มคอ.2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
: Bachelor of Accountancy

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

บัญชีบณั ฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

3. วิชาเอก : 4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ตอ้ งการเรี ยนภาษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับปริ ญญาบัญชีบณั ฑิต
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 เป็ นหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
6.2 เริ่ มใช้ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นาํ เสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่
13 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสู ตรบัญชี จะมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มี คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ในปี การศึกษา 2557 หลังเปิ ดดําเนินการสอนหลักสู ตร
ปรับปรุ ง 2 ปี
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา :
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพ
อิสระ และการทํางานในองค์กรหรื อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการทําบัญชี
(2) ด้านการสอบบัญชี
(3) ด้านการบัญชีบริ หาร
(4) ด้านการภาษีอากร
(5) ด้านการวางระบบบัญชี
(6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
(7) ด้านการตรวจสอบภายใน
(8) ด้านการให้คาํ ปรึ กษาทางการเงินและบัญชี
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(9) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลั
กสู ตร
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1

3101400943314

2

3102000210604
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ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม

บธ.ม. (การเงิน), ม.ศรี ปทุม, 2543
บช.บ. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

นางสิ ริรักษ์ ศรี เสวก

บธ.ม. (การบัญชี), ม.สยาม, 2539
บช.บ. (การบัญชี), ม.สยาม, 2525

3770100243981

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
(บัญชี)
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
(บัญชี)
อาจารย์

นายอุกฤต คูหพันธ์
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3100201575781

อาจารย์

นางมันทนา ศาสตรวาหา

5

3100189001426

อาจารย์

นางอรุ ณี จามาติกลุ

บธ.ม. (บริ หารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ ),
ม.ธรรมศาสตร์, 2548
บช.บ. (การบัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2544
บธ.ม. (การบัญชี), ม.เกษตรศาสตร์, 2536
บธ.บ. (การบัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2512
บช.ม. (การบัญชี), ม.เชียงใหม่, 2548
บธ.บ. (การบัญชี), ม.รามคําแหง, 2537

10. สถานทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน
สถานที่ต้ งั ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาจมีสถานี
ทดลองภายนอกมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของท้องถิ่น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกทําให้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปิ ดเขตการค้าเสรี ส่ งผลต่อรู ปแบบของระบบ
การค้าและระบบเศรษฐกิจของโลก การเปิ ดเสรี ทางการเงินทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่ องมือที่หลากหลาย ส่ งผลให้เกิดความจําเป็ นที่ตอ้ งมี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเชิงเ ศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการที่ดี ยังผลให้
ประเทศไทยต้องพัฒนากําลังคนในวิชาชีพบัญชีให้มีความรู ้ ความสามารถ ในระดับสากล และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สังคมโลกในกระแสโลกาภิวตั น์ มีผลต่อวัฒนธรรมและมาตรฐานการทํางานในองค์การ ทําให้
เกิดลักษณะสังคมแห่งความรู ้ บุคลากรจึงต้องมีความสามารถในการเรี ยนรู้และปรับตัวสู ง ดังนั้นการพัฒนา
สังคมให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ควรมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริ ยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสาขาวิชาการ
บัญชี
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ตอบสนองความจําเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขันในระดับ
สากล พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเงิน รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสาขาวิชาการบัญชี
เป้ าหมายการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา คือ การสร้างบุคลากรทางการบัญชีของประเทศที่มีความรู้
และความสามารถ สอดคล้องกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็ นกําลัง
สําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ การปรับปรุ งหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต จึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ดา้ นบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่ อสาร
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้ บริการคณะ/สาขาวิชาอืน่
รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การคณะ /สาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิชาหลักการบัญชี เบื้องต้น วิชาการ
บัญชีเพื่อการจัดการ วิชาการเงินธุ รกิจ
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรเปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอืน่
รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและหมวดวิชา
เลือกเสรี ดังต่อไปนี้
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1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยคณะอื่น
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เศรษฐศาสตร์มห
ภาค 1 หลักการจัดการ หลักการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ สถิติธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1, 2 และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยคณะหรื อสาขาวิชาอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ประกอบด้วย ประธานหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร มี
หน้าที่สาํ คัญในการจัดการเรี ยนการสอน และบริ หารและดําเนินงานด้านวิชาการให้เป็ นไปตามแผนงาน
รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรื อสาขาวิชาอื่นที่ให้บริ การสอน และ คณะหรื อ สาขาวิชาอื่น ที่รับบริ การ
สอนจากสาขาวิชาบัญชีในส่ วนของตารางสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ข้ อมูลประกอบหลักสู ตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้ วย
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู ้ ความสามารถ คุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศชาติ
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต พุทธศักราช 2554 ฉบับนี้พฒั นาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญดังนี้
1) เพื่อสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางบัญชี
2) เพื่อสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มี ความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีในระดับสากล และตรง
ตามความต้องการของธุ รกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถทํางานได้ทนั ทีเมื่อสําเร็ จ
การศึกษา
3) เพื่อสร้างบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ และมีความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานและแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
4) เพื่อสร้างบัณฑิ ตทางการบัญชีที่มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีมกับผูอ้ ื่นอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5) เพื่อสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความสามารถในการสื่ อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการเผยแพร่ องค์ความรู ้สู่ทอ้ งถิ่น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง : หลักสู ตรนี้จะดําเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี )
แผนการพัฒนา /
กลยุทธ์
เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
1.1 ประเมินการประกันคุณภาพ
มาตรฐานไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์
หลักสู ตรทุกปี อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานหลักสู ตรของสกอ .
และสภาวิชาชีพบัญชี
1.2 ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ปี

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

1.1.1 เอกสารหลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง
รายงานผลการประเมินหลักสู ตร /หลักสู ตร
ได้รับการประเมินมาตรฐานในระดับดีข้ ึนไป
1.2.1 เอกสารหลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง
/
หลักสู ตรได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
2. เสริ มสร้างความรู้ และ 2.1 สร้างความร่ วมมือทาง
2.1.1 บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ /
ทักษะวิชา ชีพของนักศึกษา วิชาการกับองค์กรวิชาชีพบัญชี กิจกรรม/โครงการที่มีองค์กรวิชาชีพ หรื อ
และบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
หรื อผูใ้ ช้บณั ฑิต ในการพัฒนาขีด ผูใ้ ช้บณั ฑิตให้การสนับส นุน /สามารถทํา
ความสามารถทางวิชาชีพของ
ความร่ วมมือ และมีการดําเนินกิจกรรมตาม
นักศึกษา และบัณฑิต
บันทึกความร่ วมมือ
3. พัฒนาอาจารย์ ให้สามารถ 3.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนอาจารย์ 3.1.1 ปริ มาณงานด้านการให้บริ การวิชาชีพ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ
ให้มีประสบการณ์วชิ าการและ การเข้าอบรม สัมมนา การศึกษาต่อ/อาจารย์
และประสิ ทธิภาพ
วิชาชีพเพื่อนํามาใช้ปรับปรุ ง
ได้รับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
คุณภาพการเรี ยนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสู ตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อ
เทียบเท่า
2) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขา /สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึ กษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ให้การรับรอง
3) สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การรับรอง
4) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวทิ ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษามีผลการเรี ยนตํ่าในรายวิชาด้านการคํานวณและด้านภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าศึกษา จะมี
ปัญหาในการเรี ยนวิชา สถิติธุรกิจ และภาษาอังกฤษ และอาจส่ งผลต่อการเรี ยนวิชาการบัญชีข้ นั ต้น และ
การเงินธุ รกิจ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดทําแผนการศึกษาในภาคการศึกษาแรกให้กบั นักศึกษาเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนรายวิชา
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาเฉพาะเพื่อให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนเพิ่ม
2) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่าในรายวิชาด้านการคํานวณและภาษาอังกฤษ ต้องเข้าโครงการเรี ยน
เพื่อปรับพื้นฐานคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที1 ่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รับภาคปกติ ปี ละ 150 คน
ปี การศึกษา ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 รวม จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2555
150
150 คาดว่าจะมีผจู ้ บการศึกษาตลอดหลักสู ตร
2556
150 150
300 ปี ละ 150 คน เริ่ มจบการศึกษาปี 2558
2557
150 150 150
450
2558
150 150 150 150 600
2559
150 150 150 150 600
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาบัญชี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)
รายการ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
4,740,000
1,260,000
6,000,000

ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
2556
2557
2558
9,480,000 14,220,000 18,960,000
2,520,000 3,780,000 5,040,000
-

-

-

12,000,000

18,000,000

24,000,000

2559
18,960,000
5,040,000
-

24,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
รายการ
1. ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตบัณฑิต
2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั
3. ค่าใช้จ่ายด้านบริ การวิชาการ
4. ค่าใช้จ่ายด้านทํานุบาํ รุ งศิลปฯ
5. ค่าเงินอุดหนุน
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้ น
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2555
2,000,000
300,000
500,000
300,000
2,900,000
6,000,000
40,000

ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
2556
2557
2558
4,000,000 6,000,000 8,000,000
800,000 1,300,000 1,800,000
1,000,000 1,500,000 2,000,000
800,000 1,300,000 1,800,000
5,400,000 7,900,000 10,400,000
12,000,000 18,000,000 24,000,000
40,000
40,000
40,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสู ตร 160,000 บาท

2559
8,000,000
1,800,000
2,000,000
1,800,000
10,400,000
24,000,000
40,000
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2.7 ระบบการศึกษา
เป็ นระบบการศึกษาแบบชั้นเรี ยน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และต้องเป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คําสัง่ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้สอดคล้องกั บประกาศ
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแบ่งวิธีการเทียบ
โอน 2 แบบ ดังนี้
2.8.1 การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
หมายถึง การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.ให้การรับรอง ให้กบั ผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
เข้าศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต โดยนับรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนจากประสบการณ์
การเทียบโอนจากประสบการณ์ หมายถึง การเทียบโอน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบ และหรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเป็ นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาใน
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนจะต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วย หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โดยมีร ะยะเวลาในหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ระดับอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30
9
6
6
9

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรื อวิชาแกน)
2.2) กลุ่มวิชาชีพ
2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

ไม่ น้อยกว่ า

98
45
41
12
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

30
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า
1.1) กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
Neighboring Language and Culture
1.2) กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior Development
2002102 สุนทรี ยนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3) กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Natural Resources and Environments
1.4) กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

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

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3000201
3000202
3000203
3001100
3002100
3003400
3005203
3011101
3011102
3011200
3011203
3011204
3060102
3060103
3061301

ไม่ น้อยกว่ า

สถิติธุรกิจ
Business Statistics
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Communication in English I
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business Communication in English II
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
การบัญชีข้ นั ต้น 1
Accounting Principles I
การบัญชีข้ นั ต้น 2
Accounting Principles II
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การภาษีอากร 1
Taxation I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analysis

98
45

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2) กลุ่มวิชาชีพ
3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1
Intermediate Accounting I
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2
Intermediate Accounting II
3011207 การบัญชีตน้ ทุน 1
Cost Accounting I
3011208 การบัญชีตน้ ทุน 2
Cost Accounting II
3011309 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
3011310 การภาษีอากร 2
Taxation II
3011311 การบัญชีข้ นั สูง 1
Advanced Accounting I
3011312 การบัญชีข้ นั สูง 2
Advanced Accounting I
3011313 การสอบบัญชี
Auditing
3011414 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Audit
3011415 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reports and Analysis
3011416 สัมมนาการบัญชี
Seminars in Accounting
3011417 การเรี ยนรู ้อิสระ
Independent Study
2.3) กลุ่มวิชาเลือก
โดยให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต
3011418 ทฤษฎีการบัญชี
Accounting Theory
3011419 การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
3011420 ปั ญหาการสอบบัญชี
Problems in Auditing

41

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
5(0-0-500)

12

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3011421
3011422
3011423
3011424
3011425
3011426
3011427
3011428
3011429
3011430
3011431
3011432
3011433
3001211
3001307
3002201
3002311
3004201

การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
Corporate Governance and Accounting Professional Ethics
การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
Controllership
การงบประมาณยุคใหม่
Modern Budgeting
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
Accounting Software Package
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
การบัญชีเฉพาะกิจ
Specialized Accounting
การวิจยั ทางบัญชี
Accounting Research
ระบบฐานข้อมูลสําหรับการบัญชี
Database Systems for Accounting
การบัญชีธนาคาร
Bank Accounting
การจัดการการเงิน
Financial Management
หลักและนโยบายการลงทุน
Investment Policy
ตลาดเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
Financial Markets and Interbusiness
การจัดการความเสี่ ยง
Risk Management
การจัดการการตลาด
Marketing Management
กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
Production and Operation Management

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
6
หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ าํ กับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้
หมวดวิชาโท
1) สาหรับนิสิต นักศึกษา นอกสาขาวิชาการบัญชี
นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ ด็จเจ้าพระยา ที่ประสงค์เลือกเรี ยนวิชาโท สาขาวิชา
การบัญชี ให้เลือกเรี ยนรายวิชาที่มีเนื้อหา เสริ ม / สัมพันธ์กบั วิชาเอก ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา / อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร โดยสามารถเลือกเรี ยนในกลุ่มต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาการบัญชี จานวนไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
3011101 การบัญชีข้ นั ต้น 1
3(2-2-5)
Accounting Principles I
3011102 การบัญชีข้ นั ต้น 2
3(2-2-5)
Accounting Principles II
3011204 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
3011207 การบัญชีตน้ ทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting I
3011208 การบัญชีตน้ ทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting II
3011309 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
3011313 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
3011415 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Financial Reports and Analysis
2. กลุ่มวิชาการเงิน จานวนไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
3011101 การบัญชีข้ นั ต้น 1
3(2-2-5)
Accounting Principles I
3011203 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
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3011430
3011431
3011432
3011433

การจัดการการเงิน
Financial Management
หลักและนโยบายการลงทุน
Investment Policy
ตลาดเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
Financial Markets and Interbusiness
การจัดการความเสี่ ยง
Risk Management

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

2) สาหรับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีทตี่ ้ องการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอืน่
นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ที่ตอ้ งการเลือกเรี ยนวิชาโทสาขาอื่น ๆ
สามารถเลือก
ลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชาทีปิ่เ ดกลุ่มวิชาโทตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัได้
ย
ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ต้องแจ้งให้ทางสาขาวิชาทราบก่อนจะเริ่ มเรี ยนในชั้นปี ที่ 3 และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาโทด้วย รายวิชาที่เลือกเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือก

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการเรียนหลักสู ตรบัญชี บัณฑิต (บช.บ.) แผนการเรียนแบบไม่ มีสหกิจศึกษา ดังนี้
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาพืน้ ฐาน
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
วิชาชีพบังคับ
3011205 - การบัญชีข้ นั กลาง 1
รวม

นก.
15
3
18

นก.
15
3
3
18

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาพืน้ ฐาน
รวม

นก.
15
6
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
วิชาชีพบังคับ
3011206 - การบัญชีข้ นั กลาง 2
3011207 - การบัญชีตน้ ทุน 1
รวม

นก.
15
6
3
3
21
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รหัสวิชา

3011208
3011309
3011310
3011311

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
วิชาชีพบังคับ
- การบัญชีตน้ ทุน 2
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- การภาษีอากร 2
- การบัญชีข้ นั สูง 1
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาชีพบังคับ
3011414 - การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
3011416 - สัมมนาการบัญชี
วิชาชีพเลือก
รวม

นก.
3
12
3
3
3
3
3
18

นก.
6
3
3
9
15

รหัสวิชา

3011312
3011313
3011418

รหัสวิชา
3011417

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
นก.
วิชาพืน้ ฐาน
3
วิชาชีพบังคับ
9
- การบัญชีข้ นั สูง 2
3
- การสอบบัญชี
3
- รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3
วิชาชีพเลือก
3
วิชาเลือกเสรี
3
รวม
18
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาชีพบังคับ
- การเรี ยนรู ้อิสระ

รวม

นก.
5
5

5

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
100210

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปั ญญาศึกษา การบริ หารจัดการตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การพัฒนาภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ
2001101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้ นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ สรุ ปความวิเคราะห์ตีความ
การพูดและการเขียนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
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2001102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจําวัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ภาษาพูดและภาษา
เขียนได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม นําเสนอข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤ ษทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ฝึ กกล
ยุทธ์ดา้ นกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการสื่ อสารและการแสวงหาข้อมูล มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยนภาษาและใช้ภาษาเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2001103

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้ าน
3(3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาษา การออกสี ยง/การเขียน
พยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นที่ทกั ษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อการ
สื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
2002102

สุ นทรียนิยม
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ในแง่ของต้นกําเนิด
พัฒนาการ วิธีการรับรู ้และประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ ในระดับรําลึก ระดับความคุน้ เคยและระดับความซาบซึ้ง
2003101

สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองยุคโลกาภิวตั น์ โดยศึกษาในด้านสาเหตุ สถานการณ์
และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดยดําเนินชีวติ ยึดหลักความพอเพียง เพื่อให้เกิดการปรับตัว
อย่างรู ้เท่าทันโลก
2003102

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหล ากหลายทางชีวภาพ โครงการและ
กิจกรรมที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่าง ๆ ปั ญหาและ
สถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
4004101

วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Science for Quality of Life
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ในการสื่ อสารและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น การดูแล
รักษาสุขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ
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ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4004102

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์
และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กําหนดการเชิงเส้น และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานสําหรับชีวติ ประจําวัน
4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Information Technology
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย การเรี ยนรู ้ และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3000201

สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ จริ ยธรรมในการเก็บสถิติขอ้ มูล การเก็บรวบรวม
และการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเ บื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่มประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ
นอนพาราเมตริ ก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3000202

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Communication in English I
รู ปแบบการสื่ อสารที่ใช้ในเชิงธุรกิจและในที่ทาํ งาน การใช้คาํ ศัพท์และหลักการใช้คาํ พูดในเชิงธุรกิจ คําศัพท์
ทางธุรกิจต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร คําศัพท์ในกลุ่มของตําแหน่งงานและหน้าที่การทําง านต่างๆ รู ปแบบการสนทนาทาง
โทรศัพท์ การเลื่อนตําแหน่งงาน รู ปแบบการติดต่อประสานงานต่างๆ ในที่ทาํ งาน การฝากข้อความ การบันทึกข้อความสั้น
ประกาศต่างๆ การเขียนจดหมายขอราคาสิ นค้า ใบเสนอราคาและการสัง่ ซื้อสิ นค้า รวมถึงรายละเอียดและกระบวนการ
สมัครงานในตําแหน่งต่างๆ
3000203

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business Communication in English II
รู ปแบบการสื่ อสารทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาสากลทัว่ โลกในการทําการค้าในประเทศและระหว่าง
ประเทศที่มีความหลากหลายในแต่ละสายงาน การนําเข้า -ส่งออก การพาณิ ชย์นาวี ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจโรงแร ม โดยจะ
ศึกษาถึงวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ การเขียนรายงาน การนําเสนอรายละเอียดตัวสิ นค้า เครื่ องมือต่างๆ และเทคโนโลยี
ที่จาํ เป็ นในการดําเนินธุรกิจ อินเทอร์เน็ต ระบบมาตรฐาน ISO การเขียนจดหมายตอบรับทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
แสดงความไม่พอใจ
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3001100

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสําคัญของการตลาด ประเภทของตลาด แนวความคิดทางการตลาด ระบบการตลาด
สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักการตลาด
3001211

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ความสําคัญของการจัดการตลาด บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการตลาด การจัดองค์กรการตลาด การวิเคราะห์
โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค การวัดและการพยากรณ์ ตลาด การแบ่งส่วน
ตลาด การวางแผนกลยุทธ์และยุทธวิธีทางก ารตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด
การประเมินผล และการควบคุมทางการตลาด
3001307 กลยุทธ์ การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategies
หลักการและการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การใช้กลยุทธ์สาํ หรับส่วนการตลาดแบบต่างๆ กลยุทธ์เพื่อ
แสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการ
ส่งเสริ มการตลาด โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ มองเห็นแนวทางและชั้นเชิงทางการตลาด เพื่อนําหลักการไปประยุกต์กบั งาน
อาชีพทางธุรกิจได้ โดยใช้กรณี ศึกษา
3002100

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ลักษณะทางการจัดการ วิวฒั นาการของแนวความคิดและทฤษฎีในการบริ หาร สภาพแวดล้อมทางการบริ หาร
และหน้าที่ทางการบริ หาร การวางแผน การจัดองค์การ การนําและการควบคุม โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่
ดังกล่าว แนวคิดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ สําหรับผูบ้ ริ หารตามสายงาน คุณธรรมของผูบ้ ริ หาร ธรรมาภิบาล รวมทั้ง
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หาร
3002201

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
แนวคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่ องการวางแผนกําลังคน การสรรหา คัด
เลือก การ
ฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจัดการค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและ
การป้ องกันอุบตั ิเหตุ ตลอดจนธํารงรักษาบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
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3002311

พฤติกรรมองค์ การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
การวิเครา ะห์ความแตกต่างของปั จเจกบุคคล การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ การจูงใจ การตัดสิ นใจ พฤติกรรมของ
ปั จเจกบุคคล ปฏิสมั พันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รู ปแบบภาวะผูน้ าํ การติดต่อสื่ อสาร
3003400

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริ หารกลยุทธ์ ความแตกต่างของการบริ หารเชิงกลยุทธ์กบั การบริ หารเชิง
ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การดําเนินการ การควบคุมและการประเมินผล การกําหนด
ทิศทางขององค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร การวิเคราะห์สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การศึกษาเครื่ องมือ เทคนิคต่างๆ ในการ
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน หลักการบริ หารคุณภาพ ระบบบริ หารคุณภาพ องค์กรใฝ่ เรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้
การบริ หารการเปลี่ยนแปลง บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3004201

การจัดการการผลิตและปฏิบัตกิ าร
3(3-0-6)
Production and Operation Management
การวางแผนการดําเนินงานและการควบคุมการผลิตสิ นค้าและบริ การ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการดําเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริ หารโครงการ
การพยากรณ์ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การวางแผนกําลังการผลิตและความต้องการทรัพยากรณ์ รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นนํ้าจนถึงอุตสาหกรรมปลายนํ้า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานและเพิ่ มความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
3005203

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information System
แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการและความสําคัญของระบบสารสนเทศในองค์การ การนําวิธีเชิงระบบมาใช้
เพื่อการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ การบริ หารการตัดสิ นใจประเภทต่าง ๆ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์และการสื่ อสารข้อมูล ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับสารสนเทศการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารและ
จริ ยธรรมในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3011100

หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น (รายวิชาทีเ่ ปิ ดให้ สาขาอืน่ เรียน)
3(2-2-5)
Introduction to Accounting Principles
หลักบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษ
ทําการ จัดทํางบทดลอง การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี การทํางบการ เงินของกิจการให้บริ การและกิจการซื้อมาขายไปและ
กิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อม หลักคุณธรรมในการทําบัญชี
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3011101

การบัญชีข้นั ต้ น 1
3(2-2-5)
Accounting Principles I
หลักการบัญชี แม่บทการบัญชี วงจรการบัญชี การบัญชีสาํ หรั บภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทํางบการเงินสําหรับ
กิจการให้บริ การ และกิจการพาณิ ชยกรรม สมุดรายวันทัว่ ไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี
3011102

การบัญชีข้นั ต้ น 2
3(2-2-5)
Accounting Principles II
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011101 การบัญชีข้ นั ต้น 1 (Accounting Principles I)
การบัญชีข้ นั ต้นเกี่ยวกับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และตัว๋ เงินรับ สิ นค้าคงเหลือ เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ระบบใบสําคัญ และการบัญชีกิจการ
อุตสาหกรรม
3011200

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Laws
หลักกฎหมายทัว่ ไปในการจัดองค์กรธุรกิจ รู ปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่วน ห้าง
หุน้ ส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัดและบริ ษทั มหาชน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย ยืม ตราสารเปลี่ยนมือและหลักประกัน
บัญชีเดินสะพัด เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญาลีซซิ่ง แฟคตอริ่ ง สัญญาให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญา
3011203

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3004100 หลักการบัญชีเบื้องต้น (Introduction to Accounting Principles)
หรื อ 3011101 การบัญชีข้ นั ต้น 1 (Accounting Principles I)
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้ าหมายและความสําคัญของการเงิน
ธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดําเนินการ
ของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและ
เงินปั นผล
3011204

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
หลักเกณฑ์วธิ ีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอ ากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และภาษี
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี
โรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที่และภาษีป้าย คุณธรรมและความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรธุรกิจในการเสี ยภาษี
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3011205

การบัญชีข้นั กลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011102 การบัญชีข้ นั ต้น 2 (Accounting Principles II)
แม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบัญชี สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สิน การจําแนกประเภท การรับรู ้รายการ
และการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สิน การแสดงรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล
3011206

การบัญชีข้นั กลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011102 การบัญชีข้ นั ต้น 2 (Accounting Principles II)
หลักการและวิ ธีการทางการบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนของเจ้าของ ของกิจการ การคํานว ณ
กําไรต่อหุน้ การนําเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนของเจ้าของในงบการเงินการบัญชีหา้ งหุน้ ส่วน การบัญชีบริ ษทั จํากัด
3011207

การบัญชีต้นทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting I
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011102 การบัญชีข้ นั ต้น 2 (Accounting Principles II)
หลักพื้นฐานของการบัญชีตน้ ทุน การคิดต้นทุนงานสัง่ ทํา การคิดต้นทุนงานช่วง การบัญชีสาํ หรับวัตถุ
ทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การคิดต้นทุนตามกิจกรรม การบัญชีสาํ หรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ การบัญชีสาํ หรับสิ นค้าเสี ย เศษซากวัตถุและวัตถุเสี ย การงบประมาณและการคิดต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณ
ยืดหยุน่ และการวิเคราะห์ผลต่าง และระบบจัสอินไทม์
3011208

การบัญชีต้นทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting II
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011207 การบัญชีตน้ ทุน 1 (Cost Accounting I)
ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดต้นทุนร่ วมสมัยในการตัดสิ นใจ และระบบต้นทุนร่ วมสมัยเพื่อการวางแผน
และควบคุม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลของการทํางาน
3011309

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3005232 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management InformationSystem)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของข้อมูลและ
สารสนเทศทางการบัญชี เกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต แยกประเภททัว่ ไป การพัฒนาระบบและเทคนิค
ในการจัดทําเอกสาร เครื่ องมือสําหรับงานด้านสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุม
ภายในและการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ
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3011310

การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation II
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
3011204 การภาษีอากร 1 (Taxation I)
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร
การจัดทํากระดา ษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุ งกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็ น
กําไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทํารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี
3011311

การบัญชีข้นั สู ง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting I
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี รับรู ้รายได้ สําหรับธุรกิจ เฉพาะ เช่น ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจ ฝากขาย กิจการ
ขายผ่อนชําระ ธุรกิจลีสซิ่ง การบัญชีสาํ นักงานใหญ่และสาขา การชําระบัญชีของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและ
การแก้ไขข้อผิดพลาด การรายงานงบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสญ
ั ญาก่อสร้าง ตราสารอนุพนั ธ์
3011312

การบัญชีข้นั สู ง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting II
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
การบัญชีสาํ หรับกิจการร่ วมค้า การรวมกิจการ การทํางบการเงินรวม รายการเงินตราต่างประเทศ การแปลง
ค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการบัญชีกองทุน
3011313

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
แนวคิดและแม่บทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค์ ขอบเขตกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี รายงานการสอบบัญชี และ
การตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี การประเมิน
ความเสี่ ยง กระดาษทําการ
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3011315

การบัญชีเพือ่ การจัดการ (วิชาทีเ่ ปิ ดให้ สาขาอืน่ เรียน)
3(2-2-5)
Management Accounting
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น(Introduction to Accounting Principles)
บทบาทของการบัญชีบริ หาร การบัญชีตน้ ทุน ต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนตามกิจกรรม การงบประมาณ
การงบประมาณยืดหยุน่ การวิเคราะห์ตน้ ทุน – ปริ มาณ – กําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามส่วน
งาน การกําหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
3011414

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Control amd Audit
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ลักษณะ ประเภทและมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริ หารความเสี่ ยงระดับทัว่ ทั้งองค์การ
กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การประเมินผล การวางแผนการ ตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิงาน การ
สรุ ปข้อตรวจพบ การป้ องกันการทุจริ ต และการสื่ อสารผลการตรวจสอบ มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน การจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
3011415

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Financial Reports and Analysis
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน แม่บทการบัญชี งบการเงิน งบ
กระแสเงินสด และรายงานทางการเงิน เครื่ องมือสํา หรับการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน จากนโยบายการบัญชีที่มีความแตกต่างกัน
3011416

สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
Seminars in Accounting
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบัญชีการเงิน หรื อการบัญชีบริ หาร หรื อระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีในระดับปริ ญญาตรี โดยเน้นประเด็นที่น่าสนใจ
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3011417

การเรียนรู้ อสิ ระ
5(0-0-500)
Independent Study
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : ศึกษาวิชากลุ่มบัญชีและสอบผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
การวิจยั หรื อศึกษาหรื อทําโครงงานวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง Trends Model ของมหาวิทยาลัย
โดยอาจฝึ กปฏิบตั ิในหน่วยธุรกิจในท้องถิ่น เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ในการทําวิจยั หรื อศึกษาหรื อทําโครงงานวิชาชีพตามความ
เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขและการกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาการเรี ยนรู ้อิสระ และนําเสนอผลงานเป็ นบัณฑิตนิพนธ์
ภายใน 1 ภาคการศึกษาอาจมีการจัดสัมมนานักศึกษาในสาขาบัญชีร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ที่ได้กการเรี
จา ยนรู ้อิสระ
3011418

ทฤษฎีการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิวฒั นาการ ลักษณะ โครงสร้าง แนวความคิดและข้อสม มติทางการบัญชี รวมถึงการประยุกต์วธิ ีการและ
หลักการต่าง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดา้ นกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของ
สถาบันแห่งวิชาชีพและสังคม หลักการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน ตลอดจนการวัดมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของ การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
3011419

การบัญชีระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ระบบบัญชีในธุรกิจระหว่างประเทศ การเปรี ยบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีของประเทศ
ต่างๆ การลดความแตกต่างทางการบัญชี การซื้อตราสารล่วงหน้า และภาวะเงินเฟ้ อ งบการเงินระหว่างประเทศและการ
เปิ ดเผยข้อมูล งบการเงินรวมและรายงานตามส่วนงานของบริ ษทั ข้ามชาติ การวิเคราะห์งบการเงินนานาชาติ การกําหนด
ราคาโอนและภาษีระหว่างประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริ ษทั ข้ามชาติ
3011420

ปัญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
Problems in Auditing
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011313 การสอบบัญชี (Auditing)
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ให้ลึกซึ้ง เกี่ยวกับการสอบบัญชี การประยุกต์หลักการสอบบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ
และการรายงานการสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ

27

3011421

การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
Corporate Governance and Accounting Professional Ethics
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011313 การสอบบัญชี (Auditing)
หลักการ แนวคิด โครงสร้าง ความสําคัญ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและของไทย
ความโปร่ งใสของรายงานทางการเงิน การใช้กลไกทางการบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแล
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
3011422

การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
3(2-2-5)
Controllership
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011207 การบัญชีตน้ ทุน 1 (Cost Accounting I)
ลักษณะและบทบาทของผูอ้ าํ นวยการวางแผนและควบคุม โครงสร้างของการจัดองค์การ เทคนิคในการ
วางแผนและควบคุม การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน และการศึกษานอกสถานที่
3011423

การงบประมาณยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Budgeting
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011207 การบัญชีตน้ ทุน 1 (Cost Accounting I)
กระบวนการเกี่ยวกับการงบประมาณ วิธีและขั้นตอนการจัดทํางบประมาณการเงิ นและงบประมาณ
ดําเนินงาน การงบประมาณตามประเพณี ปฏิบตั ิและแนวยุคใหม่ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการงบประมาณ
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณและรายงานการปฏิบตั ิงาน
3011424

โปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Software Package
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011102 การบัญชีข้ นั ต้น 2 (Accounting Principles II)
3005212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management to Information System)
โครงสร้างทัว่ ไปของโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการจัดเตรี ยมเอกสารทาง
บัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง
3011425

การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Planning
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011310 การภาษีอากร 2 (Taxation II)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเพื่อกําหนดนโยบายทางการ
เงิน เทคนิคและวิธีการ รวมถึงการวางแผนการชําระภาษีอากร การเลือกรู ปแบบองค์กรธุรกิจที่ส่งผลทางภาษีอากร
ผลกระทบทางภาษีต่อการตัดสิ นใจลงทุนหรื อการพัฒนาธุรกิจของฝ่ ายบริ หาร
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3011426

การบัญชีเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
Specialized Accounting
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011205 การบัญชีข้ นั กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3011206 การบัญชีข้ นั กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โรงแรม โรงพยาบาล กิจการท่องเที่ยว และกิจการ
ให้บริ การอื่น เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรื อหลายประเภท
3011427

การวิจยั ทางบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Research
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3000201 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ วิธีวจิ ยั และแบบวิจยั ต่างๆ ทางธุรกิจ การใช้สถิติวเิ คราะห์
อย่างง่ายในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจยั ทางบัญชี
3011428

ระบบฐานข้ อมูลสาหรับการบัญชี
3(3-0-6)
Database Systems for Accounting
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3005232 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
แนวคิดพื้นฐานของฐานข้อมูล ภาษา การออกแบบฐานข้อมูล เทคนิคและแนวโน้มการนําระบบฐานข้อมูล
ไปปฏิบตั ิใช้ แนวโน้มของระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลในทางการค้า
3011429

การบัญชีธนาคาร
3(3-0-6)
Bank Accounting
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011101 การบัญชีข้ นั ต้น 1 (Accounting Principles I)
3011102 การบัญชีข้ นั ต้น 2 (Accounting Principles II)
วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิ ชย์ การจัดทํารายงานการเงินตามข้อบังคับของธนาคารพาณิ ชย์
3011430

การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011203 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
แนวคิด ทฤษฎี ในการบริ หารสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุนให้บรรลุเป้ าหมายของอ งค์กร เครื่ องมือทางการเงิน
ตราสารการเงิน ตัวแบบทางการเงิน การบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน งบจ่ายลงทุนภายใต้ความแน่นอนและความไม่
แน่นอน การกําหนดโครงสร้างเงินทุนและส่วนผสมทางการเงินที่เหมาะสม การประเมินมูลค่าและต้นทุนของเงินทุนจาก
หนี้ และทุน การจัดหาเงินทุน การตัดสิ นใจเช่าสิ นทรัพย์แบบลี สซิ่ง ทฤษฎีการขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
กับผูเ้ ป็ นเจ้าของเงินทุน และธรรมาภิบาลของกิจการ
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3011431

หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)
Investment Policy
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011203 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
การวางแผ นการลงทุนในตราสารทางการเงิน การประเมินมูลค่าที่แท้จริ งของตราสารการเงิน การวัด
ผลตอบแทนและความเสี่ ยง รวมทั้งทางเลือกการลงทุนต่างๆ
3011432

ตลาดเงินและธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
Financial Markets and Interbusiness
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011203 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน โดยเน้นให้นกั ศึกษาทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ตลาดการเงิน เช่น นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย การกํากับและควบคุมสถาบันการเงิน การทํางานของตลาดเงิน ตลาดทุน
และตลาดการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีอยูใ่ นประเทศไทย บทบาท
และความสําคัญรวมทั้งการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3011433

การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3011203 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
ลักษณะความเสี่ ยงทางการเงินและความเสี ยหายทางการเงินที่อาจเกิดแก่ธุรกิจและองค์การต่าง ๆ ประเภท
ของความเสี ยหายที่เกิดขึ้น เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารความ
เสี่ ยงโดยตราสารอนุพนั ธ์ กรณี ศึกษาของการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการ
3060102

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3 (3-0-6)
Microeconomics I
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมของผูผ้ ลิต
อุปสงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยกา รผลิตในรู ปของค่าเช่า
ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
3060103

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3 (3-0-6)
Macroeconomics I
ความหมายและความสําคัญพฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ เช่น
พฤติกรรมส่วนร่ วมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝื ด การ
คลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
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3061301

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Quantitative Analysis
วิชาต้องสอบผ่านก่อน : 3000201 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์เชิงปริ มาณเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ
ทางธุรกิจ ได้แก่ ความน่าจะเป็ นแผนภูมิกิ่งก้านต้นไม้เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Model) โปรแกรมเชิง เส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ
(PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลอง
เหตุการณ์ (Simulation)

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ เลขประจาตัว
ที่
ประชาชน
1 3101400943314
2

3102000210604

3

3770100243981

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

3100201575781

อาจารย์

นางมันทนา ศาสตรวาหา

5

3100189001426

อาจารย์

นางอรุ ณี จามาติกลุ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม

บธ.ม. (การเงิน), ม.ศรี ปทุม, 2543
บช.บ. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
บธ.ม. (การบัญชี), ม.สยาม, 2539
บช.บ. (การบัญชี), ม.สยาม, 2525
บธ.ม. (บริ หารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ ),
ม.ธรรมศาสตร์, 2548
บช.บ. (การบัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2544
บธ.ม. (การบัญชี), ม.เกษตรศาสตร์, 2536
บธ.บ. (การบัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2512
บช.ม. (การบัญชี), ม.เชียงใหม่, 2548
บธ.บ. (การบัญชี), ม.รามคําแหง, 2537

นางสิ ริรักษ์ ศรี เสวก
นายอุกฤต คูหพันธ์

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ก
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ เลขประจาตัว
ที่
ประชาชน
1 3800100403660

ตาแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
รอง
นางสุนนั ทา เลาหนันทน์
ศาสตราจารย์

2

3101801030701

รอง
ศาสตราจารย์

3

3101800296995

รอง
ศาสตราจารย์

4

3102100761564

5
6
7

8

รอง
ศาสตราจารย์
3329900144220
รอง
ศาสตราจารย์
3189800007591
รอง
ศาสตราจารย์
3100500246614
รอง
ศาสตราจารย์

3102100767174

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. (การจัดการและการวางแผน),
The University of Alabama, 2526
Cert. in Concept Towards Modernization Process in
Japan, IATSS Forum, Japan, 2532
M.S in Ed. (การบริ หารการศึกษา), Southern Illinois
University, 2522
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ), ม.ศรี นคริ นทร
วิโรฒประสานมิตร, 2521 (เกียรตินิยม)
ค.บ. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2516 (เกียรตินิยม)
นางเอื้อมพร เธียรหิ รัญ
กศ.ม. (การแนะแนว), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2523
กศ.บ. (ชีววิทยา), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒมหาสารคาม,
2513
นายเกริ ก วยัคฆานนท์
ค.ม. (การบริ หารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2520
ค.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514
นางศิริจนั ทร์ ศิริปทุมานันท์ วท.ม. (การจัดการป่ าไม้), ม.เกษตรศาสตร์,2528
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2517
นางรวงพร อิ่มผล
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), ม.เกษตรศาสตร์, 2528
บช.บ. (บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2517
นางปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ บช.ม. (บัญชีตน้ ทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
บช.บ. (บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2524
นายปรเมสฐ์ บุญศรี
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น), ม.ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ), ม.เกษตรศาสตร์,
2533
ค.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ), ม.รามคําแหง, 2524
(เกียรตินิยม)
นางบุหงา มณี ดาํ
ค.ม. (สถิติศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
ศ.บ. (สถิติเศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 2513
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ลาดับ เลขประจาตัว
ที่
ประชาชน
9 3102200778175

10

11
12
13

14

15
16
17
18

ตาแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
นายกัมพล เชื้อแถว
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. (Economics), Universiti Utara Malaysia,
Malaysia, 2551
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), ม.เกริ ก, 2536
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคําแหง, 2526
4159900002336
ผูช้ ่วย
นางสุพรรณี จองวิวฒั สกุล
บธ.ม.(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ),
ศาสตราจารย์
ม.ธรรมศาสตร์, 2548
บธ.ม.(การบริ หารการตลาด), 2535 (เกียรตินิยมอันดับ2)
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520
3101900124380
ผูช้ ่วย
นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์ บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2533
ศาสตราจารย์
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2519
3102101023800
ผูช้ ่วย
นางสาวเสาวณี เรื องไชยศรี บธ.ม.(การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2535
ศาสตราจารย์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์(การคลัง)), ม.รามคําแหง, 2526
3102400281371
ผูช้ ่วย
นางสาวนฤมล สุ่นสวัสดิ์
บธ.ม. (การจัดการและการบริ หารองค์การ), ม.ธุรกิจ
ศาสตราจารย์
บัณฑิตย์, 2545
M.P.S.(Educational Management), The University
of the Philippines, Los Banos, Philippines, 2529
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์-อังกฤษ), มศว.ปทุมวัน, 2522 (เกียรติ
นิยม)
3101800177171
ผูช้ ่วย
นางโฉมฉาย จัน่ ถาวร
M.B.A.(Business Administration), Tarleton State
ศาสตราจารย์
University, Texas, U.S.A., 2525
บช.บ. (การบัญชี), วิทยาลัยการค้า, 2522
3102001323445
ผูช้ ่วย
นางนาฏยา แก้วอุทาน
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ), ม.บูรพา, 2547
ศาสตราจารย์
ค.บ. (สังคมศึกษา), วค.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2519
3101400943314
ผูช้ ่วย
นางระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม
บธ.ม. (การเงิน), ม.ศรี ปทุม, 2543
ศาสตราจารย์
บช.บ. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
3102000210604
ผูช้ ่วย
นางสิ ริรักษ์ ศรี เสวก
บธ.ม. (การบัญชี), ม.สยาม, 2539
ศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี), ม.สยาม, 2525
3309901845132
ผูช้ ่วย
นางนพพร ลิ้มสุขวัฒน์
บธ.ม. (การตลาด), ม.สยาม, 2540
ศาสตราจารย์
ศศ.บ. (บริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2524
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ลาดับ เลขประจาตัว
ที่
ประชาชน
19 3101100231114

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวณุศณี มีแก้วกุญชร

Ph.D.(Business Administration) (Finance), The
University of Texas at Arlington, USA, 2532
พบ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์, 2538 (เกียรตินิยม)
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์, 2535 (เกียรติ
นิยม)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2532
ค.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.ราชภัฏอุบลราชธานี, 2525
พบ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, 2539
ศศ.บ. (บริ หารรัฐกิจ), ม.รามคําแหง, 2525
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2550
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), วค.สวนดุสิต, 2537
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธราช, 2546
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธราช, 2529
บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2542
บธ.บ. (การตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2537
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์, 2546
ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์), ม.หอการค้าไทย, 2533
Cert. Basic Programmer, ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวตเ อร์
ซอฟท์แวร์แห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540
คอ.ม. ( เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2529
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2540
ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), ม.สยาม, 2537
M.B.A. (Finance & International Business), University
of St. Thomas, USA., 2540
วท.บ. (สถิติ), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒบางเขน, 2537

20

5350590011187

อาจารย์

นายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ

21

3100903466272

อาจารย์

นางสาวอาภา วรรณฉวี

22

3101401278403

อาจารย์

นางเกษรา โพธิ์เย็น

23

3102101320812

อาจารย์

นางนงนุช อุณอนันต์

24

3100202517539

อาจารย์

25

3101500158228

อาจารย์

นางสาวสุภาพร ปริ ญญา
เศรษฐกุล
นายอรรถวิทย์ เฉลียวเกรี ยง
ไกร

26

3759900867060

อาจารย์

นางพรรณา พูนพิน

27

3102200535639

อาจารย์

นางสาวเดือนเด่น วสุนนั ต์

28

3102200174237

อาจารย์

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย

34

ลาดับ เลขประจาตัว
ที่
ประชาชน
29 3102101339114

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

30

3480500410306

อาจารย์

31

3102101127818

อาจารย์

32

3770100243981

อาจารย์

33

3102101425002

อาจารย์

34

5100200225405

อาจารย์

35

310120746837

อาจารย์

36

3100100708734

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นายสรสิ นธุ์ ฉายสิ นสอน

บธ.ม. (การจัดการการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิต, 2548
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป(การตลาด)), สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2540
นางสาวอัมพรพรรณ บุนนาค บธ.ม. (การจัดการ), ม.รังสิ ต, 2546
บธ.บ. (การจัดการ), ม.รังสิ ต, 2544
นายธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ),
ม.ธรรมศาสตร์, 2548
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540 (เกียรติ
นิยม)
นายอุกฤต คูหพันธ์
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ),
ม.ธรรมศาสตร์, 2548
บช.บ. (การบัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2543
ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ใจเย็น
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร, ี 2551
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีราชมงคล
กรุ งเทพ, 2547
นางสาววิชุณี สารสุวรรณ
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2548
นางนิตยา มณี วงศ์
M.B.A. (Logistics Management), Royal Melbourne
Institute of Technology, Australia, 2541
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน,
2532
นางสาวอารยา แสงมหาชัย
M.B.A. (Business Administration), Australian Catholic
University, Australia, 2552
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2538

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ข
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ เลขประจาตัว
ที่
ประชาชน
1 3800100918236
2

ตาแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
นางสาวกาญจนา จินดานิล
ศาสตราจารย์
3759900120203
อาจารย์
นางเสาวนีย ์ เลาหกรรณวนิช

3

3100100341229

อาจารย์

4

3100100068883

อาจารย์

5

3102200225877

อาจารย์

6

5102000051201

อาจารย์

7

3100202569300

อาจารย์

8

3101403061207

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

บธ.ม. (การบัญชี), ม.ศรี ปทุม, 2541
บช.บ. (บัญชี), ม.สยาม, 2535
บช.ม. (บัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2547
บช.บ. (บัญชี), ม.หอการค้า, 2525
นางสาวอรุ ษา รังษิยาภา
บช.ม. (บัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2534
บช.บ. (บัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
CPA ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตฯ
นายชัยวุฒิ เขมะรังสี
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ), ม.บูรพา, 2545
บช.บ. (บัญชี), ม.ศรี ปทุม, 2535
นางอัมพร คงคา
บธ.ม. (บริ หารการเงินและการตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2545
บธ.บ. (การบัญชี), ม.เกริ ก, 2527
นางนันทพร ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ บช.ม. (บัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2545
บธ.บ. (การบัญชี), ม.รามคําแหง, 2526
นางสิ ริวรรณ วิชญาเดชะ
Mini MBA. (การจัดการสหกรณ์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546
บธ.ม. (การเงิน), ม.ศรี ปทุม, 2545
บช.บ. (บัญชี), วิทยาลัยการค้า, 2526
นายสมชาย จิตโกศลวณิ ชย์
บธ.ม. (การบัญชี), ม.สยาม, 2550
บธ.บ. (การบัญชี), ม.รามคําแหง, 2527

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ค
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต นักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความ - มีการสอดแทรกเรื่ องคุณค่า ทัศนคติ จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึง
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม ผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และ ในระบบ
และสิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจโลก ในรายวิชาทุกวิชาในกลุ่ม วิชาชีพ การปฐมนิเทศ
และการปัจฉิมนิเทศ
- ให้ทาํ กิจกรรม /โครงการ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง และความรับผิดชอบ และเฝ้ า
สังเกต โดยใช้กระบวนกลุ่ม
2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการ - ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาที่ตอ้ งใช้ความรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ เพื่อใช้ใน
บัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์ การแก้ไขปั ญหา หรื อ การแสดงความเห็น
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา
ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปี ของนักศึกษา
3. มีความสามารถคิดวิเคราะห์
- ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบริ การทางวิชาการและ
สั งเคราะห์บูรณาการความรู้และ
วิชาชีพ เสริ มกับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในหลักสู ตร ให้
ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่าง เหมาะสมกับระดับชั้นปี ของนักศึกษา
เป็ นระบบ
- ใช้วธิ ีการสอนที่ให้นกั ศึกษาได้ฝึกหัดคิดวิเครา ะห์ สังเคราะห์
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี
4. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิด - กําหนดให้ทาํ งานกลุ่มในรายวิชา
สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้าน - ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบริ การทางวิชาการและ
ความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วิชาชีพ เสริ มกับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในหลักสู ตรให้
และทํางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้ทุก
เหมาะสมกับระดับชั้นปี ของนักศึกษา
ระดับอย่างเหมาะสม
- มอบหมายหัวข้อที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ
จัดหาสื่ อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สื่ อการสอนเอกสาร หรื อแหล่ง
ค้นคว้าที่จดั ให้มใี นห้องสมุด ในปริ มาณเพียงพอและพร้อมใช้
5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ - มอบหมายงานที่ให้นกั ศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ทันสมัย สามารถสื่ อสารและใช้
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการรายงาน
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ - กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 มีความรู้และความ
เข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

กลยุทธ์ การสอน

สร้ างวัฒนธรรมองค์กรใน
คณะ เพื่อปลูกจิตสํานึกขั้น
พื้นฐานให้กบั นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ ใน
การรักษาระเบียบวินยั ของ
มหาวิทยาลัย ความมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัย ชุมชน การตรง
ต่อเวลา ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ และความซื่อสัตย์
สุ จริ ต
2.1.2 มีความซื่อสัตย์
1.ให้รางวัลนิสิตที่ทาํ ดี
สุ จริ ต มีวนิ ยั เคารพและ 2.มอบใบประกาศเกียรติคุณ
สามารถปฏิบตั ิตาม
นิสิต
กฎระเบียบของสถาบัน
3.สอดแทรกการสอนเรื่ อง
และสังคม
คุณธรรมจริ ยธรรมใน
รายวิชาต่างๆอย่างเข้มข้น
2.1.3 สามารถบริ หารเวลา โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม
และปรับวิถีชีวติ อย่าง
พัฒนาจิตสาธารณะ และการ
สร้างสรรค์ในสังคม
ทําประโยชน์ ให้กบั ชุมชน
กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยก
ย่องชมเชยนักศึกษาที่
ประพฤติดีปฏิบตั ิชอบเป็ นที่
ประจักษ์ นักศึกษาที่ทาํ
ประโยชน์ให้กบั สังคม
2.1.4 มีจิตสํานึก และ ในหลักสู ตรมีรายวิชา การ

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากการทําความดีเพื่อประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
และต่อส่ วนรวม

1.ประเมินจากการทํา ความดีเพื่อประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ื่นและต่อส่ วนรวม
2.ประเมินจากการทําความดีของนิสิตที่ได้รับคํา
ยกย่องชมเชยจากสังคมและเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผูอ้ ื่น
ประเมินจากการทําความดีของนิสิตที่ได้รับคํา
ยกย่องชมเชยจากสังคมและเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผูอ้ ื่น

ประเมินจากการเขียนแนวการสอน
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พฤติกรรมที่คาํ นึงถึ
ง
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม

กํากับดูแลกิจการและ
จริ ยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
ซึ่ งเป็ นวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
เลือก ในหมวดวิชาเฉพาะให้
นักศึกษาได้เลือกเรี ยน

2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
กลยุทธ์ การสอน
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ใน
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้น
วิธีการทางการบัญชี
ให้ผเู้ รี ยน มีความรู้และความเข้าใจใน
ทฤษฏีการบัญชี มาตรฐานการบัญชี
และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดทํา
นําเสนอรายงานทางการเงิน
แก้ไข
ปัญหาการปฏิบตั ิทางการบัญชี การให้
เสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง
แก้ไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้
2.2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง โดย
องค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์ การศึกษาดูงาน หรื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
กับองค์ความรู ้ดา้ นการบัญชี โดย ภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่ อง
สามารถบูรณาการและนํามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.2.3 มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการ การเรี ยนรู้จากประสบการณ์และการ
ปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและอื่นๆ ถ่ายทอดของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
โดยใช้วธิ ีการเรี ยนรู้จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์
เฉพาะด้าน หรื อทุกด้าน
2.2.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้จากประสบการณ์และการ
ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ถ่ายทอดของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
และภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

วิธีการวัดและประเมินผล
1. การทดสอบย่อย ในรายวิชาที่
เรี ยน
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและ
ปลายภาคเรี ยน

1. การสัง เกต การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน
2. ผลของการแสดงบทบาท
สมมุติที่ถูกต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์
3. สรุ ปผลการบรรยายของ
วิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ผลการวิเคราะห์งานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. สรุ ปผลการบรรยายของ
วิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญ
การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า
โครงงาน การวิจยั โดยการ
นําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
และ
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เฉพาะด้าน หรื อทุกด้าน

เอกสารรายงาน

2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 สามารถสื บค้น ประมวลข้อมูล
หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
2.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการ
บัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั

กลยุทธ์ การสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
การสอนแบบการสัมมนา อภิปราย
กลุ่ม
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การ
ฝึ กปฏิบตั ิท้ งั ในห้องเรี ยน หรื อใน
สถานประกอบการ ตามความ
ต้องการเรี ยนรู้อิสระ
2.3.3 สามารถใช้ทกั ษะทางวิชาชีพ
สร้างสถานการณ์และปัญหาจําลอง
และดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหาใน ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้และฝึ ก
สถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ โดย แก้ปัญหา และอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
คํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ ทางวิชาชีพบัญชี
ตัดสิ นใจ
2.3.4 สามารถติดตาม ประเมินผล และ จัดกิจกรรมการเรี ยน การสอนโดย
รายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ใช้กรณี ศึกษา โจทย์ปัญหา

วิธีการวัดและประเมินผล
การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาคโดยใ
ช้
กรณี ศึกษา หรื อโจทย์ปัญหา
การรายงานผลการศึกษา
ค้นคว้า โครงงาน การวิจยั
โดยการนําเสนอในชั้น เรี ยน
และเอกสารรายงาน
วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน

การประเมินผลตามสภาพจริ ง
ของผลงานที่มอบหมาย
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2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงาน ใช้การสอนที่มีการกําหนด
การสัมภาษณ์ การรายงานหน้า
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กิจกรรมให้ทาํ เป็ นงานกลุ่ม การ ชั้นเรี ยน
ทํางานที่ตอ้ งประสานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
2.4.2 มีมนุษย สัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็ นอย่างดี

ใช้การสอนที่มีการกําหนด
กิจกรรมให้ทาํ เป็ นงานกลุ่ม การ
ทํางานที่ตอ้ งประสานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก

คุณภาพผลงานของนักศึกษา
โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับ
การมาตรฐานการเรี ยนรู้ที่
กําหนด

2.4.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของ
ผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน

ใช้กา รสอนที่มีการกําหนด
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนใน
กิจกรรมให้ทาํ เป็ นงานกลุ่ม การ ระหว่างที่ทาํ งานร่ วมกัน
ทํางานที่ตอ้ งประสานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก

2.4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ใช้การ สอนที่มีการกําหนด
ให้ผรู ้ ่ วมงานของนักศึกษามี
กิจกรรมให้ทาํ เป็ นงานกลุ่ม การ ส่ วนร่ วมในการประเมินผล
ทํางานที่ตอ้ งประสานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีทกั ษะการใช้วธิ ีวเิ คราะห์เชิง
ปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่าง
สร้างสรรค์ในการแปลความหมาย
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง
2.5.2 สามารถสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน
รู้จกั เลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ
ที่เหมาะสม

กลยุทธ์ การสอน

สถานการณ์จาํ ลอง
รู ปแบบต่างๆ

การพูดใน

จัดให้นกั ศึกษากับอาจารย์ทาํ
โครงงาน หรื อ การวิจยั ร่ วมกัน และ
จัดหาช่องทางให้มีการนําเสนอ
ผลงาน

2.5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคการสื่ อสารที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การแปลความหมาย และการสื่ อสาร
สารสนเทศ

มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ
เพื่อ ให้นกั ศึกษาพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

2.5.4 มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูล
ข่าวสาร

1.มอบหมายงานให้นิสิตติ ดตาม
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาผ่านสื่ อ
และช่องทางต่างๆ
2.ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร
ที่ได้รับอย่างมีวจิ ารณญาณ

วิธีการวัดและประเมินผล

การสอบภาคปฏิบตั ิ

ใช้แบบประเมินผลงานที่
มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินเทคนิคการนําเสนอ
ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน
ภาษาพูด ความสามารถในการ
อธิบาย
ใช้แบบประเมินผลงานที่
มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินเทคนิคการนําเสนอ
ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน
ภาษาพูด ความสามารถในการ
อธิบาย
1.ประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนที่
ได้รับมอบหมาย
2.การทํารายงานและการ
นําเสนอผลงาน
3.ตรวจชิ้น งานหรื อผลงานที่
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3.ผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้รับมอบหมาย
ที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาํ แนกเป็ น 2 ส่ วนคือมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมทั้งวิชา
แกน (พื้นฐานคณะ) และมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สรุปได้ดงั นี้
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและกลุ่มวิชาแกน
(พืน้ ฐานคณะ) จําแนกเป็ น6 ด้าน ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวที
3) มีความมีระเบียบวินยั
4) มีความเสี ยสละ
5) มีความสามัคคี
3.1.2 ความรู้
1) มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในสถานการณ์ใหม่/ชีวติ จริ ง
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์
4) มีความฉลาดทางอารมณ์
5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการภาวะผูน้ าํ

43

3.1.5
1)
2)
3)
4)

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
รู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร

3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ จําแนกเป็ น 6 ด้านดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความรูค้ วามเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพมีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
3) สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คาํ นึงถึงประโยชน์ส่วน รวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อย่างมี
คุณธรรม
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2) มีความรู ้และความเข้าใจในองค์ความรู ้ดา้ นอื่นที่สัมพันธ์กบั องค์ความรู ้ดา้ นการบัญชี โดย
สามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชี และอื่นๆ โดยใช้วธิ ีการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจยั และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสื บค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ย
ตนเอง
2) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะทางวิชาชีพและดุลย
พินิจในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสิ นใจ
3) สามารถสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับ ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
3) มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าํ
หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะการใช้วธิ ี วเิ คราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหรื อข้อโต้แย้ง
2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและ การเขียน รู้จกั เลือกและใช้รูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่ อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมายและการสื่ อสารสารสนเทศ
4) มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา(Curriculum Mapping)
1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นสารสนเทศ ●
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ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
สุนทรี ยนิยม
สังคมไทยและสังคมโลก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
การคิดและการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
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1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ปัญญา

รายวิชา

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพืน้ ฐาน
การบัญชีข้ นั ต้น 1
การบัญชีข้ นั ต้น 2
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
การเงินธุรกิจ
หลักการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กฎหมายธุรกิจ
การภาษีอากร 1
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
หลักการตลาด
สถิติธุรกิจ

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ปัญญา

รายวิชา

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

การบัญชีข้ นั กลาง 1
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การบัญชีข้ นั กลาง 2
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การบัญชีตน้ ทุน 1
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การบัญชีตน้ ทุน 2
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การบัญชีข้ นั สูง 1
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การบัญชีข้ นั สูง 2
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การสอบบัญชี
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การรายงานการเงินและการวิเคราะห์
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2.2 กลุ่มวิชาชีพ

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ปัญญา

รายวิชา

2.3 กลุ่มวิชาเลือก
สัมมนาการบัญชี
ทฤษฎีการบัญชี
การบัญชีระหว่างประเทศ
ปั ญหาการสอบบัญชี
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
การงบประมาณยุคใหม่
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
การวางแผนภาษีอากร
การบัญชีเฉพาะกิจ 1
การวิจยั ทางบัญชี
ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีธนาคาร
การจัดการการเงิน
หลักและนโยบายการลงทุน

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4
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1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ปัญญา

รายวิชา

ตลาดเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการความเสี่ ยง
กลยุทธ์การตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการตลาด
พฤติกรรมองค์การ
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ : สัญลักษณ์
สัญลักษณ์

●
○

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4
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หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต นักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยเรื่ อง การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต นักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
ทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทวนสอบในระดับหลักสู ตร สามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั
สัมฤทธิ ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ ง
กระบวนการการเรี ยน การสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากลโดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวการ ณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
(2) ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพ อใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) ประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจใ นด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
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(5) ประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที่
เรี ยนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกั บการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่ประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ แ ละการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนดให้เรี ยนเพิม่
3. ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
4. มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยน ในการเรี ยนหลักสู ตร 4 ปี
5. มีสภาพเป็ นนิสิตไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยนปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย /
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
1.2 กําหนดแนวทางให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาบัญชี เป็ นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึ กษาต่อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิม่ พูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชบัาญชี เป็ นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม ทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
(1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาบัญชี
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่างๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 เป้าหมายการบริหารหลักสู ตร
1) พัฒนาหลักสู ตรให้ได้มาตรฐานไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานสากล และตรงกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
2) หลักสู ตรได้รับการรับรองปริ ญญาจากสภาวิชาชีพบัญชี
3) หลักสู ตรมีการดําเนินการได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามผลการตรวจสอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาได้บนั ทึกในฐานข้อมูลหลักสู ตรเพื่อการเผยแพร่ ภายในปี การศึกษา2556
4) หลักสู ตรจะต้องได้รับการปรับปรุ งทุก 5 ปี
1.2 ระบบและกลไกการบริหารหลักสู ตร
1) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ประกอบด้วย อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ตัวแทนอาจารย์
ประจําหลักสู ตรตัวแทนจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องจากคณะ/มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที่
กํากับดูแลการดําเนินการของแต่ละหลักสู ตรทั้ งทางด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
2) มีการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
3) มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสู ตร การ
พัฒนาและประเมินหลักสู ตร ตามกําหนดเวลา
4) มีการประชุมสรุ ปผลการดําเนินงานระบุ ผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหา ในการบริ หารหลักสู ตรอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสู ตร
1) หลักสู ตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน(ก.พ.) ให้การรับรอง
2) หลักสู ตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี
3) มีจาํ นวนรายวิชาเรี ยนที่มีภาคปฏิบตั ิและวิชาเรี ยนที่มีแนวทางให้นกั ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
4) มีการประเมิน หลักสู ตร ทุกสิ้ นปี การศึกษาและครบรอบหลักสู ตร โดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มคอ.7
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
1) มหาวิทยาลัยอนุมตั ิจดั สรรงบประมาณประจําปี ให้กบั สาขาวิชาบัญชี ท้ งั งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพื่อ จัดหา ตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
2) สาขาวิชาบัญชี จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การดําเนินการ
ต่างๆ ของคณะเป็ นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นกั ศึกษาให้มาก
ที่สุดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
สาขาวิชามีความพร้อมด้านหนังสื อตํารา และสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักวิทยบริ การที่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบการให้บริ การแก่นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริ หารจัดการทรัพยากรที่
ใช้ในการเรี ยน ได้แก่ หนังสื อ ตํารา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยน อยูใ่ นความรับผิดชอบร่ วมกัน
ระหว่างสาขาวิชากับสํานักวิทยบริ การ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
1) สาขาวิชาจัดทําข้อเส นองบประมาณครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนต่อคณะ ในทุก
ปี งบประมาณ
2) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อการจัดทรัพยากรการเรี ยนการสอน ตํารา
วารสารทางวิชาการและสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ให้กบั คณะและสาขาวิชา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะได้กาํ หนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
1) รายจ่ายเกี่ยวกับทรัพยากรในห้องสมุด ต่อหัวนักศึกษา จําแนกเป็ นประเภท ดังนี้
- หนังสื อ ตํารา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1,000 บาท ต่อ 1 คน
- สื่ อสิ่ งพิมพ์ ประเภท วารสาร นิตยสาร
500 บาท ต่อ 1 คน
- ฐานข้อมูลเพื่อการสื บค้นข้อมูล
1,000 บาท ต่อ 1 คน
3) มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทางวิชาชีพบัญชี ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์จากการใช้ทรัพยากร
ร่ วมกับสาขาวิชาอื่น และอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยนอื่นตามความจําเป็ นอย่างครบถ้วน ทันสมัย และอยูใ่ น
สภาพพร้อมใช้โดยมีการตรวจสอบและจัดทําเป็ นสถิติเพื่อรายงานต่อผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
4) มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เพื่อทําให้เกิดการประหยัดงบประมาณ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็ นผูก้ าํ กับดูแลจําน วนอาจารย์เพื่อให้มีสัดส่ วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ระดับปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยจะต้องระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ของอัตราอาจารย์ใหม่ หรื ออัตราอาจารย์ทดแทน
มีระบบการคัดเลือกที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และสามารถดําเนินกา รให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับ ปรัชญาวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ความรับผิดชอบต่อหลักสู ตร
3.1.2 การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
ผูบ้ ริ หารคณะและสาขาวิชา ผูบ้ ริ หารหลักสู ตร จัดให้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะแก่
อาจารย์ ให้ตรงความต้องการของคณะ เพื่อให้อาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานในภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมหรื อโครงการพัฒนาอาจารย์ในทุกรู ปแบบภายใต้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังนี้
1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน เช่น มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงอบรมวิธีการสอน
การเขียนบทความทางวิชาการการวิจยั การวางแผนและการเขียนประมวลการสอนรายวิชาการผลิตสื่ อ ตํารา
การสัมมนา เป็ นต้น
2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นเช่น การให้การศึกษาดูงาน การส่ งเสริ มให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิชาการเพื่อการขอตําแหน่งทางวิชาการ ให้ทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่คณะต้องการหรื อมี
ความจําเป็ น
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
สาขาวิชาจัดให้มีการทํางานร่ วมกัน และแบ่งงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก เช่น งานวิชาการและ
วิจยั งานงบประมาณ งานกิจการนักศึกษา และคณะทํางานทั้งหมด จะรับผิดชอบในการวางแผน การ
ติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
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3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ ซึ่ง สาขาวิชา จะเป็ นผูเ้ สนอ
แต่งตั้งผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่คณะกําหนด ได้แก่ ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางานและ
ประสบการณ์ดา้ นวิชาการ ผลงานที่ประจักษ์ นอกจากนี้คณะมีนโยบายให้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแบบอย่างที่ดี มาบรรยายพิเศษในรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ หรื อ
วิชาชีพเลือก โดยได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบรรจุอยูใ่ นแผนการสอนอย่างชัดเจน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย เลขานุการคณะ เจ้าหน้าที่ธุรการของคณะวิทยาการจัดการ
เว็บมาสเตอร์ ผูค้ วบคุมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติอย่างน้อยสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาที่ตรงกับความจําเป็ น
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหน่ง ได้รับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และทักษะที่
คณะต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้การบริ การแก่อาจารย์เป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชาจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษา และระบบการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาคโดย
อาจารย์ทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา มีชวั่ โมงให้นกั ศึกษาเข้าพบ ไม่นอ้ ยกว่า 3 คาบต่อสัปดาห์
ส่ วนการบริ การด้านการศึกษานักศึกษาทุกคนสามารถติดต่อขอรับบริ การได้ที่สาํ นักงานคณบดี
คณะ
วิทยาการจัดการ
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะวิชาจัดการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อการประกันคุณภาพ ในทุกปี การศึกษา
2) คณะและสาขาวิชานําผลการวิจยั จากข้อ 6.1 มาทบทวนปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
7.1 มีการจัดรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
7.2 อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .3
และ มคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี
การศึกษา
7.6 มีการพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ปี ที่แล้ว
7.7 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตตามมาตร ฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ .3 และมคอ.4
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพต่อหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่3.5
า จากคะแนนเต็ม5.0
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แผนติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชี้และผลการดาเนินงาน

ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559

1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร











2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี











3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา











4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของ ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา











5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา











6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา



















7. มีการพัฒนา /ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนกลยุทธ์การ
สอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคํา แนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน











9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
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ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี ) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559






11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0









12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 ของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



13. อาจารย์ผสู้ อนได้รับการประเมินการสอนจากนักศึกษา
ภายหลังการเรี ยน ร้อยละ 80











14. จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็ นไปตามแผน











15. บัณฑิตที่ได้งานทําได้รั บเงินเดือนเริ่ มแรกไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์
ก.พ. กําหนด



รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

11

12

12

13

15

ตัวบ่ งชี้บังคับ (ข้ อที่ )

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบ่ งชี้ต้องผ่านรวม (ข้ อ)

9

10

10

11

12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อการพัฒนาการเรี ยน
การสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยน พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู้ อนจะ
ประเมินผูเ้ รี ยนว่ามีความเข้า ใจในเนื้อหาของบทเรี ยนหรื อไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม และการตอบคําถามในชั้นเรี ยนของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา ซึ่ งสามารถประเมินเบื้องต้นได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้อหาของบทเรี ยนตามวัตถุประสงค์
การเรี ยนหรื อไม่ หากผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดหรื อไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์การสอน จะมีการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่ องมือหรื อสื่ อการสอน รวมทั้งอาจ
จัดลําดับเนื้อหาบทเรี ยนเพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อคณะผูส้ อน
(3) ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
(4) การทดสอบผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสู ตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปี สุ ดท้าย /บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้บณั ฑิต
และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษ าประจําปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย และอาจเป็ นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยมี
เกณฑ์การประเมินหลักสู ตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ดังนี้
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1) ตัวบ่งชี้บงั คับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย และ
2) มีจาํ นวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณา
จากจํานวนตัวบ่งชี้บงั คับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนดไว้ในรายละเอียดของหลักสู ตร
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ ึนไป
ต่อเนื่องกัน 2 ปี
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้กาํ หนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการ
ปรับปรุ งดัชนีดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
จากการรวบรวมข้อมูล การดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และการวิจยั สถาบัน ทําให้
ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณี ปัญหาที่พบ จะจัดลําดับ
ความสําคัญ และความจําเป็ น เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปั ญหาให้เหมาะสมกับเวลา เช่น ปัญหาการเรี ยนการ
สอนเฉพาะรายวิชา จะได้ดาํ เนินการแก้ไขในภาคเรี ยนต่อไป นํา ปัญหาในเชิ งนโยบาย มหาวิทยาลัยได้
รับทราบและดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย และผูบ้ ริ หารระดับคณะวิชาจะต้องดําเนินการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งฉบับทุกๆ 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

