
 

มคอ.2 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขต คณะ ภาควชิา  วิทยาเขตตรัง   
    คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ          

สาขาวิชาการบญัชี 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย:  บญัชีบณัฑิต   
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Accountancy Program  
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย):  บญัชีบณัฑิต 
ช่ือยอ่ (ไทย):  บช.บ. 
ช่ือเตม็ (องักฤษ):  Bachelor of Accountancy 
ช่ือยอ่ (องักฤษ):  B.Acc. 
 

3. วชิาเอก      
 - 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร  :    134   หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ    
5.1.1  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    

              หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   หลกัสูตร .....  ปี 
              หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาการ  หลกัสูตร ……  ปี 

5.1.2  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบติั 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  หลกัสูตร …4…  ปี 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ   
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               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางปฏิบติัการ     

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ใชภ้าษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  

5.2 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการท่ีจดัการเรียนการสอน

ร่วมกบัมหาวิทยาลยั/ สถาบนัในต่างประเทศ (เช่น มาเลเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน) ในชั้น
ปีท่ี 3 ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในสงัคมพหุวฒันธรรม โดยลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั/ สถาบนัภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลกัสูตร            

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี 

       หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตตรัง   

       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12 (3/2559)  เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559  
 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  

       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 376  เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2559 
      (กรณีไดรั้บการรับรองจากองคก์รวิชาชีพหรือองคก์รอ่ืนใหร้ะบุองคก์รท่ีรับรองและวนัท่ีท่ีไดรั้บรองดว้ย) 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรจะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ         

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สามารถประกอบวิชาชีพบญัชี ไดต้ามพระราชบญัญติัการ

บญัชี พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และประกอบวิชาชีพอ่ืนในหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบวิชาชีพอิสระ ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  ดา้นการท าบญัชี 
(2)  ดา้นการสอบบญัชี 
(3)  ดา้นบญัชีบริหาร 
(4)  ดา้นการภาษีอากร 
(5)  ดา้นการวางระบบบญัชี 
(6)  ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบญัชี 
(7)  ดา้นการตรวจสอบภายใน 
(8)  ดา้นการใหค้ าปรึกษาทางการเงินและบญัชี 
(9)  ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
 

อาจารยรั์บผิดชอบหลกัสูตร 

ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา   
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 3 9501 00531 24 1 อาจารย ์ นางนราภรณ์   ไชยรัตน์ บธ.ม. การบญัชีเพ่ือการวางแผน
และควบคุม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546 

    บธ.บ. การบญัชีตน้ทุน 
 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  2543 

2 3 8102 00219 46 1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวปาริชาติ มณีมยั 
 

Ph.D. in Applied 
Economics 

Applied Economics University of Antwerp, Belguim  2556 

บธ.ม. การบญัชีเพ่ือการวางแผนและ
ควบคุม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2543 

บธ.บ. การบญัชี 
 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2541 

3 3 101 201044 91 3 อาจารย ์ นายภทัรพงศ ์เจริญกิจจารุกร บช.ม. การบญัชี 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลยับูรพา 2546 

บธ.บ. การบญัชี 
 
 
 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2540 
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ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา   
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

4 3 9202 00412 31 7 อาจารย ์ นางสาวพจนารถ  ฤทธิเดช วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ แขนงรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 

บธ.บ. การบญัชี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 
5 3 9299 00249 45 0 อาจารย ์ นางสาวปาริชาติ บูรพาศิริวฒัน์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ แขนงรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 

บธ.บ. การบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั
สอง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2548 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน   
   คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง   

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ    
   การพฒันาหลกัสูตรเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในมิติเศรษฐกิจท่ีมุ่งพฒันาการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพประชาชนให้
สามารถเพ่ิมรายไดใ้หสู้งข้ึน และยกระดบัชนชั้นกลางดว้ยการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศใน
การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตดว้ยการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั นวตักรรม เพ่ือเป็น
พลงัขบัเคล่ือนภาคเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์ อีก
ทั้ง ความกา้วหนา้อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัทวิภาคีและระดบัพหุภาคี รวมทั้งความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีขอ้ตกลงร่วมกนัถึงคุณสมบติัในสายวิชาชีพเพ่ือให้มีการเคล่ือนยา้ย
แรงงานตามกรอบความร่วมมือ โดยวิชาชีพบญัชีเป็นหน่ึงในแปดสาขาท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยแรงงานได ้
ดงันั้นสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาวิชาชีพบญัชีฯ จึงเขา้มามีบทบาทในการ
ควบคุม ก ากบัดูแลผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อการเสนอขอ้มูลต่างๆในการบริหาร
จดัการ  และในปัจจุบนัสภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดจ้ดัท าและปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับเพ่ือให้ทันสมัยและเป็นสากลสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกธุรกิจในปัจจุบนั รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการไดมี้การก าหนดนโยบายให้
หลกัสูตรต่าง ๆ ในระดบัอุดมศึกษา ท าการปรับปรุงหลกัสูตรอย่างนอ้ยทุกๆ 5 ปี เพ่ือใหส้าขาวิชาท่ีใช้
ช่ือปริญญาวิชาชีพจะตอ้งเน้นการศึกษาในลกัษณะศาสตร์เชิงบูรณาการเพ่ือน าไปสู่การปฎิบติัตาม
มาตรฐานวิชาชีพโดยเฉพาะสาขาวิชาท่ีต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายขององค์กร
วิชาชีพ  ดงันั้นในการผลิตบณัฑิตวิชาชีพ จึงตอ้งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นวิชาชีพบญัชี  
ดา้นธุรกิจ และ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือบูรณาการในการวางแผน ควบคุมและตดัสินใจ ดา้นการ
ด าเนินธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาว 
11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม   

 แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ 2551-2565) ก าหนด พนัธกิจ 4 ดา้นคือ 
พฒันาคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างความมัน่คงทางทรัพยากรธรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาธรรมมาภิ
บาลในระบบการบริหารจดัการประเทศโดยมีเป้าหมาย “ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและ
พฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัส าหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาใน
การสร้างความรู้และนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวฒัน์ 
สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากบัมาตรฐาน 
และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 
การวางแผนพฒันาหลกัสูตร จึงมุ่งเนน้การสร้างบณัฑิต ซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร ใหมี้ความรู้
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ความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพ การบริหารจัดการทั้ งภาครัฐและเอกชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล                                    
(Good Governance) รวมถึงมีจิตส านึกสาธารณะ 5 ด้าน ทั้ งการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น              
การสังเคราะห์ความรู้สั่งสมและต่อยอดสู่นวตักรรม ลดความเหล่ือมล ้า ในสังคมดว้ยการสร้างความ
เขม้แข็งใหก้บัสถาบนัการศึกษาในการมีบทบาทส าคญัในการหล่อหลอม บ่มเพาะเยาวชนใหเ้ป็นคนดี  
มีคุณธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและค านึงถึงประโยชนข์องส่วนรวม   ซ่ึงจะท าใหอ้งคก์รและ
สงัคมพฒันาสู่ “สงัคมท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยืน”     

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร  
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ตามวิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)   ซ่ึงก าหนดไวว้่า “สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ ้มกันต่อความเปล่ียนแปลง”  ซ่ึงมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาในเร่ืองการสร้างความเป็นธรรมในสังคม คือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพฒันาอาชีพ และยกระดบัคุณภาพชีวิต   การพฒันาหลกัสูตรจึงมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิต
ให้มีความรู้ ความสามารถดา้นวิชาชีพ   ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นภาษาต่างประเทศ ดา้นธุรกิจ 
ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั  และตระหนกัถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บญัชี เพ่ือน ามาบูรณาการในการพฒันาองคก์รและประเทศ  ใหส้ามารถปรับตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลง
และตอบสนองความตอ้งการของสงัคมได ้

 
12.2   ความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีดงัน้ี 
พนัธกิจ 1 พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรมและ

หลกัเศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พนัธกิจ 2 สร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพ้ืนฐาน

ของภาคใต ้และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พนัธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบติัสู่การ

สอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศันส์ากลใหแ้ก่บณัฑิต 
 

วิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คือ 
มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบณัฑิต  งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ  และเสริมสร้างการเติบโตทางปัญญาแก่เพ่ือน
มนุษย ์

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีดงัน้ี 
พนัธกิจ 1  จดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบณัฑิตใหมี้ความเช่ียวชาญดา้นวิชาการและวิชาชีพ  

มีสมรรถนะสากล 
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พนัธกิจ 2  พฒันาผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการเพ่ือขบัเคล่ือนคณะฯ ใหเ้ป็นผูน้ า 
ทางวิชาการ 

พนัธกิจ 3  เนน้การบริการวิชาการท่ียกระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนและ สงัคม 
พนัธกิจ 4  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยปลูกฝังจิตส านึก และร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  โดยถือ 

   ประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

  การพฒันาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ไดย้ึดตามแนวทางพนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์ ทั้ง 3 พนัธกิจ วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้ง 4 
พนัธกิจ โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -2559)   

 
13. ความสัมพันธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน   

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน     
1) ภายในวิทยาเขต : หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  มีรายวิชาในกลุ่มศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาแกน และ

กลุ่มวิชาเลือกเสรี ซ่ึงเรียนร่วมกบันกัศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ ในคณะพาณิชยศาสตร์และการ
จดัการ และมีรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนโดยสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาภาษา  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา
ศิลปะการแสดง และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ท่ีรับผิดชอบสอนโดยอาจารยใ์นสาขาวิชา
ดงักล่าวดว้ย 

2) ภายนอกวิทยาเขต : หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชีน้ี สามารถเรียนร่วมกนักบั
นกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

 1)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
 2)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 3)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
 4)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 
 5)  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ 
 6)  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 

13.3 การบริหารจดัการ  
1) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสาขาวิชา อาจารย ์     

ผูส้อนและนกัศึกษาในการพิจารณารายวิชา  การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการ

จดัการเรียนการสอน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายรายวิชา 
3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาวิชาใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 



9 
 

  

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ทางดา้นวิชาชีพบญัชีตามมาตรฐานสากล  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนทกัษะ
ทางวิชาชีพท่ีจ าเป็นต่อการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี สามารถบูรณาการความรู้ทางดา้นวิชาชีพ
บญัชีควบคู่กบัความรู้ในการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนทกัษะทางวิชาชีพให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ ตลอดจนมีทักษะในการศึกษาค้นควา้ วิเคราะห์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจดัการ การตดัสินใจ การเรียนรู้พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 
 

1.2  ความส าคัญ  
1) พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ดา้นวิชาชีพบญัชีและดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2) พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพบญัชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมี้คุณภาพมาตรฐานทั้ง

ดา้นความรู้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบติังาน สร้างความเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนทั้งในระดบัภูมิภาคและนานาชาติ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในภูมิภาคอาเซียน 

3) ส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจยั 

 
1.3 วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชี 
สามารถบูรณาการความรู้ทางดา้นวิชาชีพบญัชีควบคู่กบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจดัการดา้นบญัชีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ สามารถน าทฤษฎีไป
ประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมัน่ในจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ อนัเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

3) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ  ในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก สามารถน า
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วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันางานในองค์กร เพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพในการเป็นผูน้ าวิชาชีพ 

4) เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวิชาชีพบญัชีให้แก่นกัศึกษาใน
ภาคใต ้และนกัศึกษาทัว่ไป 

 
2. แผนพฒันาปรับปรุง   

  มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี  การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และ การวดัผลประเมินผล 
กระท าทุกภาคการศึกษา  
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

(1) ปรับปรุงหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต
ใหมี้มาตรฐานตามขอ้บงัคบั
ของ สกอ. และสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานวิชาชีพบญัชีท่ีสภา
วิชาชีพก าหนด 
 

- ติดตามการปรับปรุงหลกัสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

- ประชุม/สมัมนาผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 

- ติดตามความกา้วหนา้ขององค-์
ความรู้ในวิชาชีพ 

- ติดตามการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน
การสอบบญัชีอยา่งต่อเน่ือง 

- ติดตามการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลต่อ
งานดา้นบญัชี 
 ประเมินบณัฑิตวิชาชีพบญัชีเพ่ือ
ปรับปรุงหลกัสูตร ทุกรอบ 5 ปี 

- รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 

-  เอกสารการปรับปรุง
หลกัสูตร 

-   สรุปผลการประเมินการ   
     ประชุมสมัมนา 
-  เน้ือหารายวิชาในหลกัสูตรท่ี
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของวิชาชีพบญัชี 

- รายงายสรุปผลการประเมิน
บณัฑิตวิชาชีพบญัชีเพ่ือ
ปรับปรุง หลกัสูตร 
 

(2)    ส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนใหเ้ป็น active learning 

-  เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียน   การสอนแบบ active 
learning 

-  แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์
ผูส้อนในรายวิชาต่างๆ  

-  ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ active learning 

-  จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 
อาจารย ์

-  จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทกัษะการจดัการ
เรียน  การสอนแบบ active 
learning 

-  ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนแบบ active 
learning 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

-  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
การเรียนการสอนแบบ active 
learning 

(3)   ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

- เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียน  การสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อน
จาก best practice การเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

- ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และการประเมินผลท่ี
เนน้พฒันาการของผูเ้รียนใน
แผนการจดัท ารายละเอียดของ
รายวิชา 

- ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

- พฒันาสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- จ านวนโครงการเพ่ิมพูน
ทกัษะ อาจารย ์

- จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทกัษะการจดัการ
เรียน    การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

- จ านวนรายวิชาท่ีก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- จ านวนรายวิชาท่ีใชก้าร
ประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการ
ของผูเ้รียน 

- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(4)  ปรับปรุงวิธีการวดัและการ  
ประเมินผล 
 

- เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบั
วิธีการวดัและประเมินผล 

- ก าหนดใหมี้คณะกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้สอบในทุกรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑใ์นการวดัและ
ประเมินแต่ละรายวิชา 

-  จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 
อาจารย ์

-  จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทกัษะในการวดั
และประเมินผล 

-  รายงานการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
-  ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
-  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

-  จ านวนรายวิชาท่ีใชว้ิธีการวดั
และประเมินผลตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 

 
-  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบการวดัและประเมินผล 

(5)   ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
เพ่ือใหบ้รรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้   ทุกดา้น 
 

- พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  

- ติดตามประเมินทกัษะอาจารยใ์น
การจดัการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละดา้น 

-  จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 
อาจารย ์

-  จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

-  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ดา้น 

-  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
การจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์

-  ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่  3  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา  
1.1 ระบบ 

 การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาคขอ้ก าหนดต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั            
สงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก 5) 

 
  

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
            มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในปีท่ี 3 หรือตามการพิจารณาของ  

       คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 

 
2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา   

1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ 
2)  ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1) นกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2) นกัเรียนท่ีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกเอง  
3) การคดัเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขียน และ/หรือ การ

สอบสัมภาษณ์ และ/หรือพิจารณาจากผลการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และ/หรือ
คะแนนสอบโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาแรกเขา้ค่อนขา้งอ่อน 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ด้านภาษาองักฤษ   
สาขาวิชาไดท้ าการปรับพ้ืนฐานภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  และปรับปรุง

หลกัสูตรเพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ ความถนดัทางดา้นภาษาองักฤษโดยก าหนดใหน้กัศึกษาสาขาวิชา
การบญัชีเรียนวิชาภาษาองักฤษท่ีเนน้ทางดา้นธุรกิจตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนด  รวมถึงสาขาวิชา
ฯ ไดจ้ดัการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 นอกจากน้ียงัมีการ
เปิดหลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท างานในระหวา่งภาคการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 โครงการ 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาขาวิชาไดท้ าการปรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  

และปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้  ความถนัดดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ก าหนดใหน้กัศึกษาสาขาวิชาบญัชี  เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการ  วิชาฐานขอ้มูลทางการบญัชี  วิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี  วิชาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ืองานทางบญัชี  และสามารถประกอบวิชาชีพบญัชีตามมาตรฐานสากลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

                                      ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 240 240 240 240 240 
ชั้นปีท่ี 2 - 240 240 240 240 
ชั้นปีท่ี 3 - - 240 240 240 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 240 240 
รวม 240 480 760 960 960 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 240 240 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  
    เสนอโดยคณะหรือหน่วยงานในสงักดัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีน าหลกัสูตรไปเปิด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
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2.6.1 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
  ส าหรับการน าหลกัสูตรไปเปิดท่ีวิทยาเขตตรัง มีรายละเอียดดงัน้ี (หน่วย บาท) 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
 รวมงบด าเนินการ 5,356,800 5,961,000 6,643,800 7,416,400 8,291,500 

  - งบบุคลากร 2,215,000 2,347,900 2,488,800 2,638,100 2,796,400 
  - งบด าเนินงาน 2,645,400 3,042,200 3,498,500 4,023,300 4,626,800 
  - งบเงินอุดหนุน 496,400 570,900 656,500 755,000 868,300 

    -  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
 รวมงบลงทุน 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 

  - ค่าครุภณัฑ ์           
  - ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 

 รวมทั้งส้ิน 5,856,800 6,561,000 7,293,800 8,116,400 9,041,500 

 จ านวนนกัศึกษา (คน) 240 480 720 960 960 

 ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา           
  - เฉพาะงบด าเนินการ 22,320 12,419 9,228 7,725 8,637 
  - รวมทุกประเภท 24,403 13,669 10,130 8,455 9,418 

   
 2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนเป็นหลกั 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

2.9 การจดัการเรียนการสอน 
หลกัสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

รายวิชาในหลกัสูตร 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1  หลกัสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 134  หน่วยกิต 
        3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

    
  ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                                     35 หน่วยกติ 

1.กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11 หน่วยกิต                                                   
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               9 หน่วยกิต 
3.กลุ่มวิชาภาษา                              15 หน่วยกิต        

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                           93 หน่วยกติ 

1)   กลุ่มวิชาแกน                             42 หน่วยกิต                   
2)   กลุ่มวิชาชีพ                                        51 หน่วยกิต  
 แผน ก. (สหกจิศึกษา)  

          -  วิชาชีพบงัคบั                     36  หน่วยกิต 
  -  วิชาฝึกงาน           -  หน่วยกิต 
  -  วิชาสหกิจศึกษา          6  หน่วยกิต 
  -  วิชาชีพเลือก           9 หน่วยกิต 
  แผน ข. (ฝึกงาน) 
  -  วิชาชีพบงัคบั                    36  หน่วยกิต 
  -  วิชาฝึกงาน            -   หน่วยกิต 
  -  วิชาชีพเลือก         15  หน่วยกิต 
 
 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                  6 หน่วยกติ 
หมายเหตุ   

 1.  วิชาฝึกงาน นกัศึกษาตอ้งฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง 

 2.  การเลือก แผน ก. (สหกิจศึกษา) หรือแผน ข. (ฝึกงาน) ให้ข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของนกัศึกษา โดย
จะตอ้งผ่านกระบวนการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือหน่วยงานท่ีเปิดสอนร่วมกบัสถาน
ประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดงักล่าว   
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3.1.3 รายวชิา 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป          35 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา จ านวน 11 หน่วยกิต ดงัน้ี 

รายวิชาบงัคบั จ านวน 5 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 942-100   กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1       1 (0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I  
 xxx –xxx  กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ          1 (x-y-z) 
 942-207   จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต      3 (3-0-6) 
   Psychology and Wisdom of Living 
 
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 
 001-101   อาเซียนศึกษา        3 (2-2-5) 
     ASEAN Studies 
 874-194   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
   Law Relating to Occupations and Everyday Life 
      942-112   สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต          3 (3-0-6) 
     Aesthetics for Life 
 942-113   ทกัษะการรู้สารสนเทศ       3 (3-0-6) 
     Information Literacy Skills 
 942-208   ความเป็นพลเมือง                       3 (3-0-6)       
     Citizenship 
 942-300   การบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล       3 (3-0-6) 
     Personal Wealth Management 
 942-301   การตดัสินใจและการวางแผนในชีวิตประจ าวนั     3 (3-0-6) 
     Decision Making and Planning in Daily Life 
 942-302   การจดัการความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั      3 (3-0-6) 
   Risk Management in Daily Life 
 996-110   ตรังศึกษา       3 (3-0-6) 
     Trang Study 
 996-120   การรับรู้สุนทรียศาสตร์                 3 (3-0-6) 
     Art Appreciation 
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 996-121  ความซาบซ้ึงทางดนตรี     3 (3-0-6) 
      Music Appreciation 

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

รายวิชาบงัคบั  จ านวน 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
946-140   เทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6) 

Information Technology 
947-117  คณิตศาสตร์ทัว่ไป       3 (3-0-6) 
  General Mathematics  
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

จากรายวิชาต่อไปน้ี   
947-101   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม    3 (3-0-6) 

Science, Technology, and Society 
996-130   ส่ิงแวดลอ้มภาคใต ้           3 (3-0-6)    
  Environment in the South 
996-131   การรับรู้ธรรมชาติ       3 (2-2-5) 
  Perception of Nature 
คณะหรือหลกัสูตร อาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท่ี

พิจารณาแลว้มีประโยชนต่์อนกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

3) กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต ดงัน้ี 
     รายวิชาบงัคบั  เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

941-100   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3 (3-0-6) 
   Thai for Communication 

941-112   การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน              3 (2-2-5) 
               Fundamental English Listening and Speaking 

941-113   การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) 
                Fundamental English Reading and Writing 

 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซ้อนอีกจ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีรายวิชา
ดงัต่อไปน้ี    
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กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
941-114   เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ     3 (3-0-6)           

              Consolidating Listening Skills in English 
941-115   การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ     3 (3-0-6) 

English Reading in Business Contexts 
941-210   การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 

               English Writing for Business Communication 
941-216   การสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั   3 (3-0-6) 
    English Conversation for Daily Communication 
941-217  การพฒันาการอ่าน       3 (3-0-6) 
    Reading Development 
941-218   ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ       3 (3-0-6) 
   English for Business 
941-290   การอ่านเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ    3 (3-0-6) 
    Reading English Short Stories and Novels 
941-291   ภาษาองักฤษผา่นส่ือทนัสมยั                                3 (3-0-6)    
               English through Modern Media 
941-292   สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้                         3 (3-0-6) 
  Basic English Phonetics 
 
กลุ่มวิชาภาษา ต่างประเทศอ่ืน  

 941-224   ภาษาจีนพ้ืนฐาน      3 (3-0-6)     
    Fundamental Chinese 

941-236   ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน                                                  3 (2-2-5) 
   Fundamental Japanese 
  941-245   ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน             3 (3-0-6)                          
     Fundamental French 
 941-252   ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)                                      
     Fundamental German 

941-274   ภาษามลายพ้ืูนฐาน                                         3 (3-0-6) 
   Fundamental Malay 

941-283   ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน       3 (2-2-5) 
   Fundamental Korean 
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คณะหรือหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา ท่ีพิจารณาแลว้มีประโยชนต่์อ
นกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                 จ านวน  93 หน่วยกติ 

1)   กลุ่มวชิาแกน                                           จ านวน  42 หน่วยกติ                   
942-230  การภาษีอากร  3 (3-0-6) 
  Taxation  
944-120  เศรษฐศาสตร์จุลภาค  3 (3-0-6) 
  Microeconomics  
944-121  เศรษฐศาสตร์มหภาค  3 (3-0-6) 
  Macroeconomics 
944-204  กฎหมายธุรกิจ    3 (3-0-6) 
  Business Law    
946-100  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6)    
   Introduction to Business 
946-111  หลกัการบญัชี 1  3 (3-0-6) 
  Principles of Accounting I 
946-112  หลกัการบญัชี 2  3 (3-0-6) 
  Principles of Accounting II  
946-160  หลกัการตลาด  3 (3-0-6) 
  Principles of Marketing  
 946-209  หลกัการจดัการ  3 (3-0-6) 
  Principle of Management  
946-220  หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
  Principles of Information Systems  
946-290  การเงินธุรกิจ  3 (3-0-6) 
  Business Finance 
946-400  การจดัการเชิงกลยทุธ์  3 (3-0-6) 
  Strategic Management 
947-118  สถิติธุรกิจ 1  3 (3-0-6) 
  Business Statistics I 

 947-211  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     3 (3-0-6) 
  Quantitative Analysis  

 



21 
 

  

แผน ก. (สหกจิศึกษา) 
 2)  กลุ่มวชิาชีพ                                                      จ านวน  51 หน่วยกติ 
         -  รายวชิาชีพบังคับ                                             จ านวน  36 หน่วยกติ 

946-210  การบญัชีขั้นกลาง 1  3 (3-0-6) 
  Intermediate Accounting I 
946-211  การบญัชีขั้นกลาง 2  3 (3-0-6) 
  Intermediate Accounting II   
946-212  การบญัชีตน้ทุน  3 (3-0-6) 
  Cost Accounting 
946-310  การบญัชีเพ่ือการจดัการ  3 (3-0-6) 
  Management Accounting 
946-311  การบญัชีภาษีอากร  3 (3-0-6) 
  Tax Accounting  
946-312  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3 (3-0-6) 
  Accounting Information Systems   
946-313  การสอบบญัชี  3 (3-0-6) 

  Auditing  
946-315  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน  3 (3-0-6) 

  Internal Auditing and Controls 
946-318  การบญัชีขั้นสูง 1  3 (3-0-6) 
  Advanced Accounting I 
946-321  โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบญัชี   3 (2-2-5) 
  Software Packages for Accounting 
946-410  การบญัชีขั้นสูง 2  3 (3-0-6) 
  Advanced Accounting II 
946-411  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  3 (3-0-6) 
  Financial Statement Preparation and Analysis 
 

 -   วชิาฝึกงาน  
946-319  การฝึกงานทางการบญัชี   ไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง 

   Internship in Accounting 
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-  วชิาสหกจิศึกษา จ านวน 6 หน่วยกติ 
948-410  สหกิจศึกษา                                  6 (0-36-0) 
   Cooperative Education   

 -  วชิาชีพเลือก     9 หน่วยกติ 
946-412  สมัมนาทางการบญัชี   3 (2-2-5) 

  Seminar in Accounting 
 
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มรายวิชา ดงัน้ี 
 
กลุ่มท าบญัชี 
946-314  การบญัชีส าหรับอุตสาหกรรมพิเศษ   3 (3-0-6) 
  Accounting for Special Industries  
946-316  การวางแผนและการควบคุมก าไร   3 (3-0-6) 
  Profit Planning and Control  
946-317  ทฤษฎีบญัชี   3 (3-0-6) 
  Accounting Theory 
946-415  การบญัชีโรงแรม   3 (3-0-6) 
  Hotel Accounting  
946-416  การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ   3 (3-0-6) 
  Government Accounting 
946-418  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางการบญัชี  3 (2-2-5) 
  Selected Topics in Accounting 
948-310  การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน   3 (3-0-6) 
  Accounting for Financial Instruments 
948-314  การวางแผนภาษี  3 (3-0-6) 
  Tax Planning 
948-413   การบญัชีเพ่ือการรายงานความยัง่ยืน   3 (3-0-6) 
  Accounting for Sustainability Reporting 
 
กลุ่มสอบบญัชี 
946-421  การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
  Accounting Information Systems Controls and Audit  
948-311  สมัมนาการตรวจสอบภายใน  3 (2-2-5) 
  Seminar in Internal Auditing 
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948-411    สมัมนาการสอบบญัชี  3 (2-2-5) 
  Seminar in Auditing 
  
กลุ่มระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
946-320  ฐานขอ้มูลทางการบญัชี  3 (2-2-5) 
   Accounting Database  
946-322  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
  Accounting Information Systems Analysis and Design 
946-345  เทคโนโลยีมลัติมีเดีย  3 (2-2-5) 
  Multimedia Technologies  
946-420  การเขียนโปรแกรมทางการบญัชี  3 (2-2-5) 
  Accounting Application Programming 
946-421  การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
  Accounting Information Systems Controls and Audit  
 
กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
948-315  หลกัการลงทุน  3 (3-0-6) 
  Principles of Investment 
948-412  วิจยัทางการบญัชี  3 (2-2-5) 
  Accounting Research 
948-416  การลงทุนและการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์  3 (3-0-6) 
  Portfolio Investment and Analysis 

 
แผน ข. (การฝึกงาน) 
 2) กลุ่มวชิาชีพ                                                      จ านวน  51 หน่วยกติ 
         -  รายวชิาชีพบังคับ                                              จ านวน  36 หน่วยกติ 

946-210  การบญัชีขั้นกลาง 1  3 (3-0-6) 
  Intermediate Accounting I 
946-211  การบญัชีขั้นกลาง 2  3 (3-0-6) 
  Intermediate Accounting II  
946-212  การบญัชีตน้ทุน  3 (3-0-6) 
  Cost Accounting 
946-310  การบญัชีเพ่ือการจดัการ  3 (3-0-6) 
  Management Accounting 
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946-311  การบญัชีภาษีอากร  3 (3-0-6) 
  Tax Accounting  
946-312  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3 (3-0-6) 
  Accounting Information Systems   
946-313  การสอบบญัชี  3 (3-0-6) 

  Auditing  
946-315  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน  3 (3-0-6) 

  Internal Auditing and Controls 
946-318  การบญัชีขั้นสูง 1  3 (3-0-6) 
  Advanced  Accounting I 
946-321  โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางบญัชี   3 (2-2-5) 
  Software Packages for Accounting 
 946-410  การบญัชีขั้นสูง 2  3 (3-0-6) 
  Advanced Accounting II 
946-411  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  3 (3-0-6) 
  Financial Statement Preparation and Analysis 
 

 -  วชิาฝึกงาน   
946-319  การฝึกงานทางการบญัชี     ไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง 

   Internship in Accounting 
          

 -  วชิาชีพเลือก  15 หน่วยกติ 
946-412  สมัมนาการบญัชี   3 (2-2-5) 

  Seminar in Accounting 
 

และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มรายวิชา ดงัน้ี 
 
กลุ่มท าบญัชี 
946-314  การบญัชีส าหรับอุตสาหกรรมพิเศษ   3 (3-0-6) 
  Accounting for Special Industries  
946-316  การวางแผนและการควบคุมก าไร   3 (3-0-6) 
  Profit Planning and Control  
946-317  ทฤษฎีบญัชี   3 (3-0-6) 
  Accounting Theory 
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946-415  การบญัชีโรงแรม   3 (3-0-6) 
  Hotel Accounting  
946-416  การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ   3 (3-0-6) 
  Government Accounting 
946-418  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางการบญัชี  3 (2-2-5) 
  Selected Topics in Accounting 
948-310  การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน   3 (3-0-6) 
  Accounting for Financial Instruments 
948-314  การวางแผนภาษี  3 (3-0-6) 
  Tax Planning 
948-413   การบญัชีเพ่ือการรายงานความยัง่ยืน   3 (3-0-6) 
  Accounting for Sustainability Reporting 
 
กลุ่มสอบบญัชี 
946-421  การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
  Accounting Information Systems Controls and Audit  
948-311  สมัมนาการตรวจสอบภายใน  3 (2-2-5) 
  Seminar in Internal Auditing 
948-411    สมัมนาการสอบบญัชี  3 (2-2-5) 
  Seminar in Auditing 
   
กลุ่มระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
946-320  ฐานขอ้มูลทางการบญัชี  3 (2-2-5) 
   Accounting Database  
946-322  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
  Accounting Information Systems Analysis and Design 
946-345  เทคโนโลยีมลัติมีเดีย  3 (2-2-5) 
  Multimedia Technologies  
946-420  การเขียนโปรแกรมทางการบญัชี  3 (2-2-5) 
  Accounting Application Programming 
946-421  การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
  Accounting Information Systems Controls and Audit  
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กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
948-315  หลกัการลงทุน  3 (3-0-6) 
  Principles of Investment 
948-412  วิจยัทางการบญัชี  3 (2-2-5) 
  Accounting Research 
948-416  การลงทุนและการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์  3 (3-0-6) 
  Portfolio Investment and Analysis 
และเพ่ือให้การพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง อาจ

ก าหนดรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้ว่ามีประโยชน์ต่อ
หลกัสูตรใหเ้ป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ เพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 
ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                จ านวน 6 หน่วยกติ 
 เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซ้อน หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หรือ
หมวดวิชาเฉพาะซ่ึงเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือเปิดสอนในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ีมีความร่วมมือ
ทางดา้นวิชาการกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยเป็นไปตามระเบียบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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3.1.4 แผนการศึกษา                                          134 หน่วยกิต 
       ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

                                                                 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

xxx-xxx  เรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี    3 (x-y-z) 
 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน               3 (2-2-5) 

หรือ 

 

 941-113*  การอ่านและการฟังภาษาองักฤษพ้ืนฐาน        3 (3-0-6)  

946-100 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 

946-111 หลกัการบญัชี 1 3 (3-0-6) 

946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

947-117 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 3 (3-0-6) 

xxx-xxx กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 1 (x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1  3 (x-y-z) 

 รวม 19 (x-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

                                                    จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

xxx-xxx  เรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี    3 (x-y-z) 
 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน               3 (2-2-5) 

หรือ 

 

 941-113*  การอ่านและการฟังภาษาองักฤษพ้ืนฐาน      3 (3-0-6)  

941-100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6) 

942-207 จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 

946-112 หลกัการบญัชี 2 3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 3 (x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3 (x-y-z) 

 รวม 18 (x-y-z) 

 
หมายเหตุ รายวิชา 941-112* และ 941-113* คณะฯ จะพิจารณาความเหมาะสมวา่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร 
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ทั้งน้ีพิจารณาจากจ านวนผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

                                                                       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

944-120 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  3 (3-0-6) 

946-160 หลกัการตลาด  3 (3-0-6) 

946-209 หลกัการจดัการ  3 (3-0-6) 

946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 3 (3-0-6) 

946-290 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 

947-211 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6) 

 รวม 18 (18-0-36) 

                                         
ภาคการศึกษาที่ 2 
 

                                                                     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

942-230 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 

944-121 เศรษฐศาสตร์มหภาค  3 (3-0-6) 

946-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 3 (3-0-6) 

946-212 การบญัชีตน้ทุน 3 (3-0-6) 

946-312 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 

946-220 หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 รวม 18 (18-0-36) 
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แผน ก. (สหกจิศึกษา)  
ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-310 การบญัชีเพ่ือการจดัการ 3 (3-0-6) 

946-311 การบญัชีภาษีอากร 3 (3-0-6) 

946-313 การสอบบญัชี 3 (3-0-6) 

944-204 กฎหมายธุรกิจ    3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1 3 (x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี1 3 (x-y-z) 

 รวม 18 (x-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

                         จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

941-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 1 3 (3-0-6) 

942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1 (0-0-3) 

946-315 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3 (3-0-6) 

946-318 การบญัชีขั้นสูง 1 3 (3-0-6) 

946-321 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบญัชี 3 (2-2-5) 

947-118 สถิติธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2  3 (x-y-z) 

 รวม 19(x-y-z) 

 
ภาคฤดูร้อน 
 

                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-319 การฝึกงานทางการบญัชี                                                       ไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง 

 รวม 0 

 
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก. และ แผน ข. ทุกคนต้องลงทะเบียนรายวชิา 946-319 การฝึกงานทางการบัญชี
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ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

941-XXX วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 2 3 (3-0-6) 

946-400 การจดัการเชิงกลยทุธ์ (เป็นรายวิชาส าหรับปี 4) 3 (3-0-6) 

946-410 การบญัชีขั้นสูง 2 3 (3-0-6) 

946-411 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3 (3-0-6) 

946-422 สมัมนาการบญัชี 3 (2-2-5) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 (x-y-z) 

 รวม 18 (x-y-z) 

                                        
ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 

                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

948-410  สหกิจศึกษา 6 (0-36-0)  

 รวม 6 (0-36-0) 
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แผน ข. (การฝึกงาน)       
                                     ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-310 การบญัชีเพ่ือการจดัการ 3 (3-0-6) 

946-311 การบญัชีภาษีอากร 3 (3-0-6) 

946-313 การสอบบญัชี 3 (3-0-6) 

944-204 กฎหมายธุรกิจ    3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก1  3 (x-y-z) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 (x-y-z) 

 รวม 18 (x-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 

                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1 (0-0-3) 
946-315 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3 (3-0-6) 
946-318 การบญัชีขั้นสูง 1 3 (3-0-6) 
946-321 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบญัชี 3 (2-2-5) 
947-118 สถิติธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1  3 (x-y-z) 
 รวม 16 (x-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที่ 3 
 

                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-319 การฝึกงานทางการบญัชี                                           ไม่นอ้ยกว่า 230 ชัว่โมง 

 รวม 0 

 
 

หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก. และ แผน ข. ทุกคนต้องลงทะเบียนรายวชิา 946-319 การฝึกงานทางการบัญชี  
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ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

941-XXX วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 2 3 (3-0-6) 

946-400 การจดัการเชิงกลยทุธ์ (เป็นรายวิชาส าหรับปี 4) 3 (3-0-6) 

946-410 การบญัชีขั้นสูง 2 3 (3-0-6) 

946-411 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3 (3-0-6) 

 รวม 12 (12-0-24) 

                         
ภาคการศึกษาที่ 2 
 

                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-422 สมัมนาทางการบญัชี (ชีพเลือก3) 3 (2-2-5) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 3 (x-y-z) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4 3 (x-y-z) 

941-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 2 3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2  3 (x-y-z) 

 รวม 15 (x-y-z) 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ       แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  โดยความเห็นชอบของ    

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
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ความหมายของรหัสประจ ารายวชิาและค าจ ากัดความ  

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลกัสูตร 
 รหสัประจ าวิชาประกอบดว้ยตวัเลขหกหลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมีเคร่ืองหมายขีดคัน่  
(-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม มีรายละเอียดของรหสัประจ าวิทยาเขตดงัน้ี 
         ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 1-3 หมายถึง กลุ่มวิชา หรือ หมวดวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง)   
         ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 4 หมายถึง ชั้นปีท่ีเรียนวิชานั้น ตามแผนการศึกษา  
 ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 5 หมายถึง ประเภทวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง) 
     ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 6 หมายถึง ล าดบัท่ีของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ 

 
รหัสหลกัที่ 1-3 กลุ่มวิชา หมวดวิชา ตวัเลขหลกัที่  5 ประเภทวชิา 

941 กลุ่มวิชาดา้นภาษา 0 ภาษาไทย 
  1,6,9 ภาษาองักฤษ 
  2 ภาษาจีน 
  3 ภาษาญ่ีปุ่น 
  4 ภาษาฝร่ังเศส 
  5 ภาษาเยอรมนั 
  7 ภาษามาลาย ู
  8 ภาษาเกาหลี 

942 กลุ่มวิชาดา้นสงัคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และพล
ศึกษา 

0 สงัคมศาสตร์ 
 1 มนุษยศาสตร์ 
 2 กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 
  3 ภาษีอากร 

943 หมวดวิชาเฉพาะดา้น  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
ของคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการจดัการ 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 ศิลปะการแสดงและการจดัการ 
944 0 กฎหมาย 

1 การเมือง การปกครอง และการจดัการ
รัฐกิจ 

2 เศรษฐศาสตร์ 
946 , 948 

 
 
 
 

0 การจดัการ 
1 การบญัชี 
2 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
3 การประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
4 การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
5 การจดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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 6 การตลาด 
7 การจดัการการท่องเท่ียว 
9 การเงิน 

 
รหัสหลกัที่ 1-3 กลุ่มวิชา หมวดวิชา ตวัเลขหลกัที่  5 ประเภทวชิา 

947 กลุ่มวิชาดา้นวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

0 วิทยาศาสตร์ 
1 คณิตศาสตร์และสถิติ 

 
ตวัอยา่งเช่น  946 - 111 หลกัการบญัชี 1 
หมายถึง รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้นหรือหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนส าหรับนกัศึกษา              

ชั้นปีท่ี  1  อยูใ่นประเภทวิชาทางดา้นการบญัชี และอยูเ่ป็นล าดบัท่ี 2 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายของตวัเลขดงัน้ี 
 ตวัเลขตวัท่ี  1   หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตวัเลขตวัท่ี  2   หมายถึง   จ านวนคาบบรรยายต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  3  หมายถึง   จ านวนคาบปฏิบติัการต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  4  หมายถึง   จ านวนคาบท่ีศึกษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์ 

ตวัอยา่งเช่น 3 (2-2-5) หมายถึง วิชาน้ี มี 3 หน่วยกิต เป็นวิชาท่ีมีจ านวนชัว่โมงบรรยาย 2 คาบ
ต่อสปัดาห์ จ านวนชัว่โมงท่ีฝึกปฏิบติัการ 2 คาบต่อสปัดาห์ และ นกัศึกษาตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง 5 คาบต่อสปัดาห์ 

ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดงัน้ี 
1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวชิาบังคับเรียนก่อน 
 หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการประเมินผล
การเรียนมาแลว้ ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ      
กไ็ด ้

      1.2 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน 
หมายถึง รายวิชาซ่ึงผู ้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะต้องเคยลงทะเบีบนและผ่านการ

ประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะตอ้งไดรั้บ
ระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ D หรือ ไดส้ญัลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 
 

2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคย

ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแลว้ก็ได ้และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้
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อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิไดห้มายความว่ารายวิชา A จะตอ้งเป็นรายวิชา
บงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา B ดว้ย 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา    อยู่ใน (ภาคผนวก 1) 
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 3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล 
คุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา   
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1 3 9501 00531 24 1 อาจารย ์ นางนราภรณ์   ไชยรัตน์ บธ.ม. การบญัชีเพ่ือการ
วางแผนและควบคุม 

มหาวิทยาลยัเกษตร- 
ศาสตร์ 

2546 270 270 270 270 

    บธ.บ. การบญัชีตน้ทุน สถาบนัเทคโนโลยี- 
ราชมงคล  

2543 

2 3 8102 00219 46 1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวปาริชาติ มณีมยั 
 

Ph.D. in Applied 
Economics 

Applied Economics University of Antwerp, 
Belguim  

2556 270 270 270 270 

บธ.ม. การบญัชีเพ่ือการ
วางแผนและควบคุม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2543 

บธ.บ. การบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล 

2541 

3 3 101 201044 91 3 อาจารย ์ นายภทัรพงศ ์ 
เจริญกิจจารุกร 

บช.ม. การบญัชี 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 270 270 270 270 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลยับูรพา 2546 

บธ.บ. การบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล 
 

2540 
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ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา   สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

4 3 9202 00412 31 7 อาจารย ์ นางสาวพจนารถ  
ฤทธิเดช 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ แขนง
รายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการ
บญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 270 270 270 270 

บธ.บ. การบญัชี มหาวิทยาลยัสงขลา- 
นครินทร์ 

2547 

5 3 9299 00249 45 0 อาจารย ์ นางสาวปาริชาติ  
บูรพาศิริวฒัน์ 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ แขนง
รายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการ
บญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 270 270 270 270 

บธ.บ. การบญัชี (เกียรตินิยม
อนัดบัสอง) 

มหาวิทยาลยัสงขลา- 
นครินทร์ 

2548 
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3.2.2. อาจารย์ประจ า 

ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล 
คุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา   
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 
1 3 9299 00196 53 4 

 
อาจารย ์

 
นางสาวก่ิงกนก  รัตนมณี 
 

วท.ม. 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศทาง
ธุรกิจ แขนงรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

2553 
 

270 270 270 270 

    บธ.บ. การบญัชี 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2548     

2 3 9299 00034 53 4 อาจารย ์ นายจิรวฒัน์  สินไชย วท.ม. ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 2550 270 270 270 270 

    บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     
3 3 9501 00531 24 1 อาจารย ์ นางนราภรณ์   ไชยรัตน์ บธ.ม. การบญัชีเพื่อการวางแผน

และควบคุม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546 270 270 270 270 

    บธ.บ. การบญัชีตน้ทุน สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  2543     
4 3 9299 00102 68 8 อาจารย ์ นายนิพฒัน์ โพธ์ิวจิิตร บธ.ด. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 2555 270 270 270 270 
    บธ.ม. การบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2541     
    บช.บ. การสอบบญัชี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2533     
5 3 9299 00338 42 8 อาจารย ์ นางสาวดลินา อมรเหมานนท ์ Ph.D. in Applied 

Economics 
Applied Economics University of Antwerp, 

Belgium 
2557 270 270 270 270 

    ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2546     

    ศ.บ. การเงินและการธนาคาร 
 
 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2542     

ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ – สกุล สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
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ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา   

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

6 3 9299 00249 45 0 อาจารย ์ นางสาวปาริชาติ  
บูรพาศิริวฒัน์ 

วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศทาง
ธุรกิจ แขนงรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 270 270 270 270 

    
 

บธ.บ. การบญัชี (เกียรตินิยม
อนัดบัสอง) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2548     

7 3 8102 00219 46 1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวปาริชาติ มณีมยั 
 

Ph.D. in Applied 
Economics 

Applied Economics University of Antwerp, 
Belguim  

2556 270 270 270 270 

    บธ.ม. การบญัชีเพือ่การวางแผน
และควบคุม 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2543     

    บธ.บ. การบญัชี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 2541     

8 1 9098 00140 35 2 
 

อาจารย ์ นางผกาแกว้ พรหมศิริ 
 

วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศทาง
ธุรกิจ แขนงรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 270 270 270 270 

    บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2550     

9 3 9202 00412 31 7 อาจารย ์ นางสาวพจนารถ  ฤทธิเดช วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศทาง
ธุรกิจ แขนงรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 270 270 270 270 

    บธ.บ. การบญัชี 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     

ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ – สกุล สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
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ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา   

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

10 3 101 201044 91 3 อาจารย ์ นายภทัรพงศ ์เจริญกิจจารุกร บช.ม. การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 270 270 270 270 

    บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยับูรพา 2546     

    บธ.บ. การบญัชี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 2540     

11 1 9098 00007 97 1 อาจารย ์ นางสาวรัชนี ชุมนิรัตน์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบญัชี 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2553 
2550 

270 270 270 270 

12 3 8005 00005 07 6 อาจารย ์ นางสาวศนัสนีย ์  
ศรีวรเดชไพศาล * 

บธ.ม. การบญัชีการเงิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2549 270 270 270 270 

    บธ.บ. การบญัชี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     
13 3 9201 00709 32 6 อาจารย ์ นายสุรนยั ช่วยเรือง Ph.D. Business Administration Umea University, Sweden 2556 270 270 270 270 

    M.Sc. Accounting and Finance University of Greenwich, UK 2548 
    บธ.ม. การเงิน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2544 

    บธ.บ. การบญัชี มหาวทิยาลยัหอการการคา้
ไทย 

2542 

 
 
 
หมายเหตุ  *  ลาศึกษาต่อ 
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3.2.3  อาจารย์พเิศษ     
 

ท่ี 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกุล สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั 2560 2561 2562 2563 
1 อาจารย ์ นางสาวจงจิตต ์ หลีกภยั บช.ม. การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 45 45 45 45 
   บธ.บ. การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
2 อาจารย ์ ดร.ปัญญา  สัมฤทธ์ิประดิษฐ ์ บธ.ด. การบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 45 45 45 45 
   บธ.ม. การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
   บธ.บ. การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
3 อาจารย ์ นางสาววารดี บงัวรรณ บธ.ม. Master of Commerce in 

Accounting and Finance 
University of New England, 
Australia 

45 45 45 45 

   บธ.บ. การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
4 อาจารย ์ นายปกรณ์ เพญ็ภาคกุล บธ.บ. การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 45 45 45 45 
   บธ.ม. การบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย     
   บช.บ. การสอบบญัชี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย      
5 อาจารย ์ นายราชิต ไชยรัตน์ บธ.ม. การจดัการส าหรับการเป็น

ผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

45 45 45 45 

   บช.บ. การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
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4.    องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการบญัชี มีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษา โดยนกัศึกษาสามารถเลือกแผน ก.(สหกิจศึกษา) หรือ แผน ข.(ฝึกงาน) เพ่ือฝึก
ปฏิบติังานดา้นวิชาชีพบัญชี ในสถานประกอบการ  ส านักงานบญัชี ส านักงานตรวจสอบบัญชี สถาบัน
การเงิน และบริษทัต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ ภายใตก้ารดูแล ของอาจารยนิ์เทศก ์โดยนกัศึกษาท่ีเลือก
แผน ก.(สหกิจศึกษา) จะตอ้งผ่านวิชาฝึกงาน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 230 ชัว่โมง และปฏิบติัสหกิจศึกษาจ านวน 
1 ภาคการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกแผน ข.(ฝึกงาน) จะตอ้งฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง 
 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

1) ประยกุตใ์ชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเขา้ไปเพ่ิมทกัษะเพ่ือสร้างสมประสบการณ์ใน
วิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์คน้ควา้ และวิจยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

2) มีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎี และตอ้งเรียนรู้ติดตามการ
พฒันาความรู้ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

3) ปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต ฝึกภาวะผูน้ าในการท างาน มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์และเขา้ใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้
เขา้กบัสถานประกอบการได ้

4.2  ช่วงเวลา 
แผน ก. (สหกิจศึกษา) ฝึกปฏิบติังานในภาคเรียนท่ี 3 ของแผนการเรียนชั้นปีท่ี 3 จ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง ต่อเน่ืองกนั และ ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาดา้นวิชาชีพในภาค
เรียนท่ี 2 ของแผนการเรียนชั้นปีท่ี 4 จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ 

แผน ข. (ฝึกงาน) ฝึกปฏิบติังานในภาคเรียนท่ี 3 ของแผนการเรียนชั้นปีท่ี 3 จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
230 ชัว่โมง ต่อเน่ืองกนั 

 
4.3  การจดัเวลาและตารางสอน 

1) การฝึกปฏิบติังานในภาคเรียนท่ี 3 จดัในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จดัเต็มเวลา 
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั 

2) การฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา จดัในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม รวมเวลา 16 
สปัดาห ์จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั 

ไม่มี 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา    

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
(1) ดา้นภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบความมีวินยั

ในตนเอง  
- ก าหนดใหมี้รายวิชาซ่ึงนกัศึกษาคน้ควา้ ตอ้งท างานเป็นกลุ่ม

และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน
ก าหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็น
การฝึกใหน้กัศึกษามีภาวะความเป็นผูน้ าในการวางแผนงาน  
การแสดงออก การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา   
เขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอ มีมารยาทในชั้นเรียน รับผิดชอบใน
งานท่ีคณาจารย์มอบหมาย  และมีส่วนร่วมในชั้ นเรียน 
ส่งเสริมความมัน่ใจในการแสดงความคิดเห็น 

(2) ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ - รายวิชาภาษาต่างประเทศ 5 รายวิชา  
- จดัโครงการเสริมทกัษะภาษาองักฤษนอกจากวิชาเรียนอย่าง

นอ้ย 4 โครงการเพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และฝึกทกัษะ 

(3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ - รายวิชาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ในหลกัสูตรจะก าหนดใหมี้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

รายวิชาต่าง ๆ 
- มีการกระตุน้ใหน้กัศึกษา ใหค้วามส าคญัและรู้จกัเลือกใช ้
- เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมประกอบการเรียนรายวิชา

ต่าง ๆ 
-  จดัโครงการเสริมทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์นอกจากวิชาเรียน

อยา่งนอ้ย 1 โครงการเพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ 
(4) ศกัยภาพอ่ืน - จดัโครงการอบรมดา้นการพฒันาบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบั

วิชาชีพ 
- จดัโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักบญัชีมือใหม่เพ่ือ

กา้วไปสู่นกับญัชีมืออาชีพ 
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี ในแต่ละด้าน 
(Learning outcome standards of the undergraduate curriculum of business administration in Accounting) 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morality and ethics))      
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

(Learning outcomes on morality and ethics) 
1) มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคติท่ีดีต่อ

วิชาชีพ 
(Have Knowledge and understanding of the values of the profession, professional 
ethics and have a good professional attitude) 

2) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฏระเบียบของสถาบนัและ
สงัคม 
(Have honesty and discipline as well as respect and comply with the rules of 
institutions and society 

3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคม 
(Be able to manage time and be flexible to live creatively in society) 

4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ประโยชนส่์วนตน 
อยา่งมีคุณธรรม 
(Have awareness and behaviors that reflect recognition of  the benefits of mankind and 
morality rather than their own benefits) 

5) ตระหนกัและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(Recognize and appreciate the value and the beauty of being Thai and cultural differences 
that exist at both local and international levels as well as lead a life based on self-sufficiency 
philosophy) 

 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(Teaching strategies for moral and ethical learning development) 
1) ปลูกฝังใหมี้จิตส านึกในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัยสุ์จริต และการเคารพต่อ

กฎระเบียบของสังคม 
(Cultivate a sense of responsibility, honesty, and respect for the rules of society) 
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2) สอนโดย สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในบทเรียน และก าหนดใหมี้หวัขอ้
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเฉพาะในรายวิชาบงัคบั 
(Insert the content that reflects morality and ethics into lessons and set the topic of 
professional ethics in compulsory courses) 

3) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง
เก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม 
(Adopt teaching methods that focus on actual situations, scenarios, and case studies relevant 
to morality and ethics) 
 

2.1.3 วธีิการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            (Strategies for testing and evaluation of moral and ethical learning outcomes) 

1) สงัเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ การเคารพต่อกฎระเบียบของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
การท างานส่วนบุคคลหรือกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(Observe behaviors of responsibility, respect for the class rules of the students as well 
as individual or group work assignments) 

2) ผลการสอบในหวัขอ้จรรยาบรรณวิชาชีพในวิชาบงัคบั และกฎหมาย 
(Consider examination results in the topics of professional ethics in compulsory 
courses and laws) 

3) ประเมินสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณีตวัอยา่ง 
(Evaluate students from actual situations, scenarios, and case studies) 

4) ผลการประเมินจากหน่วยงานท่ีนกัศึกษาเขา้รับการฝึกงานหรือการปฏิบติัสหกิจ 
(Consider evaluation results from an organization where the student undertakes the 
internship or co-operative education program) 

5)    แบบส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(Collect data from the employers of Accounting graduates through a survey) 
  

2.2 ความรู้   (Knowledge) 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  (Learning outcomes on knowledge) 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการทางการบญัชี 
        (Have knowledge and understanding of the concepts, theories, principles and  
        procedures  of accounting) 
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2) มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการ
บญัชี โดยสามารถบูรณาการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(Have knowledge and understanding of bodies of knowledge related to accounting and 
integrate them suitably) 

3) มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและอ่ืนๆ โดยใชวิ้ธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
(Gain knowledge on procedure techniques of accounting and other disciplines 
through experiences) 

4) สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ การวิจยั และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
(Be up-to-date on academic, research and professional changes in terms of theory and 
practice consecutively) 

5) เขา้ใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต 
(Understand the fundamental knowledge of sciences concerning  living) 
  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  
 (Teaching strategies for knowledge learning development) 

1) เนน้การเรียนการสอนแบบ Active Learning  ตามลกัษณะและเน้ือหาสาระของรายวิชา
(Adopt active-learning principles, in ways that still elevate the nature and core content 
of the courses) 

2) จดัใหมี้การสอนเสริมหรือการติว (Tutorial Group) ในรายวิชา 
Organize an additional class or a tutoring group for each course 

3) จดัให้มีการเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญ โดยเฉพาะองค์ความรู้
ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา ตลอดจนการจดักิจกรรมเสริม
เพ่ือสร้างประสบการณ์เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
(Organize a session, as part of a course, where students can obtain a learning experience 
or new bodies of knowledge from guest speakers or experts, as well as organize 
activities which create learning experiences, including theory and practice) 

4) จดัใหมี้รายวิชาการฝึกงาน หรือการปฏิบติัสหกิจศึกษาเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ใน
การน าองคค์วามรู้มาประยกุตใ์ช ้ตลอดจนการใชค้วามรู้พ้ืนฐานในการแกไ้ขปัญหาใน
การท างานและการด ารงชีวิต 
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(Provide Training Courses or the co-operative education program for students to gain 
more experience and to apply the bodies of knowledge and fundamental knowledge to 
solve problems at work and in life 
 

2.2.3 วธีิการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(Assessment and evaluation methods of knowledge learning outcomes) 

1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบติั โดยการสอบยอ่ย 
(Quizzes for the theory and practice tests) 

2) ทดสอบโดยการสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 
(Midterm and final examinations) 

3) ประเมินผลจากการการท างานหรือแบบฝึกหดั ท่ีมอบหมาย  
(Evaluation on work performance or assignments) 

4) ประเมินผลจากรายงานท่ีใหศึ้กษาคน้ควา้ 
(Evaluation on individual reports) 

5) ประเมินผลจากรายงานของผูป้ระกอบการท่ีรับนกัศึกษาไปฝึกงานหรือปฏิบติัสหกิจ
ศึกษา 
(Evaluations from site supervisors’ reports where students undertake the internship or co-
operative education program) 
  

2.3  ทักษะทางปัญญา (Intellectual skills) 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Learning outcomes on intellectual skills) 

1) สามารถสืบคน้ขอ้มูล ประมวลขอ้มูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง 
(Be able to search for and process data as well as relevant concepts in order to identify 
and analyze sophisticated problems by themselves) 

2) สามารถประยกุตแ์ละบูรณาการความรู้ทางการบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ งเสนอแนะแนวทางใหม่ใน
สถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค ์โดยค านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ
(Be able to apply and integrate accounting knowledge and relevant fields of knowledge, 
apply professional skills and judgement to solve problems as well as propose new 
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recommendations regarding situations constructively by considering the consequences 
of decision-making) 

3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
(Be able to follow, evaluate and report information correctly) 

4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือท าความเขา้ใจและสร้างสรรค์
สงัคม 
(Be able to make a connection between knowledge and local wisdom for understanding and 
creating society) 

 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(Teaching strategies for intellectual skills learning development) 
1) จดัให้มีการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ กระบวนการท างาน และ

การน าเสนอ ผา่นกิจกรรมในรายวิชา เช่น กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การสมัมนา การ
จดัท าโครงการหรือโครงงาน การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในรายวิชา ในดา้นวิชาชีพ
บญัชีหรือศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Employ teaching/learning methods that promote critical thinking skills, workflows and 
presentations through class activities such as case studies, group discussions, seminars, 
projects and independent study in courses on Accounting Professions or relevant fields)  

2) มอบหมายงานใหน้กัศึกษารู้จกัคน้ควา้และสามารถน าองคค์วามรู้ในวิชาชีพบญัชีมา
บูรณาการกบัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหา  
(Give assignments to students so that they can search for information and integrate the 
bodies of knowledge on Accounting Professions with those of relevant fields for 
application and problem- solving) 

3) จดักิจกรรมหรือโครงการใหค้วามรู้จากวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือ
พฒันาความรู้ในวิชาชีพบญัชีอยา่งต่อเน่ืองและทนัสมยั 
(Organize activities or projects where speakers or experienced professionals are 
invited to give a talk so as to develop students’ knowledge on Accounting Professions 
consecutively and currently) 

4)     จดัใหมี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ และการศึกษาดูงานในภาคธุรกิจ 
              (Organize workshop trainings and study visits in the business sector) 
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2.3.3 วธีิการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(Assessment and evaluation methods of intellectual skills learning outcomes) 

1) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย เช่น กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การสมัมนา การจดัท า
โครงงาน    และ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(Evaluate students’ assignments such as case studies, group discussions, seminars, 
projects and independent study) 

2) ประเมินจากการน าเสนอรายงาน  
 (Evaluate students’ report presentations) 

3) ประเมินจากรายงานการฝึกงาน หรือการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
(Evaluate students’ internship or co-operative education reports) 

  
2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
  (Interpersonal relationship skills and responsibility) 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(Learning outcomes on interpersonal relationship skills and responsibility) 
1) สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความ

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(Be able to perform and responsible for assigned tasks effectively and recognize their 
responsibility as a Thai and global citizen)  

2) มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และ
วฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
(Have good relationship with and be able to work with other people as well as adapt 
themselves to a situation and organizational culture) 

3) มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมงาน
(Think creatively, assist in and facilitate problem-solving in particular situations not 
only as a leader but also as a team member) 

4) มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญัชีของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 
(Be responsible for accounting professional development continually) 
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ  
(Teaching strategies for interpersonal relationship skills and responsibility learning 
development) 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 
(Organize activities that emphasize team-working and interpersonal skills) 

2) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม โดยใหแ้บ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในบทบาทของผูน้ าและ
ผูร่้วมงานของสมาชิกในกลุ่มทุกคน 
(Assign group assignments by duty allocation for each student to act as the leader and 
a team member) 
 

2.4.3 วธีิการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
            (Assessment and evaluation methods of interpersonal relationship skills and responsibility  
   learning outcomes) 

1) สงัเกตพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่องานท่ีมอบหมาย 
(Observe students’ behaviors and responsibilities through assignments) 

2) ประเมินผลงานจากงานท่ีมอบหมาย 
(Evaluate  students’ assignments) 

3) ประเมินผลจากรายงานของผูป้ระกอบการท่ีรับนกัศึกษาไปฝึกงานหรือปฏิบติัสหกิจ
ศึกษา 
(Evaluate site supervisors’ reports where students undertake the internship or  
co-operative education program) 
 

2.5 ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Numerical analytical skills, communication skills and information technology usage) 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

(Learning outcomes concerning numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage) 

1) มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรค ์และเสนอแนะ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถ
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วิเคราะห์และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ
แกปั้ญหา 
(Have quantitative critical thinking skills in order to make decisions creatively, 
propose solutions to problems or arguments, understand problems or situations as 
well as be able to analyze and select the appropriate mathematical and statistical 
resolutions) 

2) สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด 
และการเขียน รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้ง
ท่ีแตกต่างกนั 
(Be able to use language to communicate effectively in everyday speech in terms of 
writing and speaking as well as select and use types of presentations that suit 
problems and different groups of audience) 
 

3) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสนเทศ กา้วทนัเทคโนโลยีปัจจุบนั
และสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ เพ่ือการสืบคน้ ศึกษา
ดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
(Be able to use appropriate information technology and communication techniques 
for data collection, interpretation and information distribution, catch up with current 
technology and be able to select proper technological channels for searching, self-study, 
presentation and communication) 

 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Teaching strategies for numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage learning development) 

1) บูรณาการการใชค้อมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟตแ์วร์หรือส่ือต่าง ๆ ในรายวิชาท่ี
เหมาะสม เช่น รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(Integrate the use of computer, network, software or media in suitable subjects such 
as Accounting Information Systems courses) 
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2) พฒันาระดบัความสามารถทางภาษาในดา้นการติดต่อส่ือสารโดยการน าเสนอและการ
สอบ 
(Develop the level of language communication skills through presentations and 
exams) 

3) ฝึกการแกไ้ขปัญหาหรือโจทยท่ี์จ าเป็นท่ีตอ้งใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
(Practice problem-solving or questions that require usage of mathematical or 
statistical modeling) 
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
( Strategies for evaluation of numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage learning outcomes) 

1) ประเมินผลจากการใช ้ซอฟตแ์วร์ทางการบญัชี และงานทางคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 
(Evaluate students’ use of accounting software and other computer tasks) 

2) ประเมินผลโดยการน าเสนอรายงานและการสอบ 
(Evaluate students' presentations and exams) 

3) ประเมินจากทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากงานท่ีมอบหมาย 
(Evaluate students' numerical analytical skills, communication skills and information 
technology usage through assignments) 


