชี 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131224024 ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2 5(3-4-8) บังคับเรียน 
131223019 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) บังคับเรียน 
131223020 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 3(3-0-6) บังคับเรียน 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือ
เทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

131222010 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน 3(2-2-5) การบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน  
จำนวน 3 หน่วยกิต 

131222011 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  
จำนวน 3 หน่วยกิต 

131222012 การวางระบบบัญชี 3(2-2-5) การวางระบบบัญชี  ระบบบัญชี 
จำนวน 3 หน่วยกิต 

131222013 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(2-2-5) การบัญชีเฉพาะกิจการ การบัญชีเฉพาะกิจ 
จำนวน 3 หน่วยกิต 

131222014 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  3(2-2-5) การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ   การบัญชี
รัฐบาล  การบัญชีส่วนราชการ 
จำนวน 3 หน่วยกิต 

131222015 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  

3(2-2-5) การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จำนวน 3 หน่วยกิต 

131223021 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน 

3(3-0-6) รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
การวิเคราะห์งบการเงิน  จำนวน 3  
หน่วยกิต 

131222026 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 

3(3-0-6) รายวิชาเกี่ยวข้องกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

131224027 สหกิจศึกษาทางการบัญชี  6(600) สหกิจศึกษาทางการบัญชี  
จำนวน 6 หน่วยกิต 

131224028 การฝึกประสบการณษ์วิชาชีพการบัญชี  5(450) การฝึกประสบการณษ์วิชาชีพการบัญชี  
จำนวน 5 หน่วยกิต 

131224029 การสังเกตการณ์ด้านบัญชีในสถาน
ประกอบการ  

1(90) การสังเกตการณ์ด้านบัญชีในสถาน
ประกอบการ จำนวน 1 หน่วยกิต 

 
 



158 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 32/2564 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดทำรายงานผลการศึกษาความจำเป็น         
และการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในการปรับปรงุหลักสูตรและการจัดทำ(ร่าง)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2565 

 
 
 



159 
 

 

 



160 
 

 



161 
 

 

 
 

 
 
 



162 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือแต่งตั้งผู้แทนจากสภาวิชาชีพเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฉ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2011/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 9/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ญ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชดุวิชา 
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ภาคผนวก ฎ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี    
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1  การฝึกงาน ควรจัดให้มีการฝึก 3 ครั้ง 
1.1 ครั้งที่ 1 ปี 2 เทอม 2 โดยฝึกในสำนักงานบัญชี   

จัดสอนในรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 
เรียนควบคู่กับ โครงงานทางวิชาชีพบัญชี 1 
คำอธิบายรายวิชา เน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำ
บัญชีขั้นพ้ืนฐานและการภาษีอากร 

1.2 ครั้งที่ 2 ปี 3 เทอม 2 โดยเลือกฝึกในหน่วยงาน
เอกชน (ที่มีแผนกบัญชี) หรือโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสำนักงานตรวจสอบบัญชี จัดสอนในรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 เรียนควบคู่กับ
โครงงานทางวิชาชีพบัญชี 2 คำอธิบายรายวิชา 
เน้นการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ หรือการสอบบัญชี  

1.3 ครั้งที่ 3 ปี 4 เทอม 2 โดยเลือกฝึกตามความสนใจ
ในสถานประกอบการ ได้แก่ สำนักงานบัญชี 
สำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน โรงงาน
อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ เป็นต้น จัดสอน
ในรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 เรียนควบคู่
กับ โครงงานทางวิชาชีพบัญชี 3 คำอธิบาย
รายวิชา เน้นการจัดทำบัญชีตามความสนใจของ
นักศึกษาเพ่ือเข้าสู่หนทางวิชาชีพ การนิเทศ
นักศึกษาสำหรับการฝึกงานทั้งสามครั้ง สามารถ
จัดในรูปแบบออนไลน์ได้ 

1.4 การเขียนคำอธิบายรายวิชาในแต่ละครั้งของการ
ฝึกงานให้ระบุว่ามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้อะไร  

1.5 ก่อนการฝึกงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนฝึกให้
ทำการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนฝึกงาน 

หลักสูตรได้จัดรายวชิาเตรียมฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาทางการ
บัญชี เพ่ิมเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและได้จัดรายวิชาสหกิจ
ศึกษาทางการบัญชีหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
เพียงครั้งเดียว เนื่องจากมี
ผลกระทบต่อการจัดแผนการ
ศึกษา แต่หลักสูตรได้เพิ่มรายวชิา
ปฏิบัติการวชิาชีพ 1 และ 2 
รวมทั้งเพิ่มรายวิชาการวิจัย
ทางการบัญชี และ 2 ควบคู่กัน 
เป็นการเพ่ิมทักษะการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ 
 

 



208 
 

 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
2 การนิเทศนักศึกษาสำหรับการฝึกงานทั้งสามครั้ง 

สามารถจัดในรูปแบบออนไลน์ได้ 
หลักสูตรได้เตรียมความพร้อม
การนิเทศนักศึกษาทั้งรูป
แบบเดิมและในรูปแบบ
ออนไลน์ ทั้งนี้หลักสูตรได้
เตรียมแอพพลิเคชั่นรองรับการ
ออกฝึกไว้ด้วย 

3 การเขียนคำอธิบายรายวิชาในแต่ละครั ้งของการ
ฝึกงานให้ระบุว่ามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้อะไร  

ปรับแกไ้ขตามขอ้สังเกต 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 ชื่อวิชาที่ต้องปรับตามข้อเสนอแนะ  
4.1 การบัญชีขั้นต้นและการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือ

งานบัญชี ปรับเป็น “การบัญชีขั ้นต้นและการ
ประยุกต์” คำว่าเทคโนโลยีเพื่องานบัญชีให้ไปใส่
ในคำอธิบายรายวิชา 

4.2 เพ่ิมวิชา การเงินธุรกิจ (ตาม IES) 
4.3 การวางระบบบัญชีและการออกแบบระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี ปรับเป็น “ระบบบัญชี
และสารสนเทศทางการบัญชี”  

4.4 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินด้วย
เทคโนโลยี ปรับเป็น “รายงานการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน” 

ปรับแกไ้ขตามขอ้สังเกต 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ในส่วน
ของรายวิชาการบัญชีขั้นต้น
ยังคงแยกออกเป็นสองรายวิชา
เหมือนเดิมเพ่ือเน้นความรู้
พ้ืนฐานให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งนี้ได้
เพ่ิมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อีกด้วย 

5 แผนการศึกษาในภาคเรียนที่มีการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 1 เรียนควบคู่กับโครงงาน 1 และในภาคเรียน
ที ่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 เรียนควบคู่กับ
โครงงาน 2 ให้ระบุว่าสอนออนไลน์ 

เนื่องจากการออกฝึกฯสามารถ
ออกฝึกได้เพียงครั้งเดียว จึงได้
เพ่ิมรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 1 

และ 2 รวมทั้งเพิ่มรายวิชาการ
วิจัยทางการบัญชี และ 2 
ควบคู่กัน เป็นการเพิ่มทักษะ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพและทักษะ
ด้านการวิจัยมากยิ่งขึ้น 
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2. อาจารย์ ดร. ลมุล เกยุรินทร์ 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1  ก่อนการฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกให้ทำ
การอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อน
ฝึกงาน 

หลักสูตรได้จัดรายวชิาเตรียมฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาทางการ
บัญชี เพ่ิมเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รวมทั้งได้จัดงบประมาณ
เพื่อจัดอบรมเสริมทักษะวิชาชพี 

2  แผนการศึกษา วิชาแผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้นำไปอยู่ในปี 4 เทอม 1 
ระบบการศึกษา (หน้า 13) ปรับเป็น ในชั้นเรียน ใน
สถานประกอบการ และในห้องเรียนเสมือนจริง 
Soft Skill ที่ควรเพิ่มให้นักศึกษาบัญชี คือ การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการนำเสนอ 

ปรับแกไ้ขตามขอ้สังเกต 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

3. คุณจิรภัทร์ เพ็ชรพวง 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1  เพิ ่มทักษะการใช้โปรแกรม Excell โดยอาจจะให้

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน  
หลักสูตรได้จัดงบประมาณเพื่อจัด
อบรมเสริมทักษะวิชาชีพฯไว้แลว้ 

2  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 

ควรสอนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม 

Express หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีอ่ืนๆ  

ปรับแกไ้ขตามขอ้สังเกต 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฐ 
 ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แผนการศึกษาควรระบุให้ชัดเจนว่า ในภาค

การศึกษานี้นักศึกษาจะปฏิบัติการในสถาน
ประกอบการจร ิง และม ีการลงทะเบ ียน
รายวิชาใดบ้าง โดยรายวิชาดังกล่าวหลักสูตร
จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Online เพื ่อให้หลักสูตรได้บ ูรณาการการ
เรียนการสอนได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1. รายวิชาปฏิบัติวิชาชีพบัญชี 1  ชั้นปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2  
2. รายวิชาปฏิบัติวิชาชีพบัญชี 2  ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1  
3. รายวิชาโครงงานวิชาชีพบัญชี ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1  
     โดยการจ ัดการเร ียนการสอนแบบ
บูรณาการการเร ียนกับการทำ งานใน
สถานประกอบการ (WIL) 

2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเปิดกว้างให้
น ักศ ึกษาท ี ่ ไม ่ ได ้สำเร ็จการศ ึกษาระดับ
ประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพช ั ้นส ูง (ปวส. ) 
สาขาวิชาบัญชีสามารถเข้าศึกษาได้ และ
สำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา 

เนื ่องจากหลักสูตรตระหนักถึงการเปิด
กว้างทางการศึกษา แต่หลักสูตรมีความ
จำเป็นต้องศึกษาความต้องการของผู้เรียน
ท ี ่ ไ ม ่ ไ ด ้ ส ำ เ ร ็ จ ก า ร ศ ึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาบัญชี เพื ่อจัดแผนการเรียนให้
ตรงก ับค ุณสมบ ัต ิและให ้ผ ู ้ เ ร ี ยนจบ
หลักสูตรตามระยะที่กำหนด 

3 วิชาเอกเลือกมีเฉพาะรายวิชาทางด้านบัญชี 
ควรเพิ ่มเต ิมรายวิชาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตรได้ตัดข้อความ อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาในส่วน
ของนักเขียนโปรแกรมบัญชี เนื ่องจาก 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรบัญชี มีหน้าที่หลักใน
การจัดทำบัญชี เป็นผู้ช่วยสนับสนุนด้าน
การวางระบบบัญชี 

4 วิชาเอกบังคับไม่ควรกำหนดหน่วยกิตเยอะ
เกินไป ควรเพิ่มหน่วยกิตในวิชาเอกเลือกให้
มากขึ้น 

หลักสูตรได้จัดรายวิชาเป็นไปตามสภา
วิชาชีพบัญชีกำหนด 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
5 อาช ีพท ี ่สามารถประกอบได ้หล ังสำเร็จ

การศึกษา ข้อ 8.7 นักเขียนโปรแกรมบัญชี
ห ล ั ก ส ู ต ร ต ้ อ ง ร ะบ ุ เ ร ื ่ อ ง ด ั ง กล ่ า ว ใ น
วัตถุประสงค์และรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชา 

หลักสูตรได้ตัดข้อความ อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาในส่วน
ของนักเขียนโปรแกรมบัญชี เนื ่องจาก 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรบัญชี มีหน้าที่หลักใน
การจัดทำบัญชี เป็นผู้ช่วยสนับสนุนด้าน
การวางระบบบัญชี 

6 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีที่ 1 ข้อ 
3 น ักศ ึกษาได ้ ร ับการปล ูกฝ ั งการ เป็น
ผู้ประกอบการที่ดี ปรับออก เนื่องจากไม่ใช่
ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ 

หลักสูตรได้ตัดข้อความเรียบร้อย 
 

7 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีที่ 2 ข้อ 
3 นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรมี
รายว ิชาอะไรท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องก ับความคิด
สร้างสรรค์ และจะนำความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
ไปทำอะไร 

หลักสูตรได้ตัดข้อความและปรับแก้เป็น 
ข้อ 2. นักศึกษาสามารถสร้างโจทย์วิจัย
และแก้ปัญหาด้านบัญชีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 9  

8 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีที่ 3 ข้อ 
3 นักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรม และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนในท้องถิ่น ไม่เห็นถึงรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้ 

หลักสูตรได้ตัดข้อความและปรับแก้เป็น 3. 
นักศึกษาสามารถต่อยอดองค์ความรู ้จาก
งานวิจัยเพื ่อพัฒนาด้านระบบบัญชีของ
สถานประกอบการในพ ื ้นท ี ่  และ 4. 
นักศึกษาสามารถทำแผนธุรกิจเพื่อเตรียม
เป็นผู้ประกอบการ หน้า 10 

9 ว ิชาเศรษฐศาสตร ์เพ ื ่อธ ุรก ิจ คำอธ ิบาย
รายวิชาข้อความ“การประยุกต์หลักและ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์” กรณีท่ีขึ้นต้นคำอธิบาย
รายวิชาเช่นนี้หมายถึงนักศึกษามีความรู้อยู่
แล ้ว  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได ้เลยได้ 
แสดงว ่ าน ั กศ ึ กษาบ ัญช ี ไ ด ้ เ ร ี ยนว ิ ช า
เศรษฐศาสตร ์เบ ื ้องต ้นก่อนจะเร ียนว ิชา
เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจหรือไม่ 

หล ักส ูตรจ ัดรายว ิชาโดยม ีคำอธ ิบาย
รายวิชาเป็นไปตามวิชาแกนที่ใช้ร่วมกับ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
10 หมวดที่ 3 ข้อ 5 หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษา

ทำโครงงานเป็นรายกลุ่ม พิจารณาทบทวนว่า
หากต้องการพัฒนานักศึกษา ควรจัดทำเป็น
รายคนและระบุให้ชัดเจน 

หลักสูตรได้การมอบหมายเป็นกลุ่ม และ
หร ือรายบ ุคคลข ึ ้นอย ู ่ก ับเน ื ้อหาของ
โครงงาน ปร ับหล ักเกณฑ์เพ ิ ่มเต ิม1) 
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจัด
นักศึกษาทำโครงงานเป็นรายกลุ่มและหรือ
รายบุคคล  

11 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ 
ข้อ 3 มีความสามารถในการประยุกต์หลัก
คณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพ
บัญช ี หากมีคำว ่า “ประยุกต ์ ว ิ เคราะห์   
ประเมิน สร้างสรรค์” จะเป็นทักษะทางด้าน
ปัญญา 

หลักส ูตรได ้ปร ับข้อความใน ข ้อ 3) มี
ความรู้และความเข้าใจหลักคณิตศาสตร์
และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

12 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ หมวดวิชาเฉพาะ 
ข้อ 3 มีความคิดริเริ ่ม สร้างสรรค์ สามารถ
วิเคราะห์แก้ป ัญหาได ้อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพตนเองกับบริบทของกลุ่ม ปรับให้อยู่
ในด้านทักษะทางด้านปัญญา 

หลักส ูตรได ้ปร ับข้อความใน ข ้อ  3) มี
เหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืน 
เพ ื ่อว ิ เคราะห ์และแก ้ป ัญหาได ้อย ่าง
เหมาะสมกับศักยภาพตนเองและบริบท
ของกลุ่ม 

13 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานใน
ประเทศอาเซียนได้หรือไม่ เนื่องจากบัญชีเป็น
อาชีพหนึ่งที่อาเซียนต้องการ 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงาน
ในประเทศอาเซียนได้ เนื่องด้วยหลักสูตร
ส ่งเสร ิมให ้น ักศ ึกษาฝ ึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบ
ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย  

14 ทบทวนหมวดที่ 1 ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา 
ว ่าสามารถรับนักศึกษาไทยที ่ ไม ่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน
มีคนไทยที ่อาศัยอย ู ่ ในต ่างประเทศที ่ ไม่
สามารถสื ่อสารภาษาไทยได้ และมีความ
ต้องการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ประเทศ 

มีระบุอยู่ในเล่มหลักสูตรหมวดที่ 1 ข้อมูล
ทั ่วไป ข้อ 5.4 การรับนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื ่อสาร
ภาษาไทยได้ 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
 ไทย เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเป็นหลักสูตรนานาชาติ 

 

15 ชุดวิชาเน้นไปทางด้านการจัดการมากกว่า
ทางด้านบัญชี 

ได้ปรับเปลี่ยนจากวิชา การภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ เป็นชุดวิชาแผนธุรกิจและ
ระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 

16 แผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ช ุดว ิชาไม่ เห ็นถึง
สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการทำภาษีอากร 

ได้ปรับเปลี่ยนจากวิชา การภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ เป็นชุดวิชาแผนธุรกิจและ
ระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 

17 การจัดทำชุดวิชาของหลักสูตรไม่ได้เน้นปฏิบัติ 
เน ื ่องจากนโยบายของสภามหาว ิทยาลัย
กำหนดว่าการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา
จะต้องเน้นการปฏิบัติ 

ได้ปรับเปลี่ยนจากวิชา การภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ เป็นชุดวิชาแผนธุรกิจและ
ระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 
โดยมีการฝึกทักษะและเน้นปฏิบัติ 

18 ว ิชาปฏิบ ัต ิการว ิชาช ีพบัญช ี 1 และว ิชา
ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2 ควรรวมเป็น 1 
รายว ิชา และปรับจำนวนชั ่วโมงจากเดิม  
5(3-3-9) เป็น 5(3-4-9) เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การ
กำหนดหน่วยกิต 

รายวิชายังคงเป็น 2 รายวิชา และปรับ
จำนวนชั่วโมง เป็น 5(3-4-8)  

19 พิจารณาทบทวนชุดวิชาการภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ ว่าจะจัดทำเป็นชุดวิชาหรือไม่
เนื่องจากพิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้
ชุดวิชาแล้วไม่สื่อถึงการสร้างสมรรถนะ 

ได้ปรับเปลี่ยนจากวิชา การภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ เป็นชุดวิชาแผนธุรกิจและ
ระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 
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ภาคผนวก ฑ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ทบทวนการกำหนดหน่วยกิตของรายวิชาที่

เป็นชุดวิชา โดยให้เน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้าง 
สมรรถนะให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

ชุดวิชาแผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับ
ผู ้ประกอบการรายใหม่ 5(3-4-8) จาก
เนื ้อหาเชิงทฤษฎีในเรื ่องแผนธุรกิจและ
การวางระบบบัญชีค่อนข้างละเอียดและ
ซับซ้อน ซึ ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการ
อธิบายและยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

2 แก้ไขและเพ ิ ่มเต ิมรายละเอียดในห ัวข้อ 
"สมรรถนะที่ได้" ในแผนการจัดการเรียนรู้ราย 
โมดูล/วิชา โดยเขียนให้เห็นภาพว่านักศึกษา
จะเกิดสมรรถนะอะไรในลักษณะของ Action 
Verb ให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาคำอธิบายรายวิชาของรายวิชา 
331223025 แผนธ ุรก ิจและระบบบัญชี
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ มีสมรรถนะที่
จะเกิดขึ้นได้ถึง 9 สมรรถนะ คือ 
- เขียนแผนธุรกิจ 
- วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ 
- วางแผนการตลาด 
- แผนการผลิต 
- แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- แผนการเงิน 
- แผนฉุกเฉิน 
- ประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
- วางระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 

ได้ปรับแก้และเพิ่มเติมรายละเอียด ทั้ง 9 
หัวข้อ ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
แผนธ ุ ร ก ิ จ และระบบบ ัญช ี ส ำห รั บ
ผู้ประกอบการรายใหม่ เรียบร้อยแล้ว 

3 ทบทวนการกำหนดหน่วยกิตของรายวิชา 
- รายวิชา 131222023 ปฏิบัติการวิชาชีพ
บัญชี 1 

- รายวิชา 131222023 ปฏิบัติการวิชาชีพ
บัญชี 1 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
- รายวิชา 131224024 ปฏิบัติการวิชาชีพ
บัญชี 2 
- รายวิชา 131222010 การบัญชีสำหรับ
วิสาหกิจชุมชน 
- รายวิชา 131224022 โครงงานวิชาชีพบัญชี 
หากต ้ อ ง ก า ร ให ้ ม ี ก า ร เ ร ี ย น ในสถาน
ประกอบการอาจกำหนดหน่วยกิตให้เน้น
ภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และเสนอให้มีการ
จัดการศึกษารายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 
1 (กำหนดให้เรียนในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 
2) และรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 2 
(กำหนดให้เรียนในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1) 
ในแผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

- รายวิชา 131224024 ปฏิบัติการวิชาชีพ
บัญชี 2 
- รายวิชา 131222010 การบัญชีสำหรับ
วิสาหกิจชุมชน 
- รายวิชา 131224022 โครงงานวิชาชีพ
บัญชี 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
WIL เป ็นการบูรณาการเร ียนการสอน
ร ่ ว ม ก ั บ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ติ ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ ส่วนในรายวิชาปฏิบัติการ
วิชาชีพบัญชี 2 เดิมกำหนดให้เรียนในปีที่ 
4 ภาคการศ ึกษาท ี ่  1 ได ้ปร ับแก ้โดย
กำหนดให้เรียนในปีที ่ 3 ภาคการศึกษา 
ที่ 1  

4 แก ้ ไขคำอธ ิบายรายว ิ ช าของรายว ิ ช า 
131221003 การภาษีอากรและกฎหมาย
ธุรกิจ แก้ไขเป็น "...ประมวลกฎหมายแพ่ง
แ ล ะพ า ณ ิ ช ย ์ ว ่ า ด ้ ว ย ห ุ ้ น ส ่ ว นบร ิ ษั ท 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจำกัด..." 

ได้ปรับแก้คำอธิบายรายวิชา 131221003 
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ เป็น       
ความรู ้ท ั ่วไปเกี ่ยวกับภาษีอากร หลัก
กฎหมายประมวลรัษฎากรและกฎหมาย
ภาษีอากรอื ่น ๆ เน้นหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื ่อนไขการคำนวณภาษีอากร และ
การบันทึกบัญชีตามประมวลรัษฎากร 
ความรู ้ตามสภาพแวดล้อมของกฎหมาย
ธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พ า ณ ิ ช ย ์ ว ่ า ด ้ ว ย ห ุ ้ น ส ่ ว น บ ร ิ ษั ท 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ ้ าน เม ืองท ี ่ ดี  และพระราชบ ัญญ ัติ
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
มาตรฐานทางจริยธรรม พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด 
       General knowledge about 
taxation, principle of law related 
revenue code and other tax laws 
emphasizing rules, procedures, and 
conditions of tax computation, and 
recording transaction related 
revenue code; Knowledge in line 
with legal environment of business, 
laws relating to accounting 
professions civil and commercial 
code of business partnership, 
computer – related crime Act, 
conforming to the royal decree on 
the criteria and method of good 
governance and ethical standard 
Act, public limited companies Act 

5 ตรวจสอบและแก้ไขจำนวนหน่วยกิตรวมใน
ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา เช่น 
- ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 จำนวนหน่วย
กิตรวมไม่เท่ากับ 15 ตามท่ีระบุไว้ 
- ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 จำนวนหน่วย
กิตรวมไม่เท่ากับ 18 ตามท่ีระบุไว้ 

ได้ตรวจสอบและปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 

6 ตรวจสอบ “รายวิชาใช้แทนกัน” จำนวน
หน่วยกิตหรือชั่วโมงของรายวิชาในหลักสูตร
เก่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับรายวิชาใน
หลักสูตรใหม่ 

เนื ่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา เรื่องแนวปฏิบัติการเขียนจำนวน
หน่วยกิตตามหลักสูตรเดิมปี 2560 ได้มี
ประกาศเกี่ยวกับรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบัญชี โดยให้มีหน่วยกิต 6(600) แต่
ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2565 ได้มีประกาศ



219 
 

 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏยะลา เร ื ่องแนว
ปฏิบัติการเขียนจำนวนหน่วยกิตให้มีหน่วย
กิต 5(450) 

7 ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตให ้สอดคล ้อง
ตรงกันทุกตำแหน่งที่ปรากฎ เช่น  
-  ร า ย ว ิ ช า  1 3 1 2 2 2 0 2 6  เ ต ร ี ย ม ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 
- รายวิชา 131224027 สหกิจศึกษาทางการ
บัญชี 
- รายวิชา 131224028 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบัญชี 

ได ้ตรวจสอบและปร ับแก ้ ให้ ตรงกัน
เรียบร้อยแล้ว 

8 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็น
ผ ู ้แทนจากสภาว ิชาช ีพเสนอให้ม ีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ชั ้นปีที่  2 ปีที่ 3 
และปีที่  4 รวมทั ้งหมด 3 คร ั ้ง จ ึงขอให้
หลักสูตรดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

ได้ปรับแก้ โดย รายวิชา 131222026 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม
สหกิจศึกษาทางการบัญชี จัดแผนการ
เร ียนป ีท ี ่  2 ภาคเร ียนท ี ่  1 รายว ิชา 
131222023 ปฏบัิติการวชิาชพีบัญช ี1 จัด
แผนการเร ียนในปีท ี ่  2 ภาคเร ียนที ่  2  
รายวิชา 131224024 ปฏิบัติการวิชาชีพ
บัญชี 2 จัดแผนการเรียนในปีที ่ 3 ภาค
เรียนที่ 1 และรายวิชา 131224027 สห
กิจศ ึกษาทางการบ ัญช ี หร ือรายว ิชา 
131224028 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี จัดแผนการเรียนในปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 และรายวิชา 131224029 การ
ส ั ง เ ก ต ก า ร ณ ์ ด ้ า น บ ั ญ ช ี ใ น ส ถ า น
ประกอบการ จัดแผนการเรียนในปีที ่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
9 แก้ไขคำอธิบายรายวิชาของรายวิชา 

131222009 การวิจัยทางการบัญชี แก้ไขเป็น 
"...and ethics of researcher, research 
practice and presentation" 

ได้ปรับแก้โดยเพิ ่มคำอธ ิบายรายว ิชา
131222009 การวิจัยทางการบัญชี เป็น
แนวค ิด หล ักการ ความสำค ัญและ
ประ เภทของการว ิ จ ั ย  การทบทวน 
วรรณกรรม การกำหนดห ัวข ้อว ิ จั ย 
ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัย การว ิเคราะห์ข ้อมูล 
ก า ร ต ี ค ว า ม  ก า ร จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น 
จริยธรรมของนักวิจัย ปฏิบัติการวิจัยและ
การนำเสนอ 

Concepts, principles, 
importance, and types of research; 
literature review, research topic; 
research methodology; data 
analysis; interpretation of results; 
writing reports; ethics of researcher; 
research practice and presentation 

10 ต ร ว จ ส อ บ ก า ร อ ้ า ง อ ิ ง ข ้ อ ค ว า ม ข อ ง
มหาว ิ ทยาล ั ยศร ี นคร ิ นทรว ิ โ รฒแล ะ
มหาวิทยาลัยเนชั่นใน 
ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หากพบว่าเป็นการอ้างอิงโดยยก 
ข้อความต้นฉบับมาทั ้งหมด เสนอให้มีการ
เรียบเรียงใหม่โดยผู้เขียนเองอีกครั้ง 

ได้ตรวจสอบและปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ฒ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2. ชื่อ – สกุล          ดร.นันทา  จันทร์แก้ว  
3. ตำแหน่งทางวิชาการ         ผู้ช่วยศาตราจารย์ 
4. สังกัด           คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. การบัญชี 2555 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม บธ.ม. การบัญชี 2549 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บช.บ. 
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6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา 
 นันทา  จันทร์แก้ว. (2561). การบัญชีขั้นสูง 1. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ   
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ        
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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ละออ มามะ และ นันทา จันทร์แก้ว. (2564). การบริหารนวัตกรรมระบบบัญชีสำหรับศา
สนสถานในพื้นที่จังหวัดยะลา. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 10(1): 277-289. 

ละออ มามะ และ นันทา จันทร์แก้ว. (2563). ปัญหาการบริหารความเสี่ยงผู้ตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยะลา. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ.์ 9(2) : 59-71. 

วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์, รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, นันทา จันทร์แก้ว, เวคิน วุฒิวงศ์ และอารยา 
ชินวรโกมล. (2561). สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 21(1) : 51-57. 

      6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.2.3 บทความวิจ ัยใน Proceedings ของการประช ุมทางว ิชาการที ่ม ีการ

บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
   คลิปวิดีโอพิมเสนน้ำและยาดมสมุนไร “คีรี1987” (ต้นน้ำ & กลางน้ำ) ทะเบียน
ข้อมูลเลขท่ี ส.016504 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564  
   คลิปวิดีพิมเสนน้ำและยาดมสมุนไร “คีรี1987” (ปลายน้ำ) ทะเบียนข้อมูลเลขที่  
ส.016499 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564     
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ        
6.3.3 สารานุกรม         
6.3.4 งานแปล        

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
7.ประสบการณ์สอน 

7.1  ระดับปริญญาตรี 12 ปี 
       ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 1    3(3-0-6) นก. 
      ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 2    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง 1    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2    3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา การบัญชีขั้นสูง1    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การบัญชีขั้นสูง 2    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 1    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
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  ชื่อวิชา รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การสอบบัญชี     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การภาษีอากร     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การบัญชีภาษีอากร    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การบัญชีธนาคาร    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การวางระบบบัญชี    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา ทฤษฎีบัญชี     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การบัญชีเพ่ือการจัดการ    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป    3(3-0-6) นก. 
 7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี    
  ชื่อวิชา การจัดการบัญชีและการเงินขั้นสูง   3(3-0-6) นก. 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)……….............………………………….เจ้าของประวัติ  
                                                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นันทา  จันทร์แก้ว)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2. ชื่อ – สกุล  ดร.เพ็ญนภา  เกื้อเกตุ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. การบัญชี 2558 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม บช.ม.  2553 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บธ.บ. แขนงวิชาการบัญชี 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง     
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ   
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ        
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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Kueket, P., Promtem, P., Saelaemae, S., Saau, K., Ama, N., Thanmook, W. and 
SaMae, I. (2021). Code of Ethics for Professional Accountants According 
to Islamic Beliefs. Psychology and Education. 58(2) : 2453-2461. 

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, ภูริชาติ พรหมเต็ม และวิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์. (2563). ความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลา. วารสารการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 12(1) : 153-166. 

       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.2.3 บทความวิจ ัยใน Proceedings ของการประช ุมทางว ิชาการที ่ม ีการ

บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
ภูริชาติ พรหมเต็ม และเพ็ญนภา เกื้อเกตุ. (2563). การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกอบรม

ออนไลน์ เรื่องมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์. ใน มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ วันที่ 
2-6 สิงหาคม 2563 (หน้า 479-491). กรุงเทพมหานคร. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ. 

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, มีนา ระเด่นอาหมัด, ภูริชาติ พรหมเต็ม, รอซีดะห์ ดาโอะ, ซอฟียะห์  
มะอิง, มารีแย ปูตะ, อาอีเสาะ บาราเห็ม และนุรุลฮีลัลห์ สีกี . (2562). ความ
คิดเห็นของผู้ทำบัญชีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในกิจการห้างหุ้ นส่วนจำกัด 
จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 10 กรกฎาคม 
2562 (หน้า 256-262). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ พรหมเต็ม, ฟาดีละห์ ลือแบซา,  
อะแอเสาะ  แวสุหลง, มาซีย๊ะ แดเมาะ, โซเฟีย เจะแต และซูไรยา มูเซ๊ะ. (2562). 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบัญชีธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
(หน้า 263-269). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, พยอม ตอบประโคน, ภูริชาติ พรหมเต็ม, ภูตรา อาแล, นูรนาดียา หะยียูโซะ,  
แวโนร์ฮีดายะ สะมะแอ, โซฟียานี สะมุดิง, ฟาตีฮะห์ มามะ และต่วนซูดูรา นิละ. 
(2562). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 10 กรกฎาคม 
2562 (หน้า 270-276). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ภูริชาติ พรหมเต็ม, เพ็ญนภา เกื้อเกตุ และทิพนพพร เกื้อเกตุ . (2562). ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบัญชี
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ธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า C160-C165). 
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ และภูริชาติ พรหมเต็ม. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียด
ในการทำงานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในจังหวัดยะลา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
(หน้า C160-C165). นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, ภูริชาติ พรหมเต็ม, ภูตรา อาแล, อิลรอเฮม เฮ็งปิยา, นูรียะห์ บินอาแว, 
นูรไอนี เจะเลาะ, อิรฟานี มอลอ และอาซีหม๊ะ กอเดร์ . (2561). การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีบริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดยะลา . ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (หน้า 1730-1739). ยะลา 
: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, สุกฤษตา พุ่มแก้ว, แวซำซูดิน แวดอกอ, รอมีซันต์ มะยูโซะ, รุสมานวาตี 
ดอเลาะ, พาตีเม๊าะ กามา, รุสนานี บือราเฮง และมัสลินดา มะสะอาว. (2561). 
ทัศนคติในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของบริษัทเอกสาชนใน
จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 
2561 (หน้า 1740-1749). ยะลา : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ภูริชาติ พรหมเต็ม, เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, ฟารีดา เอ็ลลาฮี, จารินี วัฒนโทย, นูรีดา เจะและ, 
โนร์ซีอัน ยอ, ฮาซียะห์ มะมิง และอิบราฮิม ดาโอะ. (2561). ปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั ้งที ่ 4 วันที ่ 18 ธันวาคม 2561 (หน้า 1750-1760). ยะลา : 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, มานพ ทองไทย, อับดุลเราะห์มาน สาและ, นาซีเราะ มูซอ, ฮัสเมาะ มะแส, 
นาเดีย หะยา, ซูไฮลา ปิ และไดลามีย์ กามา. (2561). ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลา . ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (หน้า 1761-1770). 
ยะลา : มหาวิทยาลัย ฟาฏอนี. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์   
 วรรณกรรมจดลิขสิทธิ์ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.43166 
 วรรณกรรมจดลิขสิทธิ์ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.046354 
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6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ        
6.3.3 สารานุกรม         
6.3.4 งานแปล    

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 1     3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 2     3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง 1     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 1                          3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 2                          3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 2     3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วิจัยทางการบัญชี     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท - ปี 
 
 

  

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  เกื้อเกต)ุ  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2. ชื่อ – สกุล  ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปร.ด. การบัญชี 2560 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.ม. การบัญชี 2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บช.บ.  2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง     
6.1.2 ตำรา หนังสือ  
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ   
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ        
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Raksudjarit, S., Namburi, N., Kootiphakdee, T., Kaewfai, J., Waranantakul, W., 

Namburi, S., & Suwannarat, E. (2022). Developing resources-based food 
product to new normal creative tourism: Halabala 

 



230 
 

 

community,Thailand. Academy of Entrepreneurship Journal, 28 (S2 ) ,  
1-13. 

Pumkaew, S., Kaewfai, J., Namburi, N., Waranantakul, W., Namburi, S. & 
Wareebor, J. (2021 ) .  Measurement Model of Managerial Accounting 
Practice: Residence Business in Thailand’s Three Southern Border 
Provinces. Journal of Management Information and Decision Sciences, 
24(1): 1-9. 

Namburi, N., Pumkaew, S., Dahayee, W., Suttikan, M., Namburi, S., & 
Phongkraphan, N. (2021). Tourists’ Demands towards Tourism 
Management afer Covid-19. Psychology and Education. 58(2): 2568-
2578.  

Pumkaew, S., Namburi, N., Tobprakron, P., Kaewfai, J., Kamon, O., & 
Chantarakeeree, S. (2020). The structural relationship of factors 
affecting managerial efficiency of manufacturing infustries. PalArch’s 
Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. 17(3): 998-1010.  

       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.2.3 บทความวิจ ัยใน Proceedings ของการประช ุมทางว ิชาการที ่ม ีการ

บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
สุกฤษตา พุ่มแก้ว, เจนตา แก้วไฝ, มานพ ทองไทย, มีนา ระเด่นอาหมัด, อรวรรณ กมล, 

พยอม ตอบประโคน,สันติ อารักษ์คุณากร, อุมาพร เชิงเชาว์  และราเชษฐ์ หีมสุหรี. 
(2563). ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัด
ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 วันที่ 
6 มิถุนายน 2563 (หน้า 466-477). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

สุกฤษตา พุ่มแก้ว, มานพ ทองไทย, สันติ อารักษ์คุณากร และ ซูซัน หามะ. (2561). การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำขนม หมู่ 
9 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12  วันที่ 27-29 พฤษภาคม 
2561 (หน้า 1386-1394). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

สุกฤษตา พุ่มแก้ว, เจนตา แก้วไฝ, มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน, สันติ อารักษ์
คุณากร และ อับดุลเราะห์มาน สาและ. (2561).  ปัจจัยภายในและระบบบัญชี
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บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตใน
พื ้นที ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ คร ั ้งท ี ่  1 วันที ่  10 พฤษภาคม 2561 (หน้า 61-69). ยะลา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

Kaewfai, J., Pumkaew, S., Hama, S., Kitiwinit, S., Khaosung, W. (2020 ) .  Tourism 
Potentials to Determine Guidelines on Tourism Development of 
Thasap Community in Yala   Southern Border Province, Thailand. In 
International Conference on Economics, Education, Social Sciences 
and Engineering ( ICEESE 2020). 8 August 2020 (pp. 105-111).  
Kuala Lumpur. Malaysia.  

Khaosung, W., Namburi, N., Pumkaew, S., Waranantakul, W., Kaewfai,  J. (2019) . 
Human Resource Management for Mechanic Thailand 4.0 in Travel 
Service Business in Three Southern Provinces. In 3rd International 
Research Conference on Management, Leadership & Social 
Sciences (IRCMALS) 14-15 JUNE 2019 (pp. 215-223). Seoul: Korea. 

Pumkaew, S. , Salah, A. , Thongthai, M. , Arukunakorn, S. , Radenahmad, M. , 
Tobprakhon, P., Kaewfai, J. & Hama, S. (2019). The Effect of Increasing 
Alcohol Excise Tax on Drinking Behavior of People in Thailand.  In 3rd 
International Research Conference on Management, Leadership & 
Social Sciences ( IRCMALS)  14-15 JUNE 2019 (pp.  102-114) .  Seoul: 
Korea.  

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์        
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ        
6.3.3 สารานุกรม         
6.3.4 งานแปล        

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 8 ปี 

ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 1    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 1    3(2-2-0) นก. 
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ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 2    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การสอบบัญชี     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การภาษีอากรธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) นก.                       
ชื่อวิชา การภาษีอากร 1                         3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การภาษีอากร 2                            3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท - ปี 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2. ชื่อ – สกุล ดร.ละออ มามะ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. การบัญชี 2559 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บธ.ม.  2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ บธ.บ. การบัญชี 2542 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง     
6.1.2 ตำรา หนังสือ  
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ   
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ        
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ละออ มามะ และ นันทา จันทร์แก้ว. (2564). การบริหารนวัตกรรมระบบบัญชีสำหรับ 

ศาสนสถานในพ้ืนที่จังหวัดยะลา. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 10(1): 277-289. 
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ละออ มามะ และ นันทา จันทร์แก้ว. (2563). ปัญหาการบริหารความเสี่ยงผู้ตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยะลา. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ.์ 9(2) : 59-71.  

Rattanapipat, S; Laotanataworn, B & Mamah, L. (2021). Entrepreneurship Education: 
New Strategies in Unemployment during the Economic Crisis of Thailand. 
Proceeding of The 2nd International Conference on Multidisciplinary and 
Current Educational Research (ICMCER – 2021). Faculty of Education, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Phra Nakhon Si Ayutthaya: 
Thailand 

 
       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.2.3 บทความวิจ ัยใน Proceedings ของการประช ุมทางว ิชาการที ่ม ีการ
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.5 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์   
 สื่อการเรียนการสอนเสริมทักษะการบัญชีขั้นต้น 1 ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที ่ 
ส.016258 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
   คลิปวิดีโอพิมเสนน้ำและยาดมสมุนไร “คีรี1987” (ต้นน้ำ & กลางน้ำ) ทะเบียน
ข้อมูลเลขท่ี ส.016504 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564  
   คลิปวิดีพิมเสนน้ำและยาดมสมุนไร “คีรี1987” (ปลายน้ำ) ทะเบียนข้อมูลเลขที่  
ส.016499 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ        
6.3.3 สารานุกรม         
6.3.4 งานแปล  

6.6 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ป ี

ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 1    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 2    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 1    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 2    3(2-2-0) นก. 
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ชื่อวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 1    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 2    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่น  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท - ปี  

  

 
(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 

                                (อาจารย์ ดร.ละออ มามะ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2. ชื่อ – สกุล  นางมีนา ระเด่นอาหมัด 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท University Utara 

Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
M.B.A.  Accounting 2544 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.บ. การบัญชี 2540 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง     
6.1.2 ตำรา หนังสือ  
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ   
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ        
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และมีนา ระเด่นอาหมัด. (2564). การสื่อสารวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน

ชายแดนใต้ของ ไทย. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 13(2) : 177-189. 
นัทที ขจรกิจติยา, นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ดุษฎี นาคเรือง, มีนา ระเด่นอาหมัด, และเขมพัทธ์ 

ขจรกิตติยา. (2561). แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อแนว
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ปฏิบัติการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชน. วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 39(1) : 1-15 

Dahayee, W., Pinichchan, G., Radenahmad M and Tuanmudor, D. (2021). 
Developing Public Relations Media to Promote the Elderly’s 
Qualitative Life, Case study from the Elderly in Piyamit Tunnel 1 
Community, Betong District, Yala Province. Journal of Management 
Information and Decision Sciences, (6), pp. 1-12. 

Malisuwan, C., Radenahmad, M. (2021). Developing and Improving Creative 
Healthy Food Recipes under the Bis Meal Brand to the World Kitchen. 
Linguistica Antverpiensia, (2), pp. 3918-3930. 

  6.2.2 บทความวิจ ัยในหนังสือรวมบทความที ่ม ีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

6.2.3 บทความวิจ ัยใน Proceedings ของการประช ุมทางว ิชาการที ่ม ีการ
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

สุกฤษตา พุ่มแก้ว, เจนตา แก้วไฝ, มานพ ทองไทย, มีนา ระเด่นอาหมัด, อรวรรณ กมล, 
พยอม ตอบประโคน,สันติ อารักษ์คุณากร, อุมาพร เชิงเชาว์  และราเชษฐ์ หีมสุหรี. 
(2563). ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัด
ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 วันที่ 
6 มิถุนายน 2563 (หน้า 466-477). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

ปวีณา เจะอารง, ชรีฮาน ยีแว, มีนา ระเด่นอาหมัด, กัลยรัตน์ พินิตจันทร์, รอมลี เจะดอเลาะ 
และอิมรอน มีชัย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่ม
บุหงาปืองาเต็ง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การ
ประชุมวิชาการ วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 (หน้า 
92-93). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

มีนา ระเด่นอาหมัด, วรนาถ แซ่เซ่น และนิมารูนี หะยีวาเงาะ. (2562). ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 
27 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 92-93). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

อับดุลเราะห์มาน สาและ  มีนา ระเด่นอาหมัด  สุกฤษตา พุ่มแก้ว  และพยอม ตอบประโคน. 
แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
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การวิจัยประยุกต์ “วิถีใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง” วันที่ 26 มีนาคม 2564 
(หน้า 49-59). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

Pumkaew, S. , Salah, A. , Thongthai, M. , Arukunakorn, S. , Radenahmad, M. , 
Tobprakhon, P., Kaewfai, J. & Hama, S. (2019). The Effect of Increasing 
Alcohol Excise Tax on Drinking Behavior of People in Thailand.  In 3rd 
International Research Conference on Management, Leadership & 
Social Sciences ( IRCMALS) 14-15 JUNE 2019 (pp. 102-114). Seoul: 
Korea. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์        
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ        
6.3.3 สารานุกรม         
6.3.4 งานแปล        

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 23 ปี 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 1    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 2    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ              3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา บัญชีต้นทุน 2              3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) นก.                       
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2   3(2-2-5) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท - ปี 
 
 
  

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                 (อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูร บัญชีบัณฑิต 

2. ชื่อ – สกุล  นางสาวพยอม ตอบประโคน 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.ม. การบัญชี 2552 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.ม. 

 
2546 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บธ.บ. การบัญชี 2549 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 2533 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง     
6.1.2 ตำรา หนังสือ  
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ   
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ        
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Pumkaew, S., Namburi, N., Tobprakron, P., Kaewfai, J., Kamon, O., & 

Chantarakeeree, S. (2020). The structural relationship of factors 
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affecting managerial efficiency of manufacturing infustries. PalArch’s 
Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. 17(3): 998-1010. 

       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.2.3 บทความวิจ ัยใน Proceedings ของการประช ุมทางว ิชาการที ่ม ีการ

บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
สุกฤษตา พุ่มแก้ว, เจนตา แก้วไฝ, มานพ ทองไทย, มีนา ระเด่นอาหมัด, อรวรรณ กมล, 

พยอม ตอบประโคน,สันติ อารักษ์คุณากร, อุมาพร เชิงเชาว์  และราเชษฐ์ หีมสุหรี. 
(2563). ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัด
ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 วันที่ 
6 มิถุนายน 2563 (หน้า 466-477). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

สุกฤษตา พุ่มแก้ว, เจนตา แก้วไฝ, มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน, สันติ อารักษ์
คุณากร และ อับดุลเราะห์มาน สาและ. (2561).  ปัจจัยภายในและระบบบัญชี
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตใน
พื ้นที ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ คร ั ้งท ี ่  1 วันที ่  10 พฤษภาคม 2561 (หน้า 61-69). ยะลา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อับดุลเราะห์มาน สาและ  มีนา ระเด่นอาหมัด  สุกฤษตา พุ่มแก้ว  และพยอม ตอบประโคน. 
แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจัยประยุกต์ “วิถีใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง” วันที่ 26 มีนาคม 2564 
(หน้า 49-59). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

Pumkaew, S. , Salah, A. , Thongthai, M. , Arukunakorn, S. , Radenahmad, M. , 
Tobprakhon, P., Kaewfai, J. & Hama, S. (2019). The Effect of Increasing 
Alcohol Excise Tax on Drinking Behavior of People in Thailand.  In 3rd 
International Research Conference on Management, Leadership & 
Social Sciences ( IRCMALS) 14-15 JUNE 2019 (pp. 102-114). Seoul: 
Korea. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์        
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ        
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6.3.3 สารานุกรม         
6.3.4 งานแปล        

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 30 ปี 

ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 1    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นต้น 2    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง 1    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา วิเคราะห์เชิงปริมาณ    3(3-0-6) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท - ปี 

  

 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                  (อาจารย์พยอม ตอบประโคน)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูร บัญชีบัณฑิต  
2. ชื่อ – สกุล  นายอับดุลเราะห์มาน  สาและ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บธ.ม.  2552 
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎยะลา ศศ.บ. การบัญชี 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง     
6.1.2 ตำรา หนังสือ  
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ   
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ        
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ ปวีณา เจะอารง ธีรยุทธ มูเล็ง ฐานกุล กุฏิภักดี และอับดุลเราะห์มาน 

สาและ. (2563). การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการตลาดของกลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดบ้านตาพะเยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา. วารสาร
การบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจั ดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 12 (4). 67 – 81 
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กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธุ์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, 
มูฮ้าหมัด ปุ, ชรีฮาน ยีแว, เอกรัตน์ สุวรรณรัตน์. (2562). การพัฒนากระบวนการ
ผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลธารน้ำ
ทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ . 11 (5). 
394 – 404   

อับดุลเราะห์มาน สาและ  มีนา ระเด่นอาหมัด  สุกฤษตา พุ่มแก้ว  และพยอม ตอบประโคน. 
แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจัยประยุกต์ “วิถีใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง” วันที่ 26 มีนาคม 2564 
(หน้า 49-59). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

 
       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.2.3 บทความวิจ ัยใน Proceedings ของการประช ุมทางว ิชาการที ่ม ีการ
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ พรหมเต็ม, ฟาดีละห์ ลือแบซา,  
อะแอเสาะ  แวสุหลง, มาซีย๊ะ แดเมาะ, โซเฟีย เจะแต และซูไรยา มูเซ๊ะ. (2562). 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบัญชีธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
(หน้า 263-269). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, มานพ ทองไทย, อับดุลเราะห์มาน สาและ, นาซีเราะ มูซอ, ฮัสเมาะ มะ
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6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์        
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ        
6.3.3 สารานุกรม         
6.3.4 งานแปล      

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 15 ปี 
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น 1    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การภาษีอากร 1                         3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การภาษีอากร 2                            3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การภาษีอากรธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) นก.                       
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 1    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 2    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การสอบบัญชี     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนแผนธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบัญชีวิสาหกิจชุมชน    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา หลักการบัญชี     3(2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 1    3(3-0-6) นก. 
7.2 ระดับปริญญาโท - ปี  

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                               (อาจารย์อับดุลเราะห์มาน  สาและ)  


