มคอ. ๒
ตัวอยาง มคอ. ๒
รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบณ
ั ฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนัน้ ๆ
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กาํ หนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัตใิ นหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม
ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตอง
เรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให
มั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดง
ความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามทีก่ ําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรทีเ่ หมาะกับรูปแบบการ
เรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
รับบัณฑิตเขาทํางาน
ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้
หมวด ๑
หมวด ๒
หมวด ๓
หมวด ๔
หมวด ๕
หมวด ๖
หมวด ๗
หมวด ๘

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

๑

มคอ. ๒

ตัวอยาง รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
: คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : ๒๖๐๑
ภาษาไทย
: บัญชีบณ
ั ฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
๓. วิชาเอก

:
:
:
:

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

:-

๔. จํานวนหนวยกิต : ๑๓๕ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
๕.๒ ภาษาที่ใช
๕.๓ การรับเขาศึกษา

: หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป
: จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
: รับนักศึกษาไทย หรือตางประเทศทีส่ ามารถใช
ภาษาไทยไดเปนอยางดี
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
: เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา : ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
๒

มคอ. ๒
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๒ เริ่มใชในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
๖.๓ สภาวิชาการหรือคณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกชื่ออยางอื่น (ระบุชื่อ) พิจารณาและ
เห็นชอบใหนาํ เสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสูตรจะมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ในปการศึกษา ๒๕๕๖ หลังเปดดําเนินการสอนหลักสูตร
ปรับปรุง ๒ ป
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา :
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ไดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๓ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งในลักษณะของ
การประกอบวิ ช าชี พ อิ ส ระ และการทํ า งานในองค ก รหรื อ หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ดังตอไปนี้
(๑) ดานการทําบัญชี
(๒) ดานการสอบบัญชี
(๓) ดานการบัญชีบริหาร
(๔) ดานการภาษีอากร
(๕) ดานการวางระบบบัญชี
(๖) ดานการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
(๗) ดานการตรวจสอบภายใน
(๘) ดานการใหคําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
(๙) ดานอื่นที่เกี่ยวของ

๓

มคอ. ๒
๙. ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

๑

นาง วิไลพร สอนงาย
รองศาสตราจารย

๒

นาง จอมใจ การรักษ
รองศาสตราจารย

๓

นางสาว ญาดา สอนดี
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา

สถานศึกษา

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
D.B.A (Accounting) The University of Florida
๒๕๕๐
บช.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๕๔๕
บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๒๕๔๐
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๕๒
บช.ด.
บช.ม.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒๕๔๘
บช.บ.
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๒๕๔๘
บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒๕๔๓
เชียงใหม

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย กรุงเทพมหานคร
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกทําใหมีการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปดเขตการคาเสรี
สงผลตอรูปแบบของระบบการคาและระบบเศรษฐกิจของโลก การเปดเสรีทางการเงินทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือที่
หลากหลาย สงผลใหเกิดความจําเปนทีต่ องมีแนวปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี ยังผลใหประเทศไทยตองพัฒนากําลังคนในวิชาชีพ
บัญชีใหมีความรู ความสามารถ ในระดับสากล และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สั ง คมโลกในกระแสโลกาภิ วั ต น มี ผ ลต อ วั ฒ นธรรมและมาตรฐานการทํ า งานใน
องคการ ทํา ใหเ กิ ดลั กษณะสังคมแหงความรู บุคลากรจึงตองมี ความสามารถในการเรี ยนรู แ ละ

๔

มคอ. ๒
ปรับตัวสูง ดังนั้นการพัฒนาสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน ควรมุงเนนใหบุคคลตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธ
กิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร ควรตองตอบสนองความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและการแขงขันในระดับสากล เนนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหมีความรูทาง
วิชาชีพบัญชี เขาถึงองคความรูและพัฒนาองคความรูทางวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีไดอยางเหมาะสม และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการเงิน รวมทั้งการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต ใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสรางบุคลากรทางการบัญชีของ
ประเทศที่มีความรูและความสามารถ สอดคลองกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมหาวิทยาลัย เปนกําลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ การปรับปรุงหลักสูตร
บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต จึ ง มุ ง พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู ทั ก ษะทางป ญ ญา ทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ ด า นบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสาร
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น ไดแก วิชาการบัญชีทวั่ ไป วิชาการ
บัญชีสําหรับผูไ มใชนักบัญชี วิชาการบัญชีการเงิน วิชาการบัญชีเพือ่ การจัดการ
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
รายวิชาตางๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังตอไปนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทุกรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
๒) หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไดแก เศรษฐศาสตรจุลภาค
เศรษฐศาสตรมหภาค การเงินธุรกิจ หลักการจัดการ การภาษีอากร ๑ ธุรกิจและสภาพแวดลอม
ทางกฏหมาย การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ การ
จัดการการผลิต หลักการตลาด แคลคูลัส ๑ และหลักสถิติ
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาทีเ่ ปดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
๕

มคอ. ๒
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบดวย ประธาน/หัวหนาหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร มีหนาที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและดําเนินงานดานวิชาการให
เปนไปตามแผนงาน รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือภาควิชาอื่นที่ใหบริการสอน และ คณะ
หรือภาควิชาอื่นที่รับบริการสอนจากภาควิชาบัญชีในสวนของตารางสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การ
วัดและประเมินผล เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และ
ประกาศ ของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาและความสําคัญ
มุ งสร างบั ณฑิ ตทางการบั ญชี ที่ มี ความรู ความสามารถ คุ ณธรรมและจริ ยธรรม เพื่ อ
ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความตองการของสังคม อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑) เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากล
และตรงความตองการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
๒) เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๓) เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความพรอมทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (๔ ป)
๒.๑ แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒.๓ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑) ปรับปรุงหลักสูตรใหมมี าตรฐานไม ๑.๑) ประเมินการประกันคุณภาพ ๑.๑.๑) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ต่ํากวา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ หลักสูตรทุกป อยางตอเนื่อง
ปรับปรุง รายงานผลการ
สกอ. และ สภาวิชาชีพบัญชี
ประเมินหลักสูตร/ หลักสูตร
ไดรับการประเมินมาตรฐาน ใน
ระดับดีขึ้นไป
๑.๒) ปรับปรุงหลักสูตร ทุก ๆ ๕ ๑.๒.๑) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ป
ปรับปรุง/หลักสูตรไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิ

๖

มคอ. ๒
๒.๑ แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒) เสริมสรางความรู และทักษะ
๒.๑) สรางความรวมมือทาง
วิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิต
วิชาการกับองคกรวิชาชีพบัญชี
อยางตอเนื่อง
หรือผูใ ชบัณฑิต ในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษา และบัณฑิต

๒.๓ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๒.๑.๑) บันทึกความรวมมือ
ทางวิชาการ /กิจกรรม/โครงการ
ที่มีองคกรวิชาชีพ หรือผูใช
บัณฑิตใหการสนับสนุน/
สามารถทําความรวมมือ และมี
การดําเนินกิจกรรมตามบันทึก
ความรวมมือ

๓. พัฒนาอาจารย ใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ

๓.๑.๑) ปริมาณงานดานการ
ใหบริการวิชาชีพ การเขา
อบรม สัมมนา การศึกษาตอ/
อาจารยไดรับการพัฒนาไมนอย
นอยกวา รอยละ ๕๐

๓.๑) สงเสริม สนับสนุนอาจารยให
มีประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อนํามาใชปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค ๑ ปการศึกษามี ๒ ภาคการศึกษา ไดแก ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ภาค
การศึกษาที่ ๒
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน :
อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค : ไมมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
๗

ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห

มคอ. ๒
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา :
๑) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเทา
๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/ สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
๓) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี จาก
สถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ใหการรับรอง
๔) ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษามีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดานการคํานวณและดานภาษาอังกฤษ กอนเขา
ศึกษา จะมีปญหาในการเรียนวิชา แคลคูลัส หลักสถิต และภาษาอังกฤษ และอาจสงผลตอการ
เรี ย นวิ ช าหลั ก การบั ญ ชี ขั้ น ต น นอกจากนี้ อาจมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปรั บ ตั ว และการเรี ย นรู ใ น
มหาวิทยาลัย
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๑) จัดทําแผนการศึกษาในภาคการศึกษาแรกใหกับนักศึกษาเขาศึกษาโดยการเทียบ
โอนรายวิชา จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
ตองเรียนเพิ่ม
๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดานการคํานวณและภาษาอังกฤษ ตองเขา
โครงการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ ๑
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
รับภาคปกติ ปละ ๑๐๐ คน
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษาเมื่อ
สิ้นปการศึกษา

๒๕๕๔
๑๐๐

๑๐๐

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐

๙๕
๘

๒๕๕๘
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๔๐๐

๙๕

มคอ. ๒
๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ รายละเอียดการประมาณการรายได (หนวย : บาท)
รายการ

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗

๒๕๕๔
๑. คาบํารุงการศึกษา
๒. คาเลาเรียน(หนวยกิต)
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น

๑,๙๕๐,๐๐๐
๖,๒๖๔,๐๐๐

๓,๙๐๐,๐๐๐
๑๒,๒๘๐,๐๐๐

ไมมี

๕,๘๕๐,๐๐๐
๑๘,๗๙๒,๐๐๐

ไมมี

๘,๒๑๔,๐๐๐

๗,๘๐๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐
๒๕,๐๕๖,๐๐๐ ๒๕,๐๕๖,๐๐๐

ไมมี

๑๖,๔๒๘,๐๐๐

๒๔,๖๔๒,๐๐๐

๒๕๕๘

ไมมี

ไมมี

๓๒,๘๕๖,๐๐๐ ๓๒,๘๕๖,๐๐๐

๒.๖.๒ รายละเอียดการประมาณการคาใชจา ยในหลักสูตรเปนรายป (หนวย:
บาท)
รายการ
๒๕๕๔
๑. คาใชจายดานการผลิตบัณฑิต
๒. คาใชจายดานการวิจัย
๓. คาใชจายดานบริการวิชาการ
๔. คาใชจายดานทํานุบํารุงศิลปฯ
๕. คาเงินอุดหนุน
๖. คาใชจาย อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

๒,๖๔๒,๘๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ไมมี
๕๐๐,๐๐๐
๔,๖๔๒,๘๐๐
๔๖,๔๒๘

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๕,๒๘๕,๖๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
ไมมี
๑,๐๐๐,๐๐๐
๙,๒๘๕,๖๐๐
๔๖,๔๒๘

๗,๙๒๘,๔๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
ไมมี
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๓,๙๒๘,๔๐๐
๔๖,๔๒๘

๒๕๕๘

๑๐,๕๗๑,๒๐๐ ๑๐,๕๗๑,๒๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
ไมมี
ไมมี
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๘,๕๗๑,๒๐๐ ๑๘,๕๗๑,๒๐๐
๔๖,๔๒๘
๔๖,๔๒๘

หมายเหตุ คาใชจายตอหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๘๕,๗๑๒ บาท
๒.๗ ระบบการศึกษา
เปนระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี และการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-learning) เปนการเสริมนอก
เวลาเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
คํ า สั่ ง และประกาศ ที่ เ กี่ ย วข อ งของมหาวิ ท ยาลั ย การบั ญ ชี ไ ทย ทั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ ประกาศ
๙

มคอ. ๒
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแบงวิธีการ
เทียบโอน ๒ แบบ ดังนี้
๒.๘.๑ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรู หมายถึง การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.ใหการรับรอง ใหกับผูที่มี
คุณสมบัติเขาศึกษาทีข่ อเทียบโอนหนวยกิต โดยนับรวมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
๒.๘.๒ การเทียบโอนจากประสบการณ
การเทียบโอนจากประสบการณ หมายถึง การเทียบโอน ความรู ทักษะ ประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเปนหนวยกิตเทียบ
เทารายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย ทั้งนี้หลักเกณฑการเทียบโอน
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัตทิ ี่สอดคลองกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๕ หนวยกิต โดยมีระยะเวลาในหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๒) กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓) กลุมวิชามนุษยศาสตร
๔) กลุมวิชาภาษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน)
๒) กลุมวิชาชีพ
๓) กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
๑๐

๑๓๒
๓๓
๖
๖
๓
๑๘
๙๓
๓๙
๓๙
๑๕
๖

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

มคอ. ๒
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๑) ความหมายของเลขประจําวิชา
รหัสประจําวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบดวยเลข ๖ หลัก รหัสวิชาสามตัว
แรก หมายถึง คณะวิชาและภาควิชา รหัสวิชาสามตัวทาย ตัวแรกหมายถึงชั้นป ตัวกลางหมายถึง
กลุมรายวิชา และเลขตัวทายหมายถึงลําดับวิชาในแตละกลุม โดยตัวกลางมีความหมายดังนี้
๐
หมายถึง
กลุมวิชาสําหรับนักศึกษานอกคณะ
๑
หมายถึง
กลุมวิชาพื้นฐาน
๒
หมายถึง
กลุมวิชาการบัญชีตนทุน
๓
หมายถึง
กลุมวิชาสอบบัญชีและควบคุมภายใน
๔
หมายถึง
กลุมวิชาการบัญชีบริหาร
๕
หมายถึง
กลุมวิชาสารสนเทศ
๖
หมายถึง
กลุมวิชาเฉพาะกิจ
๗
หมายถึง
กลุมวิชาพื้นฐานสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาภายในคณะ
บริหารธุรกิจ
๘ และ ๙ หมายถึง
กลุมวิชาเฉพาะทาง สหกิจศึกษา สัมมนา และปญหาพิเศษ
๒) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้

xxxxxx
xxxxxx
xxx๑๑๑
xxxxxx
xxxxxx

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอยกวา
๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๒) กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓) กลุมวิชามนุษยศาสตร
๔) กลุมวิชาภาษา

๓๓
๖
๖
๓
๑๘

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

๙๓
๓๙

หนวยกิต
หนวยกิต

เศรษฐศาสตรจุลภาค
เศรษฐศาสตรมหภาค
หลักการบัญชีขั้นตน
การเงินธุรกิจ
หลักการจัดการ

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๑

มคอ. ๒
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฏหมาย
การภาษีอากร ๑
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ
การจัดการการผลิต
หลักการตลาด
แคลคูลัส ๑
หลักสถิติ

xxx๑๑๒
xxx๒๑๑
xxx๒๒๑
xxx๓๒๑
xxx๓๑๑
xxx๓๑๒
xxx๓๓๑
xxx๓๕๑
xxx๓๕๒
xxx๓๖๑
xxx๔๓๒
xxx๔๔๑

๒) กลุมวิชาชีพ
การบัญชีขั้นกลาง ๑
การบัญชีขั้นกลาง ๒
การบัญชีตนทุน ๑
การบัญชีตนทุน ๒
การบัญชีขั้นสูง ๑
การบัญชีขั้นสูง ๒
การสอบบัญชี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร ๒
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห

ไมนอยกวา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓๙

โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้อยางนอย ๓ หนวยกิต
xxx๔๙๒ สัมมนาการบัญชีการเงิน
xxx๔๙๓ สัมมนาการบัญชีบัญชีบริหาร
xxx๔๙๔ สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓) กลุมวิชาชีพเลือก

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
ไมนอยกวา

๑๒

หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๑๕

หนวยกิต

มคอ. ๒
โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้ โดยเลือกเรียนจากกลุมวิชาบัญชีอยางนอย ๙ หนวยกิต
กลุมวิชาบัญชี
xxx๔๑๑
xxx๔๒๑
xxx๔๓๑
xxx๔๓๓
xxx๔๓๔
xxx๔๔๒
xxx๔๔๓
xxx๔๕๑
xxx๔๕๒
xxx๔๕๓
xxx๔๕๔
xxx๔๕๕
xxx๔๖๑
xxx๔๖๒
xxx๔๖๓
xxx๔๖๔
xxx๔๖๕
xxx๔๘๒
xxx๔๙๑
xxx๔๙๘

ทฤษฎีการบัญชี
การบริหารตนทุน
ปญหาการสอบบัญชี
การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
การงบประมาณยุคใหม
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองคกรกับงานบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีเฉพาะกิจ ๑
การบัญชีเฉพาะกิจ ๒
การบัญชีเฉพาะกิจ ๓
การบัญชีธนาคาร
การบัญชีระหวางประเทศ
สหกิจศึกษา
การวิจัยทางบัญชี
ปญหาพิเศษทางการบัญชี

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๖(๐-๓๕-๑๘)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

กลุมวิชาอื่น
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
หลักและนโยบายการลงทุน
การเงินธุรกิจระหวางประเทศ
การวิเคราะหหลักทรัพย
การจัดการทรัพยากรมนุษย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธุรกิจระหวางประเทศ
ระเบียบวิธีวิจยั พื้นฐานทางธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๓

มคอ. ๒
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการคุณภาพ
การจัดการหวงโซอุปทาน
การจัดซื้อ
การจัดการการตลาด
การวิเคราะหขอมูลสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๖
หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหสามารถเลือกเปนรายวิชาเลือก
เสรีได
หากหลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชีตองเลือกเรียนจากกลุมวิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๑) แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
xxxxxx แคลคูลัส ๑
xxxxxx จิตวิทยาทั่วไป
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
xxxxxx รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๕(-------)
รวม

๑๔

มคอ. ๒
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

xxxxxx
xxx๑๑๒
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรจลุ ภาค
๓(๓-๐-๖)
การบัญชีขั้นกลาง ๑
๓(๓-๐-๖)
ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
๓(๒-๒-๕)
การประมวลผลดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส
๓(๓-๐-๖)
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๑๘(-------)
รวม
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

xxxxxx
xxx๒๑๑
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

เศรษฐศาสตรมหภาค
การบัญชีขั้นกลาง ๒
หลักการจัดการ
หลักสถิติ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
รวม
๑๘(-------)

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การภาษีอากร ๑
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การจัดการการผลิต
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx หลักการตลาด
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๘(-------)
รวม
๑๕

มคอ. ๒
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๓๑๑
xxx๓๒๑
xxx๓๕๑
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

การบัญชีขั้นสูง ๑
การบัญชีตนทุน ๒
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การเงินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(--------)
๑๘(-------)

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
xxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสูง ๒
xxx๓๓๑ การสอบบัญชี
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒
xxxxxx วิชาเลือก
xxxxxx วิชาภาษา (เลือก)
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(-------)

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๔๓๒
xxx๔๔๑
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
รวม
๑๖

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๕(-------)

มคอ. ๒
ปที่๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
xxxxxx สัมมนาการบัญชี
xxxxxx การจัดการเชิงกลยุทธ
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(--------)
๑๕(-------)

๒) แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
xxxxxx แคลคูลัส ๑
xxxxxx จิตวิทยาทั่วไป
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
xxxxxx รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๕(-------)

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
xxxxxx เศรษฐศาสตรจลุ ภาค
xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑
xxxxxx ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
xxxxxx การประมวลผลดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
xxxxxx รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
รวม
๑๗

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(-------)

มคอ. ๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxxxxx เศรษฐศาสตรมหภาค
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒
xxxxxx หลักการจัดการ
xxxxxx หลักสถิติ
xxxxxx ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(-------)

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การภาษีอากร ๑
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การจัดการการผลิต
xxxxxx หลักการตลาด
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๑๘(-------)
รวม
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสูง ๑
xxx๓๒๑ การบัญชีตนทุน ๒
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒
xxxxxx การเงินธุรกิจ
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
๑๘

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(--------)
๒๑(-------)

มคอ. ๒
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(--------)
๒๑(-------)
รวม

xxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสูง ๒
xxx๓๓๑ การสอบบัญชี
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
xxxxxx วิชาภาษา (เลือก)
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๙(-------)
รวม

xxx๔๓๒ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
xxxxxx สัมมนาการบัญชี
xxxxxx การจัดการเชิงกลยุทธ
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาชีพเลือก

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๖(๐-๓๕-๑๘)
รวม
๖(๐-๓๕-๑๘)

Xxx๔๘๒ สหกิจศึกษา

๑๙

มคอ. ๒
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
วิชาทีเ่ ปดสอนใหกับหลักสูตรอื่น
xxx๑๐๑ การบัญชีทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
(General Accounting)
หลักการเบื้องตน แนวคิด และแนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึก การจัดทํา
รายงานการเงิน การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ
Basic principles; concepts and accounting practices; recording; financial
statement preparation; the use of accounting information in management.
xxx๑๐๒ การบัญชีสําหรับผูมิใชนักบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting for Non-Accountant)
หลักการบัญชีเบื้องตน พระราชบัญญัติการบัญชี การรับรูรายการตามเกณฑคง
คาง ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู การจัดทํางบการเงินและการวิเคราะห
เบื้องตน แนวปฏิบัตทิ างการบัญชีตามเกณฑเงินสดสําหรับการประเมินภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
Introduction to accounting principles; Thai Accounting Act; recognition of
transactions under accrual basis; accounting procedures under double entry system;
financial statement preparation and basic analysis; accounting practice under cash
basis for personal income tax evaluation.
xxx๑๗๑ การบัญชีการเงิน
๓(๓-๐-๖)
(Financial Accounting)
หลักการบัญชีทั่วไป หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคา
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การ
จัดทํารายงานทางการเงิน
General accounting principles; principles of recording transactions for cash,
account receivables, notes receivable, inventories, investments, tangible and
intangible assets, liabilities, owners’ equities; preparation of financial reports.
xxx๑๗๒ การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Management Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๗๑ การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
๒๐

๓(๓-๐-๖)

มคอ. ๒
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน การคิดตนทุนตาม
กิจกรรม การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใช
สารสนเทศทางการบัญชีเพือ่ การจัดการ
Role of management accounting; cost accounting; standard costing; activity
based costing; budgeting; flexible budgeting; cost-volume-profit analysis;
responsibility accounting; segment reporting; pricing decision; use of accounting
information for management.
วิชาทีเ่ ปดสอนใหกับหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขนั้ ตน
๓(๒-๒-๕)
(Introduction to Accounting Principles)
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม
การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุด
รายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี
Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle;
accounting for value added tax; financial statements preparation for servicing and
merchandising firms; voucher system; special journals; control account and
subsidiary ledgers; the application of accounting software; accounting professional
ethics.
 กลุมวิชาชีพ
xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑
๓(๓-๐-๖)
(Intermediate Accounting I)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)
หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การ
รับรูรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพย และการแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน
Principles and procedures of accounting for assets; classification;
recognition and valuation of assets; and presentation of assets in the financial
statements.
๒๑

มคอ. ๒
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒
๓(๓-๐-๖)
(Intermediate Accounting II)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)
หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของกิจการ
การรับรูรายการ การวัดมูลคาหนี้สิน การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลหนี้สินในงบการเงิน
การบัญชีหางหุนสวน การบัญชีบริษัทจํากัด และงบกระแสเงินสด
Principles and procedures of accounting for liabilities and owners’ equity;
recognition, valuation, presentation and disclosures of liabilities in the financial
statements; accounting for partnership; accounting for corporation; and statement of
cash flows.
๓(๓-๐-๖)
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑
(Cost Accounting I)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)
หลักพื้นฐานของการบัญชีตน ทุน การคิดตนทุนงานสั่งทํา การคิดตนทุนงานชวง
การบัญชีสําหรับวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต การคิดตนทุนตาม
กิจกรรม การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรว มและผลิตภัณฑพลอยได การบัญชีสําหรับสินคาเสีย
เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย การงบประมาณและการคิดตนทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุน
และการวิเคราะหผลตาง และระบบจัสอินไทม
Basic principles of cost accounting; job order costing; process costing ;
accounting for direct material, direct labor and manufacturing overhead; activity-based
costing; accounting for joint and by product; accounting for spoiled goods, scrap and
waste materials; budgeting and standard costing; flexible budget and variance
analysis; and just-in-time system.
xxx๓๒๑ การบัญชีตนทุน ๒
๓(๓-๐-๖)
(Cost Accounting II)
วิชาบังคับกอน : xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑ (Cost Accounting I)
ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการตัดสินใจ และระบบตนทุนรวม
สมัยเพื่อการวางแผนและควบคุม
Special topics on contemporary cost approaches for decision making; and
contemporary cost planning and control systems.

๒๒

มคอ. ๒
xxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสูง ๑
๓(๓-๐-๖)
(Advanced Accounting I)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอน
ชําระ ธุรกิจลีสซิ่ง การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การชําระบัญชีของธุรกิจ นโยบายการ
บัญชี การเปลีย่ นแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด การรายงานงบการเงินระหวาง
กาล การบัญชีสัญญากอสราง การบัญชีการปรับโครงสรางหนี้
Accounting practice for consignment, joint venture, installment sales,
leasing business; home-office and branch accounting; business liquidations;
accounting policy; accounting changes and error correction; interim financial
statements reporting; accounting for construction contract; accounting for troubled
debt restructuring.
xxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสูง ๒
๓(๓-๐-๖)
(Advanced Accounting II)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การทํางบการเงินรวม รายการเงินตรา
ตางประเทศ การแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ และการบัญชีกองทุน
Accounting for combined corporate entities; preparation of consolidated
financial statements; foreign currency transactions; translations of foreign financial
statements; and fund accounting.
xxx๓๓๑ การสอบบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Auditing)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
แนวคิดและแมบทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค ขอบเขต
กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการ
วางแผนการสอบบัญชี รายงานการสอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลขอมูลดวย
คอมพิวเตอร
Concept and framework of auditing; auditing standard; objectives, scope,
law and regulations related to auditing; principles and procedures of internal control;
๒๓

มคอ. ๒
auditing techniques and planning; audit reports; and computerized data processing
audit.
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Information Systems)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
บทบาทและองคประกอบของระบบ
สารสนเทศในองคกร รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศยอยทาง
ธุรกิจ การเขาถึงระบบสารสนเทศ การประยุกตใชระบบสนเทศเพือ่ การบริหาร การสื่อสาร
ขอมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือขาย
Introduction to information systems; roles and components of information
systems in organization; form and information system structure; business subsystem
information; information system access; application for administration; data
communication in information systems; and network systems.
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting Information Systems)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
(Introduction to Information System)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ
การไหลของขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา
เอกสาร เครื่องมือสําหรับงานดานสารสนเทศทางการบัญชี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การควบคุมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ
Concepts of accounting information systems; business activities and cycles;
flow of accounting data and information; systems development and documentation
techniques; tools of accounting information systems work; use of information
technology for internal control and improvement of business activities efficiency.
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒
๓(๓-๐-๖)
(Taxation II)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
xxxxxx การภาษีอากร ๑ (Taxation I)
แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตาม
หลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินไดตาม
๒๔

มคอ. ๒
ประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษี
อากร การจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี
Concepts and differences between accounting principles and taxation for
revenues and expenses recognition; preparation of working paper for calculating
income tax per revenue code; adjustments for financial accounting-based income to
taxable income; preparation of tax report and tax returns.
xxx๔๓๒ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
๓(๓-๐-๖)
(Internal Control amd Audit)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
ลักษณะ ประเภทและมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหาร
ความเสี่ยงระดับทั่วทั้งองคการ กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การ
ประเมินผล การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน การสรุปขอตรวจพบ การ
ปองกันการทุจริต และการสื่อสารผลการตรวจสอบ
Characteristic, types and standard of internal auditing; enterprise risk
management framework; internal control framework; corporate governance;
evaluation; internal audit planning; performing; audit finding; fraud prevention; and
communication audit results.
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
๓(๓-๐-๖)
(Financial Reports and Analysis)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
กฎระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
แมบทการบัญชี งบการเงินและรายงานทางการเงิน เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหงบการเงิน
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแสเงิน
สด คุณภาพกําไร การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ กรณีศึกษา
Regulations and rules regarding financial statements preparation and
presentation; accounting framework; financial statements and financial reports; tools
for analyzing financial statements; financial position analysis; results of operations and
changes in financial positions; statement of cash flows; quality of earnings; analysis of
multi-national financial statements. Case study.

๒๕

มคอ. ๒
xxx๔๙๒ สัมมนาการบัญชีการเงิน
๓(๓-๐-๖)
(Seminars in Financial Accounting)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีการเงินในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in financial
accounting at the bachelor’s degree level.
xxx๔๙๓ สัมมนาการบัญชีบริหาร
๓(๓-๐-๖)
(Seminars in Managerial Accounting)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in managerial
accounting at the bachelor’s degree level.
xxx๔๙๔ สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Seminars in Acccounting Information Systems)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in acccounting
information systems at the bachelor’s degree level.
 กลุมวิชาเลือก - การบัญชี
xxx๔๑๑ ทฤษฎีการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting Theory)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติทางการบัญชี รวมถึง
การประยุกตวิธีการและหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพการณดานกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม หลักการ
วัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน
ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปญหาที่เกี่ยวของ
Evolution, nature, structures, concept and assumptions of accounting;
application of accounting principles and procedures to economic law and regulations,
professional standards and social environment; principles of income and financial
๒๖

มคอ. ๒
position measurement; evaluation of assets, liabilities and owners’ equities;
presentation in financial reporting; and related problems.
xxx๔๓๑ ปญหาการสอบบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Problems in Auditing)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๓๑ การสอบบัญชี (Auditing)
ป ญหาตา งๆ เกี่ ย วกับ การสอบบัญชี
การประยุ กต หลั ก การสอบบั ญชีใ น
สถานการณตางๆ และการรายงานการสอบบัญชี
Various problems in auditing; application of auditing principles for various
situations and audit reporting.
xxx๔๓๓ การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting Information System Controls and Audit)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
บทบาทและผลกระทบของคอมพิ ว เตอร ที่ มี ต อ การควบคุ ม และตรวจสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร ประเภทและ
โครงสรางการควบคุมดานคอมพิวเตอร
กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรชวยการตรวจสอบ การใชกรณีศึกษา
Roles and impact of computer on control and audit; relevant professional
standards; risk and computer crimes; structure of computer controls; audit processes
and computer assisted audit techniques; usages case study.
xxx๔๓๔ การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Corporate Governance and Accounting Professional Ethics)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๓๑ การสอบบัญชี (Auditing)
หลักการ แนวคิด โครงสราง ความสําคัญ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการใน
ระดับนานาชาติและของไทย ความโปรงใสของรายงานทางการเงิน การใชกลไกทางการบัญชี
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแล จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
Principles, concepts, structure, importance and processes of both
international and Thai corporate governance; transparency of financial reports;
accounting mechanism and audit committee to create governance; accounting
professional ethics.
xxx๔๔๒ การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
๒๗

๓(๓-๐-๖)

มคอ. ๒
(Controllership)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑ (Cost Accounting I)
ลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสรางของการจัด
องคการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุม การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงาน และการศึกษานอกสถานที่
Nature and role of controller; organization structures; planning and control
techniques; using accounting information in planning and control in operating; and
field trip required.
xxx๔๔๓ การงบประมาณยุคใหม
๓(๓-๐-๖)
(Modern Budgeting)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑ (Cost Accounting I)
กระบวนการเกี่ยวกับการงบประมาณ
วิธีและขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
การเงินและงบประมาณดําเนินงาน การงบประมาณตามประเพณีปฏิบัติและแนวยุคใหม
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการงบประมาณ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
และรายงานการปฏิบัติงาน
The budgeting processes; method and procedures in preparation of
financial and operating budgets; traditional and modern budgeting; computer
application in budgeting; case studies in developing all budgets and performance
reports.

xxx๔๕๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting Information Systems Analysis and Design)
วิชาบังคับกอน : xxxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information
System)
๒๘

มคอ. ๒
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใชแผนภาพ
ทางเดินขอมูล พจนานุกรมขอมูลในการวิเคราะหระบบ การออกแบบเอาตพุตและอินพุต
การออกแบบแฟมขอมูล และฐานขอมูล
Accounting information systems analysis and design; use of data flow
diagrams; data dictionaries in systems analysis; output and input design; file and
database design.
xxx๔๕๒ ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Database Systems for Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
(Introduction to Information System)
แนวคิดพื้นฐานของฐานขอมูล ภาษา การออกแบบฐานขอมูล เทคนิคและแนวโนม
การนําระบบฐานขอมูลไปปฏิบัติใช แนวโนมของระบบฐานขอมูล และระบบฐานขอมูลในทาง
การคา
Basic concepts of database; languages; design of database; database
system implementation techniques and trends; and commercial database systems.
xxx๔๕๓ โปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากรองคการในทางการบัญชี ๓(๓-๐-๖)
(Enterprise Resource Planning Software for Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information
System)
หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติใชระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ การประยุกตงานดานการบัญชีกับระบบ
การวางแผนทรัพยากรองคการ กลุมระบบงานทางการบัญชีซึ่งรวมถึงระบบบัญชีแยกประเภท
และการจัดทํางบการเงิน
Enterprise resource planning principle; success factors in implementing
ERP software; application of accounting functions in the ERP system; accounting
module including general ledger system and financial report preparation.

xxx๔๕๔ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
๓(๒-๒-๖)
(Accounting Software Package)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
๒๙

มคอ. ๒
(Introduction to Information System)
โครงสรางทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการประมวลผลสารสนเทศ
ทางการบัญชีแบบระบบเชือ่ มโยง
General structure of accounting software package; usage of accounting
package for preparing accounting documents; recording accounting transactions and
processing accounting information relating to various connected systems.
xxx๔๕๕ ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Issues in Accounting Information Systems)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information
System)
คนควา วิเคราะหและอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็น
หรือปญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เรียนรูแนวทางการแกปญหา เพื่อพัฒนาทักษะกอนการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
Research, analysis, and discussion for building the knowledge and deeply
understanding in issues or problems about information systems; study problem
solutions in order to develop skills before working. Case study.
xxx๔๖๑ การบัญชีเฉพาะกิจ ๑
๓(๓-๐-๖)
(Specialized Accounting I)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สถาบันการเงิน
อสังหาริมทรัพย ประกันภัย คลังสินคา เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลาย
ประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as
finance, real estate, insurance, warehouse. Selected one or more topics.

xxx๔๖๒ การบัญชีเฉพาะกิจ ๒
๓(๓-๐-๖)
(Specialized Accounting II)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
๓๐

มคอ. ๒
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล
กิจการทองเที่ยว และกิจการใหบริการอื่น เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
หลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as
hotel, hospital, toursism, and other servicing enterprises. Selected one or more topics.
xxx๔๖๓ การบัญชีเฉพาะกิจ ๓
๓(๓-๐-๖)
(Specialized Accounting III)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
สาธารณูปโภค
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก
เกษตรกรรม ธุรกิจการเกษตร สหกรณการเกษตร เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือหลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as
public welfare, agriculture, agribusiness, agricultural cooperative. Selected one or
more topics.
xxx๔๖๔ การบัญชีธนาคาร
๓(๓-๐-๖)
(Bank Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย
การจัดทํารายงานการเงินตาม
ขอบังคับของธนาคารพาณิชย
Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the
financial reports due to the regulations of the commercial bank.
๓(๓-๐-๖)
xxx๔๖๕ การบัญชีระหวางประเทศ
(International Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีของประเทศตาง ๆ
การลดความแตกตางทางการบัญชี การซื้อตราสาร
ลวงหนา และภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวางประเทศและการเปดเผยขอมูล งบการเงิน
๓๑

มคอ. ๒
รวมและรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ การ
กําหนดราคาโอนและภาษีระหวางประเทศ
การวางแผนและควบคุมของบริษัทขามชาติ
Accounting systems in the international business; comparative
international accounting and practices; the harmonization of international accounting
diversity; forward contract and inflation; international financial statements and
disclosure; consolidation;
business combination and segmental reporting;
international statement analysis; transfer pricing and taxation; planning and control
in the multinational enterprises.
xxx๔๘๒ สหกิจศึกษา
๖(๐-๓๕-๑๘)
(Co-operative Education)
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาตองลงทะเบียน และสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพแลวไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต
Requirement : Students have to register and pass all subjects in major courses not
less than 30 credits
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนา
ตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ เดือน
เต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณที่ไดจากการทํางานในสถาน
ประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอื่น
A systematic provision of work-based learning in the work place with the
cooperation between the university and the work place in order to provide the opportunity
for the students to develop operational competency related to the accounting profession.
Students have an opportunity to develop their thinking ability, mimd and emotion. The
period of co-operative education must not be less than 4 months. The students will be
evaluated through a report of the experience from the work place or a piece of other
creative work.

xxx๔๙๑ การวิจัยทางบัญชี
(Accounting Research)
วิชาบังคับกอน xxxxxx หลักสถิติ (Principles of Statistic)
๓๒

๓(๓-๐-๖)

มคอ. ๒
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วิธวี ิจัยและแบบวิจัยตางๆ
การใชสถิติ
วิเคราะหอยางงายในการวิเคราะหขอมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัย
ทางบัญชี
Introduction to research; research methodogy and designs; use of basic
statistical analysis; and literature review of accounting research.
xxx๔๙๘ ปญหาพิเศษทางการบัญชี
๓(๐-๐-๖)
(Special Problems in Accounting)
การศึกษาคนควาทางการบัญชีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
๓.๒ ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สถานศึกษา

The University of Florida
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

๑

นาง วิไลพร สอนงาย
รองศาสตราจารย

๒*

นาง จอมใจ การรักษ
รองศาสตราจารย

๓*

นางสาว ญาดา สอนดี
ผูชวยศาสตราจารย

D.B.A (Accounting)
บช.ม.
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ด.
บช.ม.
บช.บ.
บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.

๔

นาย อนุชา ตั้งจิต
ผูชวยศาสตราจารย

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

๕

นาย ภูริ อยูเย็น
อาจารย

บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.
๓๓

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
๒๕๕๐
๒๕๔๕
๒๕๔๐
๒๕๕๒
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๔๘
๒๕๔๓
๒๕๕๒
๒๕๔๕
๒๕๔๙
๒๕๔๓

มคอ. ๒
๓.๒.๒
ลําดับ
ที่

อาจารยประจํา

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สถานศึกษา

The University of Forida,
USA
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสยาม

๑

นาง วิไลพร สอนงาย
รองศาสตราจารย

D.B.A (Accounting)
บช.ม.
บธ.บ.(การบัญชี)

๒*

นาง จอมใจ การรักษ
รองศาสตราจารย

๓*

นางสาว ญาดา สอนดี
ผูชวยศาสตราจารย

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

๔

นาย อนุชา ตั้งจิต
ผูชวยศาสตราจารย

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

๕

นาย ภูริ อยูเย็น
อาจารย

บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.

๖

นาง อุไรวรรณ นภาสัย
ผูชวยศาสตราจารย
นาย วินัย สอนดี
อาจารย

บธ.ม.(การเงิน)
บช.บ.
บธ.ม (การจัดการ)
บช.บ.

นาย สมเกียรติ คิดงาม
อาจารย

บธ.ม.(การจัดการ)
บธ.บ.(การบัญชี)

๗

๘

๓๔

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
๒๕๕๐
๒๕๔๕
๒๕๔๐
๒๕๕๒
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๔๘
๒๕๔๓
๒๕๕๒
๒๕๔๕
๒๕๔๙
๒๕๔๓
๒๕๓๘
๒๕๔๒
๒๕๕๑
๒๕๔๑
๒๕๔๗
๒๕๔๒

มคอ. ๒
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

สถานศึกษา

คุณวุฒิ
การศึกษา

๑

นาง สมใจนึก ใจดี

๒

ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
นาง กรกมล จินตนา
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต

บธ.ม.(การเงิน)
บช.บ.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตภาคพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นาย พรชัย ชอบดี
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๓

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๔๖
๒๕๔๐
๒๕๔๘
๒๕๔๓

๔. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา
ในหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได ตามความ
ประสงค ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
๔.๑.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของตนตอองคกร การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัดแผนการเรียน
แบบมีสหกิจศึกษา คาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ตอวิชาชีพ
๒) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถาบันและสังคม
๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนอยางมีคุณธรรม
๔.๑.๒ ดานความรู
นักศึกษาตองสามารถบูรณาการความรูและความเขาใจในองคความรูทางวิชาชีพ
และดานอื่นที่สัมพันธกันเพือ่ ใชในการปฏิบัติงานที่ไดรบั มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีองคความรู
๓๕

มคอ. ๒
ใหมโดยเรียนรูจากการทํางาประสบการณการทํางาน การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรู
ดานการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๒) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ
๓) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ
๔) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๔.๑.๓ ดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเองโดยเรียนรูจากการทํางาน การ
แกไขปญหา การแสวงหาขอมูล การประมวลขอมูล ตลอดจนทักษะการใชความเขาใจ ดุลยพินิจใน
ตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่การงานได การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาจึง คาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง
๒) สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะ
ทางวิ ช าชี พ และดุ ล ยพิ นิ จ ในการแก ไ ขป ญ หาในสถานการณ ต า งๆอย า งสร า งสรรค โดยคํ า นึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
๔.๑.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ และ
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางกัน
ทํางานไดอยาง มีประสิทธิภาพ การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๓) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
๔) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของ
ตนเองอยางตอเนื่อง
๓๖
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๔.๑.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาตองพัฒนาทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารใหเขาใจ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย การใหประสบการณภาคสนาม
โดยการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๒) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
๔.๒ ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
การเรียนวิชาสหกิจศึกษา จัดใหเรียนภาคเรียนที่ ๒ ชั้นปที่ ๔ และนักศึกษาจะตอง
เรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
ไมมี

๓๗
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พงึ ประสงค
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ สังคมและสิ่งแวดลอม

กลยุทธหรือกิจกรรม
- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณคา ทัศนคติ จริยธรรม
แหงวิชาชีพ ใหรูถึงผลกระทบที่มตี อวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกิจโลก
ในรายวิชาทุกวิชาในกลุมวิชาชีพ การปฐมนิเทศ
และการปจฉิมนิเทศ
- ใหทํากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสราง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ
สังคม
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบ และเฝาสังเกต โดยใชกระบวนกลุม

๒.มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทาง - ใหนักศึกษาเรียนวิชาที่ตอ งใชความรูในศาสตร
วิชาชีพ และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
ตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหา หรือ การแสดง
ความเห็น
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา ใหเหมาะสมกับระดับชั้นปของ
นักศึกษา
๓.มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห
บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีอยางเปนระบบ

- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เสริมกับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นปของนักศึกษา
- ใชวธิ ีการสอนที่ใหนักศึกษาไดฝกหัดคิด
วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพบัญชี

๓๘
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พงึ ประสงค
๔.มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค
พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องและทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทกุ ระดับ
อยางเหมาะสม

กลยุทธหรือกิจกรรม
- กําหนดใหทํางานกลุมในรายวิชา
- สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนวิชาสหกิจศึกษา
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เสริมกับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นปของนักศึกษา
- มอบหมายหัวขอ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการ
เรียนรูดวยตนเอง และจัดหาสื่อการสอน
อีเล็กทรอนิกส สื่อการสอนเอกสาร หรือแหลง
คนควาที่จัดใหมีในหองสมุด ในปริมาณเพียงพอ
และพรอมใช

๕.มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ - กําหนดรายวิชา หรือ หัวขอ ที่จัดการศึกษาใน
สื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ แบบ e-learning
- มอบหมายงานที่ใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และให
มีการรายงาน
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เกีย่ วกับโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
๒.๑. คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหการดําเนิน
ชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรค และทําประโยชนใหกับสวนรวม นอกจากนั้นการ
ใชความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ตองพึงระมัดระวัง และคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางที่ดี
แกนักศึกษาทั้งในดานคุณธรรม และจริยธรรม ตอไปนี้
๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่
ดีตอวิชาชีพ
๒) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
๓๙

มคอ. ๒
สถาบันและสังคม
๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) สรางวัฒนธรรมองคกรในคณะ เพื่อปลูกจิตสํานึกขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษา
อาจารย และบุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา ความรับ ผิ ดชอบในหนาที่ และความ
ซื่อสัตยสุจริต
๒) อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งฝายกิจการนักศึกษาของคณะตองสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดกับนักศึกษาโดยการจัด
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการทําประโยชนใหกับชุมชน กิจกรรมภายใน ไดแก
การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนที่ประจักษ นักศึกษาที่ทําประโยชนใหกับ
สังคม
๓) ในหลักสูตรมีรายวิชา การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี ซึ่ง
เปนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะใหนักศึกษาไดเลือกเรียน
๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) การประเมินผลคุณลักษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู โดยใชแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และใหบุคคลตอไปนี้อยางนอย ๓ คน ไดประเมิน ไดแก
เพื่อนรวมชั้นเรียน อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผูให
การฝกหัดงาน หรือสหกิจศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
๒) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลา
จํานวนทุจริตในการสอบลดนอยลง ความพรอมเพรียงในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนตน
๓) การสอบขอเขียน วิชา การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
๒.๒. ความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูดาน การบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตรอื่นที่
เกี่ยวของดานองคกรและธุรกิจ ความรูและความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้น
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู จึงครอบคลุมความรู ตอไปนี้
๑) มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
๔๐
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๒) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดาน
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๓) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวธิ ีการ
เรียนรูจากประสบการณ
๔) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานความรู
๑) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุงเนนให
ผูเรียน มีความรูและความเขาใจใน ทฤษฏีการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกตใชความรู
ในการจั ดทํ า นํ า เสนอรายงานทางการเงิ น แก ไ ขปญ หาการปฏิ บั ติ ท างการบั ญชี การใหเ สนอ
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได
๒) การเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง
๓) การเรี ย นรู จ ากประสบการณ แ ละการถ า ยทอดของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
ผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะดาน หรือทุกดาน
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานความรู
๑) การทดสอบยอย
๒) การสอบกลางภาค
๓) การสอบปลายภาค
๔) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหนาชั้น
เรียน และเอกสารรายงาน
๕) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา
๒.๓ ทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
นักศึกษาจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง โดยผูสอนตองมุงเนนให
นักศึกษาใชความเขาใจมากกวาการจํา มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะกับ
ตนเอง และสามารถตัดสินใจ แกปญหาได เพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูตอไปนี้
๑) สามารถสื บ ค น ประมวลข อ มู ล หลั ก ฐาน แนวคิ ด ต า งๆ ในการระบุ แ ละ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง
๒) สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
๔๑

มคอ. ๒
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
๑) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุม
๒) การฝกปฏิบตั ิทั้งในหองเรียน หรือในสถานประกอบการ และสหกิจศึกษา
๓) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี
๔) การสอนโดยใชกรณีศึกษา โจทยปญหา
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในทักษะทางปญญา
๑) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณีศึกษา หรือโจทยปญหา
๒) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอในชัน้
เรียนและเอกสารรายงาน
๓) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา
๔) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษา
โดยสอดแทรกเขาไปในการสอนรายวิชา มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่นทีม่ ีความแตกตางกัน ผูสอนจะตองมีวิธที ี่จะพัฒนาคุณลักษณะในดานนี้ หรืออาจแนะนํา
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาดานสังคมศาสตร เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัตติ อไปนี้
๑) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒) มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ ที่ ดี สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น และปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๓) สามารถใหความชว ยเหลื อและอํ านวยความสะดวกในการแก ไขปญหาใน
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
๔) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม การทํางานที่ตองประสาน
กับนักศึกษา บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

๔๒

มคอ. ๒
๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
๑) การสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรียน
๒) คุณภาพผลงานของนักศึกษาโดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนด
๓) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน
๔) ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสว นรวมในการประเมินผล
๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หนาที่งานทางการบัญชีมีสวนเกี่ยวของกับการวิเคราะหตวั เลขและการสื่อสารให
เขาใจ การออกแบบและวิเคราะหระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ รวมทั้งการเปนผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผูสอนจําเปนตองฝกทักษะดานนี้
เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติเหลานี้เมื่อสําเร็จการศึกษา
๑) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๒) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
๒.๕.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มอบหมายงานในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร
๒) ใหนักศึกษากับอาจารยทําโครงงาน หรือ การวิจัยรวมกัน
๓) จัดหาชองทางใหมีการนําเสนอผลงาน
๔) สหกิจศึกษาใหเรียนรูจากการทํางานจริง
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการ
นําเสนอ ความถูกตอง การใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
๒) การสอบภาคปฏิบัติ
๔๓

มคอ. ๒
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
๓.๑ ผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูใ นตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ าก
หลักสูตรสูรายวิชา มีความหมายดังนี้
๑) คุณธรรม จริยธรรม
๑ มีความรูความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
๒ มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
๓ สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชี ีวติ อยางสรางสรรคในสังคม
๔ มีจิตสํานึก และพฤติกรรมทีค่ ํานึงถึงประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
๒) ความรู
๑ มีความรูความเขาใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธกี ารทางการบัญชี
๒ มีความรูและความเขาใจในองคความรูดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๓ มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใชวธิ ีการ
เรียนรูจากประสบการณ
๔ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอยางตอเนื่อง
๓) ทักษะทางปญญา
๑ สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการระบุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง
๒ สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใช
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม
ในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจ
๓ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน

๔๔

มคอ. ๒
๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑ สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๓ มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมงาน
๔ มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเนื่อง
๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ มีทักษะการใชวิธวี ิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๒ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๓ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสือ่ สารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
๓.๒ ความรับผิดชอบของรายวิชา
ความรับผิดชอบในหลักสูตรที่มีตอผลการเรียนรู ๕ ดาน แสดงสัญญลักษณดังนี้
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
๐ หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

๔๕

มคอ. ๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
xxxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
กลุมวิชาชีพ
xxxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑
xxxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒
xxxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑
xxxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสูง๑
xxxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสูง ๒

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๒) ความรู

๓) ทักษะทาง
ปญญา

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕) ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

















































































































































๔๖

มคอ. ๒
รหัสวิชา

xxxx๓๒๑
xxxx๓๓๑
xxxx๓๕๑
xxxx๓๕๒
xxxx๓๖๑
xxxx๔๓๒
xxxx๔๔๑

ชื่อวิชา

การบัญชีตนทุน ๒
การสอบบัญชี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร ๒
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การจัดทําและวิเคราะหงบการเงิน

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๒) ความรู

๓) ทักษะทาง
ปญญา

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕) ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

















































































































































๔๗

มคอ. ๒
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุมวิชาชีพเลือก
xxxx๔๑๑ ทฤษฎีการบัญชี
xxxx๔๒๑ การบริหารตนทุน
xxxx๔๓๑ ปญหาการสอบบัญชี
xxxx๔๓๓ การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
xxxx๔๓๔ การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพบัญชี
xxxx๔๔๒ การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
xxxx๔๔๓ การงบประมาณยุคใหม
xxxx๔๕๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
xxxx๔๕๒ ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๒) ความรู

๓) ทักษะทาง
ปญญา

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕) ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓








































































































































































































































๔๘



มคอ. ๒
รหัสวิชา

xxxx๔๕๓
xxxx๔๕๔
xxxx๔๕๕
xxxx๔๖๑
xxxx๔๖๒
xxxx๔๖๓
xxxx๔๖๔
xxxx๔๖๕
xxxx๔๘๑
xxxx๔๘๒

ชื่อวิชา

โปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากร
องคการในทางการบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีเฉพาะกิจ ๑
การบัญชีเฉพาะกิจ ๒
การบัญชีเฉพาะกิจ ๓
การบัญชีธนาคาร
การบัญชีระหวางประเทศ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๒) ความรู

๓) ทักษะทาง
ปญญา

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕) ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓







































































































































































































๔๙

มคอ. ๒
รหัสวิชา

xxxx๔๙๑
xxxx๔๙๒
xxxx๔๙๓
xxxx๔๙๔
xxxx๔๙๘

ชื่อวิชา

การวิจัยทางบัญชี
สัมมนาการบัญชีการเงิน
สัมมนาการบัญชีบริหาร
สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ปญหาพิเศษทางการบัญชี

๒) ความรู

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๓) ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓













































































































๕๐

มคอ. ๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร
๑) มหาวิทยาลัยพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบเปน
ตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาในองคประกอบ ที่ ๒ การเรียนการสอน และทําความเขาใจใหตรงกันทั้ง
สถาบันเพื่อใหสามารถปฏิบัติได
๒) รองคณบดีฝายวิชาการ ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอน
รายวิชาในแตละภาคเรียน เพื่อใหมั่นใจวาผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชาไดระบุประเด็นมาตรฐานผล
การเรียนรูของรายวิชานั้น รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา อยางครบถวน
สมบูรณ และสามารถปฏิบตั ิได
๓) คณบดี หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดใหมีคณะกรรมการทําหนาที่
ตรวจสอบ และใหความเห็นตอขอสอบ เพือ่ ใหมั่นใจวาวิธีการวัดและประเมินผลมีความตรงประเด็นกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดไวในประมวลการสอนกอนที่จะมีการสอบ และการวัดประเมินผล
การเรียนของนักศึกษาเพื่อใหมั่นใจถึงสัมฤทธิผ์ ลดานมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา กอนที่จะมี
การประกาศผลการสอบ
๔) การประเมินคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรูจากผูใหการฝกหัดงาน ผูควบคุม
การฝกหัดงาน อาจารยนิเทศงาน
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากทีน่ ักศึกษาสําเร็จการศึกษา
๑) การวิจัยสถาบัน ในหัวขอ ตอไปนี้
การติดตามบัณฑิต ประเด็นการวิจยั การไดงานทํา ระยะเวลาการไดงานทําหลัง
จบการศึกษา อัตราเงินเดือนเริ่มแรก ความมั่นใจของผูสําเร็จการศึกษาในการเขาสูกระบวนการทาง
วิชาชีพบัญชี รวมทั้งความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๒) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เชน การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงสํารวจ
หัวขอ ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มตี อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาอาจารย

๕๑

มคอ. ๒
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑) นักศึกษาตองเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสรางที่หลักสูตร ไมนอยกวา ๑๓๒
หนวยกิต
๒) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการ
บัญชีไทย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑) การปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของ
นักศึกษาในรายวิชา
๒) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกีย่ วของ เชน
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมอื อาจารย กฎระเบียบตาง ๆ
๓) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผเู รียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
๔) ใหมีอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
๕) ทดสอบสอน ประเมินการสอน
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
๑) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๒) การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวม
เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย
๓) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ เปาหมายการบริหารหลักสูตร
๑) พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานสากล และตรงกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศ
๒) หลักสูตรไดรับการรับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพบัญชี

๕๒

มคอ. ๒
๓) หลักสูตรมีการดําเนินการไดคุณภาพและมาตรฐาน ตามผลการตรวจสอบจาก
สํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา ไดบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพรภายในป
การศึกษา ๒๕๕๖
๔) หลักสูตรจะตองไดรับการปรับปรุงทุก ๕ ป
๑.๒ ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ตัวแทนจากผูมีสวนเกีย่ วของจากคณะ/มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ทําหนาทีก่ ํากับดูแลการดําเนินการของแตละหลักสูตรทั้งทางดานวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
๒) มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา
๓) มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและ
หลักสูตร การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามกําหนดเวลา
๔) มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ระบุ ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไขปญหา ในการบริหารหลักสูตร อยางนอย ปละ ๒ ครั้ง
๑.๓ การประเมินผลการบริหารหลักสูตร
๑) หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
๒) หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี
๓) มีจํานวนรายวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาความรูใหมไดดวยตนเอง
๔) มีการประเมินหลักสูตร ทุกสิน้ ปการศึกษาและครบรอบหลักสูตร โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
๑) มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําป ใหกับคณะทั้งงบประมาณแผนดิน
และเงินรายไดเพื่อ จัดหา ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ ครุภัณฑอยางเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู
๒) คณะจัดใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณเพื่อใหการดําเนินการ
ตางๆ ของคณะเปนไปตามแผนงานและสามารถใชงบประมาณเพือ่ กอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาให
มากที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ

๕๓

มคอ. ๒
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ
ที่เปนผูรับผิดชอบการใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ใชในการเรียน ไดแก หนังสือ ตํารา ฐานขอมูล อุปกรณสนับสนุนการเรียน อยู
ในความรับผิดชอบรวมกันระหวางคณะกับสํานักวิทยบริการ
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๑) ภาควิชาจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนตอคณะ
ในทุกปงบประมาณ
๒) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อการจัดทรัพยากรการเรียนการสอน
ตํารา วารสารทางวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับคณะและภาควิชา
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะไดกําหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้
๑) เครื่องคอมพิวเตอร ตอ หัวนักศึกษาจริง เทากับ ๑๐ เครื่อง ตอ ๑ คน
๒) รายจายเกี่ยวกับทรัพยากรในหองสมุด ตอหัวนักศึกษา จําแนกเปนประเภท ดังนี้
- หนังสือ ตํารา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒,๐๐๐ บาทตอ ๑ คน
- สื่อสิ่งพิมพ ประเภท วารสาร นิตยสาร
๑,๐๐๐ บาทตอ ๑ คน
- ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนขอมูล
๑๐,๐๐๐ บาทตอ ๑ คน
๓) มีหองเรียน หองปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป และอุปกรณสนับสนุนการเรียนอื่นตามความจําเปนอยางครบถวน ทันสมัย และ
อยูในสภาพพรอมใช โดยมีการตรวจสอบและจัดทําเปนสถิติเพื่อรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย
๔) มีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณ
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
๓.๑.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
รองคณบดีฝายวิชาการเปนผูกํากับดูแลจํานวนอาจารยเพื่อใหมีสัดสวนนักศึกษาตอ
อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยจะตองระบุคณ
ุ สมบัติ ประสบการณของอัตราอาจารยใหม หรืออัตราอาจารยทดแทน
มีระบบการคัดเลือกทีโ่ ปรงใส
ตรวจสอบได และสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการปฐมนิเทศ เพือ่ ชี้แจงใหเขาใจเกี่ยวกับ ปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตร
ความรับผิดชอบตอหลักสูตร
๕๔

มคอ. ๒
๓.๑.๒ การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
ผูบริหารคณะ ผูบริหารหลักสูตร จัดใหมีการพัฒนาความรูและทักษะแกอาจารย
ใหตรงความตองการของคณะ เพื่อใหอาจารยสามารถปฏิบตั ิงานในภารกิจตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
โดยใหการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอาจารยในทุกรูปแบบภายใต
งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร ดังนี้
๑) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
เชน มีระบบอาจารยพี่เลี้ยง
อบรมวิธีการสอน การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัย การวางแผนและการเขียนประมวลการ
สอนรายวิชา การผลิตสื่อ ตํารา การสัมมนา เปนตน
๒) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ เชน การใหการศึกษาดูงาน การ
สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการเพือ่ การขอตําแหนงทางวิชาการ
ใหทุนการศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่คณะตองการหรือมีความจําเปน
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะจัดใหมีการทํางานรวมกัน โดยจัดโครงสรางองคการของคณะเปนฝายตางๆ
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลัก เชน ฝายวิชาการและวิจัย ฝายพัฒนานักศึกษา และฝายกิจการ
พิเศษ แตละฝายมีการแตงตั้งคณะกรรมการฝาย เพื่อใหเกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมมือกันทํางาน โดยฝายวิชาการจะรับผิดชอบในการวางแผน การติดตาม และทบทวน
หลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ ซึ่งคณะจะเปนผู
เสนอแตงตั้งผูท ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่คณะกําหนด ไดแก ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทํางานและประสบการณดานวิชาการ ผลงานที่ประจักษ นอกจากนี้คณะมีนโยบายใหเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มชี ื่อเสียงและเปนแบบอยางที่ดี มาบรรยายพิเศษในรายวิชา
ตางๆ ในกลุม วิชาชีพบังคับ หรือวิชาชีพเลือก ไดไมเกินกวา ๖ ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบ
จากรองคณบดีฝายวิชาการ และบรรจุอยูในแผนการสอนอยางชัดเจน
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดวย เลขานุการคณะ เจาหนาที่ธุรการคณะ เวป
มาสเตอร ผูควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติอยางนอยสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาที่ตรงกับความจําเปน และประสบการณในการทํางานอยางนอย ๒ ป และ
สามารถใชคอมพิวเตอรได

๕๕

มคอ. ๒
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหนง ไดรับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะทีค่ ณะตองการ ทั้งนี้เพื่อใหการบริการแกอาจารยเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา และระบบการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกคนอยาง
เสมอภาคโดยอาจารยทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา มีชวั่ โมงใหนักศึกษาเขาพบ ไมนอย
กวา ๙ คาบตอสัปดาห สวนการบริการดานการศึกษานักศึกษาทุกคนสามารถติดตอขอรับบริการ
ไดที่สํานักงานคณบดี
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ ได
โดยเฉพาะเรือ่ งวิชาการ และมีกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น เชน ในกรณีนักศึกษา
มีขอสงสัยเกี่ยวกับ ผลคะแนนและเกรด สามารถยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอน
ตอรองคณบดีฝายวิชาการเพื่อขอใหพิจารณาและชี้แจงรายละเอียดของคะแนนใหแกนักศึกษา
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๑) มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกคณะวิชาจัดการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อการประกันคุณภาพ ในทุกปการศึกษา
๒) คณะและภาควิชานําผลการวิจัยจากขอ ๖.๑ มาทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละปการศึกษา มีดังนี้

๕๖

มคอ. ๒
ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
๒๕๕๔

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร











๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี











๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา











๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดําเนินการของ ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา











๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุดป
การศึกษา











๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา



















๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.๗ ปที่แลว

๕๗

มคอ. ๒
ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
๒๕๕๔

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน











๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง











๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป















๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทมี่ ีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ ไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหมไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐



๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาภายหลังการเรียน รอยละ ๑๐๐











๑๔. จํานวนนักศึกษาที่รบั เขาเปนไปตามแผน











๑๕. บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มแรกไม
ต่ํากวาเกณฑก.พ. กําหนด



รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป

๑๑

๑๒

๑๒

๑๓

๑๕

ตัวบงชี้บงั คับ (ขอที่ )

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

ตัวบงชีต้ องผานรวม (ขอ)

๙

๑๐

๑๐

๑๑

๑๒

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัว
บงชี้บังคับ (ตัวบงชีท้ ี่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้
รวมในแตละป
๕๘

มคอ. ๒

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ และบรรลุวตั ถุประสงคการเรียน ใหพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารย
ผูสอนจะตองประเมินผูเรียนวามีความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม โดยประเมินจากการ
ทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียนของ
นักศึกษา และการอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตนแลว ก็ควร
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจเนือ้ หาของบทเรียนตามวัตถุประสงคการเรียน
หรือไม หากผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาบทเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดหรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคการสอน ควรไดมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน
รวมทั้งอาจตองจัดลําดับเนื้อหาบทเรียนเพือ่ ใหงายตอการทําความเขาใจ
การทดสอบกลางภาคเรียน และการสอบไลปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวา ผูเรียนมี
ความเขาใจในเนื้อหาที่ไดสอนไปหรือไม หากพบวามีปญหาก็สมควรไดมีการวิจัยเพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางการสอนที่จะทําใหผูเรียนมีความเขาใจงายขึ้นและมากขึ้น และสามารถสอบผานเกณฑที่
กําหนดได
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย ทั้งในดานทักษะกลยุทธการสอน
ความรับผิดชอบในการสอน ความสามารถในการถายทอดความรู การชี้แจงประมวลการสอน
รายวิชา การใชสื่อการสอนประกอบ ทั้งนี้ใหทําทุกรายวิชาทีเ่ ปดดําเนินการสอน และใหสรุปผล
การประเมินคุณภาพใหกับอาจารยผูสอน เพื่อเปนขอมูลยอนกลับและนําไปปรับปรุงการสอนอยาง
ตอเนื่อง
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ใหดําเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนอยูในชั้นปที่ ๔ และการ
ออกปฏิบัติงานในการสหกิจศึกษา เปนเวลา ๔ เดือน (ถามี) การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจึง
ตองดําเนินการทั้งในลักษณะการประเมินหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ในสถาบัน ใน
วิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาที่มีการเรียนการสอนนอกสถาบัน เพื่อนําผลมาปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา

๕๙

มคอ. ๒
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ
๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย ๑ คน
ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย และควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีเกณฑการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี ดังนี้
๑) ตัวบงชี้บังคับ(ตัวบงชี้ที่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และ
๒) มีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม
โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชีบ้ ังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป
๓) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชีท้ ี่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร ตองสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ตอเนื่องกัน ๒ ป
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๓ ป และมี
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทุก ๕ ป
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูล การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน
จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา กรณีปญหาที่พบให
จัดลําดับความสําคัญ และความจําเปน เพื่อวางแนวทางการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับเวลา เชน
ปญหาการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา ควรไดดําเนินการแกไขในภาคเรียนตอไป หรือปญหาในเชิง
นโยบายควร ใหมหาวิทยาลัยไดรับทราบและดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม
ผูบริหารระดับคณะวิชาจะตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ ๔ ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการพัฒนาประเทศ

๖๐

