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คํานํา 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใชในการจัดการศึกษา
ของสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งไดพิจารณาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีความสอดคลองกับแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีใน    
พระบรมราชูปถัมภ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน  
โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของตลาดแรงงาน ทั้งหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่อสนองตอการนําไปประยุกตใชในการทํางานดานตางๆ ทางวิชาชีพบัญชี 

เอกสาร ฉบับน้ีประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร แผนการ
ศึกษา และคําอธิบายรายวิชา การนําหลักสูตรฉบับน้ีไปใชดําเนินการเรียนการสอนควรพิจารณาให
สอดคลองกับความมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อชวยใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
               วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
                              วิทยาเขตตรัง 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

  หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ 

โครงสรางของหลักสูตร 
10 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 90 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 108 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 110 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 111 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 118 
ภาคผนวก ก รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 120 
ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร

กับรายวิชา 
123 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา และหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  

125 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

126 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

133 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการบัญชี  

134 

ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

194 



สารบัญ 
 

  หนา 
ภาคผนวก ซ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
196 

ภาคผนวก ฌ ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 201 

ภาคผนวก ญ คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ระดับปริญญาตร ีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)     

206 

ภาคผนวก ฎ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

208 

ภาคผนวก ฏ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551  

220 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา  วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

สาขาบริหารธุรกิจ  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy Program 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  บัญชีบัณฑิต 
 ชื่อย่อภาษาไทย  บช.บ. 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Acc. 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     
 ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

5.2  ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

  ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
             ครั้งที่ 1 คราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
   ครั้งที่ 2 คราวประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
   ครั้งที่ 1 คราวประชุมครั้งที่ 151-3/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
   ครั้งที่ 2 คราวประชุมครั้งที่ 163-2/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพ
อิสระและการท างานในองค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
 1. ผู้ท าบัญชี / สมุห์บัญชี 
 2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 4. ผู้ตรวจสอบภายใน 
 5. นักบัญชีบริหาร 
 6. นักออกแบบและวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 7. ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี 
 8. ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 9. นักวิชาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กรมบัญชีกลางกรมสรรพากรสถานศึกษาฯลฯ) 
 10. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่นเปิดส านักงานรับท าบัญชีและให้ค าปรึกษาด้านบัญชีและภาษี  
 11. พนักงานบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม 
  
 
 
 
 
 
 



   
มคอ.2 

3 

 

9. ชื่อเลขประจ าตัวประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นายศิววงศ์  เพชรจุล 
3 9301 0015X XX X 

อาจารย ์ ปร.ด. (การบญัชี), 2558 
บช.ม. (การบัญชี), 2552 
บธ.บ. (การบัญชี), 2542 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2 นางกรรณิกา  บัวทองเรือง 
3 9207 0004X XX X 

อาจารย ์ บช.ม. (การบัญชี), 2550 
บธ.บ. (การบัญชี), 2548 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 

3 นางระริน  เครือวรพันธ์ุ 
3 9301 0062X XX X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. (การบัญชี), 2545 
บช.บ. (การบัญชี), 2542 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

4 นางสาวจิรัชญา บญุช่วย 
5 9207 0000X XX X 

อาจารย ์ บช.ม. (การบัญช)ี, 2559 
บธ.บ. (การบัญชี), 2548 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

5 นางสาวศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ 
3 9205 0004X XX X 

อาจารย ์ บธ.ม. (บริหารธรุกิจ), 2547 
บช.บ. (การบัญชี), 2544 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) รวมทั้งการศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้
ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องท าให้เขา
เป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลักประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญในหลายบริบท เช่น การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่
ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และการเปลี่ยนแปลงในตลาด
การเงินของโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ส่งผลให้บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพในประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันจากผู้ประกอบวิชาชีพจาก
ต่างประเทศจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถ
ในระดับสากล 
   จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจเด่นใน       
ปี 2557 ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยรูปแบบการด าเนินงานโรงแรมเห็นได้ว่ามีความ
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปจากการท าธุรกิจโรงแรมในยุคก่อน ๆ สืบเนื่องจากแบรนด์ของธุรกิจที่มีทั้งที่
เป็นของคนไทยและคนต่างชาติ ท าให้ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจบริการนั้นยิ่งต้องการความเป็นมืออาชีพ 
มากเป็นพิเศษแต่ปัจจุบันนักศึกษาของสาขาบริหารธุรกิจ ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีจ านวน
น้อยที่เข้าไปท างานด้านบัญชีให้กับธุรกิจโรงแรม เพราะหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่เน้น
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การจัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีและบริษัททั่ว ๆ ไปท าให้บัณฑิตในปัจจุบันมุ่งท างานในส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่ 
การจัดท าบัญชีโรงแรมจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
บัญชีโรงแรม 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญทั้ งภายนอกและ
ภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างรากฐานของประเทศชาติให้มั่นคงรวมทั้ง
การเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เน้นภาคบริการมากขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา
ประเทศพร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา
คนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้ม
การจ้างงาน  

 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีก าหนดและสอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยศาสตร์
วิชาด้านการบัญชีโรงแรม เพ่ือเตรียมพร้อมให้บัณฑิตสามารถด ารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรี 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดถึงความ
ต้องการตลาดแรงงานและการแข่งขันในระดับสากลให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เข้าถึงองค์ความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้
อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการทางการเงินธุรกรรม
ต่าง ๆ ในตลาดโลกรวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจากหลักสูตรเดิม หลักสูตรขอใช้ มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมุ่งเน้นการเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ พร้อมทั้งการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในการก้าวเข้าสู่
ตลาดแรงงาน พร้อมปลูกฝังจิตส านึกในการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น 
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสุขพลานามัยและ
นันทนาการ ซึ่งเปิดสอนโดยสาขาศึกษาท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
  13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น 
  ไม่มี 
  13.3  การบริหารจัดการ 
  การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้
มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
ของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญาความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบัญชีโดยเน้นด้านบัญชี
โรงแรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่เก่ียวกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2  ความส าคัญ 
  การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(2560 - 2564) ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างรากฐานของประเทศชาติให้มั่นคงรวมทั้งการเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์เน้นภาคบริการมากขึ้น การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีทักษะตรงตามความ
ต้องการของตลาด สร้างความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นผู้น าในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถ
น าความรู้ดังกล่าวไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  ผู้ประกอบวิชาวิชาชีพบัญชี เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและยิ่งเพ่ิมความส าคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อ
มีการเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพอิสระ โดยผู้ที่ประกอบอาชีพ
บัญชีจะเคลื่อนย้ายไปท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายและ
เป็นที่ต้องการของธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว และขาดแรงงานด้านการบัญชี 
  ดังนั้น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงได้จัดท าข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน และตลาดแรงงานด้านบัญชี มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการบัญชีและมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีโรงแรมมีจิตบริการ สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงบนพ้ืนฐานของการมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
  2. มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบัญชีโดยเน้นความเชี่ยวชาญด้านบัญชีโรงแรม 
  3. มีทักษะในการสืบค้นและประมวลแนวคิดเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานเป็นทีมและมีภาวะ
ความเป็นผู้น า 
  5. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

https://th.jobsdb.com/th-th/resources/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/aec
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ด้านหลักสูตร 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
และสภาวิชาชีพบัญชีใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 
2. พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
บัญชีตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี 

1. หลักสูตรปรับปรุงได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและ
ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
 
2. หลักสูตรปรับปรุงได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี 
 
3. รายงานผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรทุก 
ปีการศึกษา 

2. ปรับปรุงหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม 

1. ส ารวจความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 
 
 
2. ส ารวจความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตใหมข่องผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 
3. ส ารวจภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 

1. รายงานผลความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายโดยมีระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0 
2. รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่โดย
มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.0 
3. รายงานผลการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ด้านนักศึกษา 
1. เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

1. สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กรวิชาชีพบัญชี
หรือผู้ใช้บัณฑิตในการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษา 
 
 

1. บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม/โครงการ    
ที่มีองค์กรวิชาชีพหรือผู้ใช้บัณฑิต
ให้การสนับสนุน/สามารถท า
ความร่วมมือและมีการด าเนิน
กิจกรรมตามบันทึกความร่วมมือ
อย่างน้อยปีละ 3 แห่ง 



 
มคอ.2 

8 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี 
3. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชีและการ
ปฏิบัติงานบัญชีโรงแรม 
 
4. พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
5. ศึกษาดูงานด้านการบัญชีใน
สถานประกอบการและธุรกิจ
โรงแรม 
 
 
6. ก าหนดให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
หรือสหกิจศึกษา 
 
 
7. ก าหนดให้นักศึกษาฝึก
ทักษะปฏิบัติด้านการบัญชี
โรงแรม 

2. นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชีและการ
ปฏิบัติงานบัญชีโรงแรม 
อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ 
4. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการด้านภาษาอังกฤษของ
ศูนย์ภาษา อย่างน้อย  
2 โครงการ ตลอดหลักสูตร 
5. น านักศึกษาเขา้ศึกษาดูงาน
ด้านการบัญชีในสถาน
ประกอบการและธุรกิจโรงแรม 
อย่างน้อย 2 ครั้ง ในการเรียน
ตลอดหลักสูตร 
6. นักศึกษาทุกคนได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพบัญชีหรือ  
สหกิจศึกษาในส านักงานบัญชี
หรือส านักงานสอบบัญชีจ านวน 
1 ภาคการศึกษา 
7. นักศึกษาทุกคนฝึกทักษะ
ปฏิบัติด้านการบัญชีโรงแรม
อย่างน้อย 300 ชั่วโมง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. พัฒนาบุคลากร 
สายการสอน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ 
ให้มีประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน 
 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญและมีแนวการสอนที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าได้รับการอบรม
สัมมนาและพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าได้รับการฝังตัวใน
สถานประกอบการและธุรกิจ
โรงแรม อย่างน้อยปีละ 1 คน 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับ
การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

3. ผลงานทางวิชาการหรือ
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 
4. อาจารย์เข้าร่วมโครงการด้าน
ภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา
อย่างน้อย 1 โครงการ/คน/ปี 

2. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา และอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1. บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาหรืออบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 
 
2. บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
โครงการด้านภาษาอังกฤษของ
ศูนย์ภาษา  
อย่างน้อย 1 โครงการ/คน/ปี 

4. ด้านสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1. จัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์และ
วัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและ
พร้อมใช้งาน 
2. สนับสนุนให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับค้นคว้าเพ่ิมเติม
ของนักศึกษา 

1. จ านวนโสตทัศนูปกรณ์และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างน้อย  
1 ชุด/ห้อง 
2. ห้องการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาอย่างน้อย 1 ห้อง 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ และให้มี
ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที ่1 มิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาที ่2  ตุลาคม – มกราคม 
  ภาคฤดูร้อน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
  ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯและ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - ค านวณ หรือ 
  2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี โดยวิธีเทียบโอน
ผลการเรียน  
  2.2.3 ทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   - โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอ่ืน และนักศึกษา  
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพน้อยกว่านักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนในกลุ่มพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 
  2.3.2 นักศึกษาใหม่มีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษน้อย 
  2.3.3 นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวและการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มกีารปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านบัญชีก่อนเปิดการศึกษา 
 2.4.2 จัดให้มกีารปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนเปิดการศึกษา   
 2.4.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนและค าแนะน าในด้านอื่น ๆ 
แก่นักศึกษา 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

 นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

 2.5.2 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.2 

 นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
3 30 30 30 30 30 
4 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รายรับเงินรายได ้ 1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,320,000 
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
แบบเหมาจ่าย 

1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,320,000 

จ านวนนกัศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

 

 ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 24,000 บาท/คน/ปี  
 ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท  
 หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
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        2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว)  409,440.00   409,440.00    409,440.00    409,440.00    409,440.00 
2. งบด าเนินงาน  
(ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)    200,000.00    300,000.00    350,000.00    400,000.00    400,000.00 

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏบิตัิการ)   500,000.00    550,000.00    600,000.00    650,000.00    700,000.00 

4. งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/บริการ
วิชาการ/ทุนการศึกษา)     48,000.00     60,000.00    132,000.00    132,000.00    132,000.00 

5. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษา/ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม)    40,000.00     80,000.00    100,000.00    120,000.00    120,000.00 

รวม  1,197,440.00 1,399,440.00 1,591,440.00   1,711,440.00 1,761,440.00 

จ านวนนักศึกษา (คน)           60.00          120.00          150.00          180.00          180.00 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 19,957.33 11,662.00 10,609.60 9,508.00       9,785.78 
  

 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2551 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   

     3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต   
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร      

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต   
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต   
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      6 หน่วยกิต   
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 หน่วยกิต   
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต   
 1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  2 หน่วยกิต   
 1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)                                            6 หน่วยกิต   
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต   
 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  38 หน่วยกิต   
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  56 หน่วยกิต   
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  6 หน่วยกิต   
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   

3.1.3 รายวิชา      
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต   
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                           ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   
 ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้      
 1.1.1 รายวิชาภาษาไทย      
 01-011-001   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
  Thai for Communication    
 01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6)   

  Thai Reading Skills    
 01-011-003   ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)   

  Thai Writing Skills    
 01-011-004   ศิลปะการพูด 3(3-0-6)   

  Art of Speaking    
 01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6)   
 

 
Academic Reading and Writing 
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 และให้เลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
  1.1.2 รายวิชาภาษาต่างประเทศ    
 01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   

   English for Everyday Use   
  

 01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)   

   English Communication Skills   
  

 01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)   

   English Conversation   
  

 01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)   

   Reading Skills in English   
  

 01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)   

   Writing Skills in English   
  

 01-312-006   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6)   

   English for Work   
  

 01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)   

   English for Science   
  

 01-313-009          ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   

  Chinese for Communication   
  

 01-314-010         ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   

   Malay for Communication   
  

 01-315-011        ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   

  Japanese for Communication   
  

 01-316-012        ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   

  Korean for Communication   
  

 01-317-013        ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   

  French for Communication   
  

 01-318-014        ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   

  German for Communication   
  

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
 ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้    
 01-022-001   พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6)   
  Citizen and Public Consciousness    
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 และเลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้    
  1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร์    
 01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม  3(3-0-6)   

  Morals and Ethics    
 01-021-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6)   

  Human Relations and     
  Personality Development    
 01-021-003   จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)   
  General Psychology    
 01-021-004   ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6)   
  Human Essence and Fulfillment    
 01-021-005   สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6)   
  Beauty Matters    
 01-021-006   อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6)   
  Aesthetics in Art    
 01-021-007   ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5)   
  Music for Life    
 01-021-008   ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6)   
  Art of Shadow Play    
 01-021-009   มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 3(3-0-6)   
  Human Relations for Living    
 01-021-010   วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6)   
  Life Style Enhancement    
 1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร์    
 01-022-002     สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6)   

  Society and Government    

 01-022-003     สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6)   

  Society Culture and Civilization    

 01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์  3(3-0-6)   

  Thai Civilization in Globalization Context    
 01-022-005   สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6)   
  Peace and Human Security     
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 01-022-006     ไทยศึกษา 3(3-0-6)   
  Thai Studies    
 01-022-007     กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6)   
  Law and Legal Systems    
 01-022-008   อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)   
  ASEAN Studies    
 01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)   
  Life and Sufficiency Economy    
 01-022-010     ชุมชนศึกษา 3(3-0-6)   
  Community Studies    
 01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6)   
  Southern Cultures and Traditions    
 01-022-012   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
  Economics for Everyday Use    
 05-022-013   การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)   
  Entrepreneurship    
 05-022-014        การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)   
  Personal Financial Planning 

 
   

  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
  1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์    
 02-031-001 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)   

  Great Moments in Science    

 02-031-002 มนุษย์กับชีวมณฑล 3(3-0-6)   

  Man and Biosphere    

 02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6)   

  Man and Chemical Products    

 02-031-004   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   

   Man and Environment     

 02-031-005   สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)    

  
Environment and Resources Management 
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 02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)   

  Natural Resource Sustainability    

 02-031-007 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)   

  Drugs and Narcotics    

 02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6)   

  Waste and Pollution    

 02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6)   

  Alternative Energy Resources    

  1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี  
  

 01-032-001   สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6)   

   Information Technology for Study Skills   
  

 02-032-002   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   

  Computer Technology  
  

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                         ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   

  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
  

 02-040-001   คณิตศาสตร์ในชึวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   

   Mathematics for Everyday Use     

 02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)    

  Beauty of Mathematics    

 02-040-003 คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์ 3(3-0-6)    

  Mathematics for Arts    

 02-040-004   คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)   

   Mathematics for Business     

 02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)   

  Mathematics for Science    

 02-040-006   สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   

   Statisticsfor Everyday Use      

    1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ                   ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต   

   ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
  

 01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3)   

 
  

Health and Well-Being 
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 01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3)   

   Thai Performing Art   
  

 01-050-003 การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3)   

   Health Care   
  

 01-050-004 ผู้น านันทนาการ 2(1-2-3)   

   Recreation Leadership   
  

 01-050-005 กีฬาลีลาศ 2(1-2-3)   

  Dance Sport   
  

 01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3)   

   Leisure Cycling   
  

 01-050-007  พลศึกษา 1(0-2-1)   

   Physical Education   
  

 01-050-008  ฟุตบอล 1(0-2-1)   

   Football   
  

 01-050-009   บาสเกตบอล 1(0-2-1)   

   Basketball   
  

 01-050-010   ตะกร้อ 1(0-2-1)   

   Takraw   
  

 01-050-011   ฟุตซอล 1(0-2-1)   

   Futsal   
  

 01-050-012 แบดมินตัน 1(0-2-1)   

   Badminton   
  

 01-050-013   ว่ายน้ า 1(0-2-1)   

   Swimming   
  

 01-050-014   วอลเลย์บอล 1(0-2-1)   

   Volleyball   
  

 01-050-015   เทนนิส 1(0-2-1)   

  Tennis    

 01-050-016 กอล์ฟ 1(0-2-1)   

   Golf 
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 1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
                  นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยต้องเป็นรายวิชา
ในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดนี้ โดยกลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการเลือกศึกษาได้อีก 
ไม่เกิน 1 หน่วยกิต และยกเว้นรายวิชา 05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ 

  

     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต   

 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จ านวน 38 หน่วยกิต   

 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้      

 08-211-101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)   

  Principles of Microeconomics    

 08-211-102 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)   

  Organization and Management    

 08-211-103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5)   

  Use of Information Technology for Business    

 08-211-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)   

  Principles of Macroeconomics    

 08-211-205 หลักการตลาด 3(3-0-6)   

  Principles of Marketing    

 08-211-206 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี  3(3-0-6)   

  Business and Professional Law    

 08-211-207 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)   

  Business Finance    

 08-211-308 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(2-2-5)   

  Business English Usage     

 08-211-309 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)   

  Business Statistics    

 08-211-410 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)   

  Strategic Management    

 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)   

  Fundamental of Accounting    

 08-216-201 การภาษีอากร 3(2-2-5)   

 
 

Taxation 
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 08-217-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและ
การโรงแรม 

2(2-0-4)   

  Introduction to Hospitality Industries    

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 56 หน่วยกิต   

 ให้ศึกษา 50 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    

 08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5)   

  Intermediate Accounting I    

 08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5)   

  Intermediate Accounting II    

 08-212-306 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5)   

  Advanced Accounting I    

 08-212-307 การบัญชีชั้นสูง 2 3(2-2-5)   

  Advanced Accounting II    

 08-212-308 การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน 3(2-2-5)   

  Financial Statement Reporting and Analysis    

 08-213-201 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5)   

  Cost Accounting    

 08-213-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)   

  Managerial Accounting    

 08-214-201 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 3(2-2-5)   

  Internal Control and Internal Auditing     

 08-214-302 การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

3(3-0-6)   

  Corporate Governance and Ethics for    

  Professional Accountants  
  

 08-214-403 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 3(2-2-5)   

  Auditing and Assurance Services    

 08-215-301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5)   

  Software Package for Accounting    

 08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)   

  Accounting Information Systems    

 08-216-302 ภาษีอากรในบัญชี 3(2-2-5)   

  Taxation in Accounting    
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 08-216-403 สัมมนาการบัญชีและการสอบบัญชี 2(1-2-3)   

  Seminar in Accounting and Auditing  
  

 08-216-404 วิธีวิจัยทางการบัญชี 2(1-2-3)   

  Accounting Research Method  
  

 08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการบัญชี 

1(0-2-1)   

 
 

Preparation for Co-operative Education and 
Internship in Accounting  

  

 08-217-302 การบัญชีโรงแรม 3(2-2-5)   

  Hotel Accounting  
  

 08-217-303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม 3(0-40-0)   

  Practice Skills in Hotel Accounting    

 และเลือกศึกษาอีก 6 หน่วยกิต จากแผนการเรียนต่อไปนี้   

 แผนการเรียนที่ 1 แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี   

 08-216-406 โครงงานทางการบัญชี 3(1-4-4)   

  Accounting Project     

 08-216-407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี 3(0-40-0)   

  Internship in Accounting    

 แผนการเรียนที่ 2 แผนสหกิจศึกษาทางการบัญชี   

 08-216-408 สหกิจศึกษาด้านการบัญชี 6(0-40-0)   

  Co-operative Education in Accounting    

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

 ให้เลือกศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

 08-212-204 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(2-2-5)   

  Specialized Accounting    

 08-212-205 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6)   

  Accounting Theory    

 08-212-309 การบัญชีระหว่างประเทศ  3(2-2-5)   

  International Accounting  
  

 08-213-303 การงบประมาณยุคใหม่ 3(2-2-5)   

  Modern Budgeting    

 08-213-304 การจัดการต้นทุน 3(2-2-5)   

  Cost Management     
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 08-213-305 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)   

  Accounting for Environmental Management     

 08-213-306 การวางแผนและการควบคุมก าไร 3(2-2-5)   

  Profit Planning and Control  
  

 08-214-404 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
ทางการบัญชี 

3(2-2-5)   

  
Accounting Information System Controls and 
Audit 

   

 08-214-405 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสอบบัญชี 3(2-2-5)   

  Computer Application to Auditing    

 08-215-303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานบัญชี 3(2-2-5)   

  Data Base Management for Accounting    
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  

             นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาที่เปิด
สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
01-011-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 1-2(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(T-P-E) 
08-211-103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5) 
08-217-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม 2(2-0-4) 
                                                                    รวม 18 - 19 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 0-1(T-P-E) 
01-312-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (2) 3(T-P-E) 
08-211-102 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
08-211-101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
 รวม 18 - 19 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 

01-312-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (3) 3(3-0-6) 
08-211-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
08-211-205 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
08-211-206 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี  3(3-0-6) 
08-211-207 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
08-213-201 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 
                                                              รวม   21  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

01-312-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (4) 3(T-P-E) 
UU -VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (1) 3(T-P-E) 
08-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) 
UU -VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E) 
08-213-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
08-214-201 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
08-216-201 การภาษีอากร 3(2-2-5) 
                                                              รวม   21  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

UU -VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) 
08-212-307 การบัญชีชั้นสูง 2 3(2-2-5) 
08-212-308 การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน 3(2-2-5) 
08-214-302 การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
08-215-302 ระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(2-2-5) 
08-217-302 การบัญชีโรงแรม 3(2-2-5) 
                                                               รวม  18  หน่วยกิต 

 
ภาคฤดูร้อน 

08-217-303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม  3(0-40-0) 
                                                                    รวม   3  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UU -VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (2) 3(T-P-E) 
08-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) 
08-211-308 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
08-211-309 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
08-212-306 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 
08-215-301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 
08-216-302 ภาษีอากรในบัญชี 3(2-2-5) 
                                                                รวม  21  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
(ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี) 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
08-211-410 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
08-214-403 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 3(2-2-5) 
08-216-403 สัมมนาการบัญชีและการสอบบัญชี 2(1-2-3) 
08-216-404 วิธีวิจัยทางการบัญชี 2(1-2-3) 
08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี 1(0-2-1) 
08-216-406 โครงงานทางการบัญชี 3(1-4-4) 
                                                                 รวม   14  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
08-216-407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี 3(0-40-0) 
                                                                 รวม   3   หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 4 

(ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษาด้านการบัญชี) 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 

08-211-410 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
08-214-403 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 3(2-2-5) 
08-216-403 สัมมนาการบัญชีและการสอบบัญชี 2(1-2-3) 
08-216-404 วิธีวิจัยทางการบัญชี 2(1-2-3) 
08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี 1(0-2-1) 
                                                                 รวม   11  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

08-216-408 สหกิจศึกษาด้านการบัญชี 6(0-40-0) 
                                                                 รวม   6   หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 UU-VWX-YZZ 
 UU  หมายถึง คณะ 
 01 คือ คณะศิลปศาสตร์ 
 02  คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 05 คือ คณะบริหารธุรกิจ 
 08 คือ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 V  หมายถึง สาขา 

 0  คือ สาขาศึกษาทั่วไป 
 3  คือ สาขาภาษาต่างประเทศ 
 WX หมายถึง กลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
 10 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา 
  11 คือ รายวิชาภาษาไทย 
  12 คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
  13 คือ รายวิชาภาษาจีน 
  14 คือ รายวิชาภาษามลายู 
  15 คือ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 
  16 คือ รายวิชาภาษาเกาหลี 
  17 คือ รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
  18 คือ รายวิชาภาษาเยอรมัน 
 20 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  21 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์ 
  22 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์ 
 30 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  31 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
  32 คือ รายวิชาเทคโนโลย ี
 40 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 50 หมายถึง กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
V  หมายถึงสาขา 

 1 คือ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 2 คือ สาขาบริหารธุรกิจ 
 3 คือ สาขาภาษาต่างประเทศ 
 WX   หมายถึง สาขาวิชา/วิชาย่อย 
 10   หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี 
   11 คือ วิชาย่อยด้านบริหารธุรกิจ 
   12  คือ วิชาย่อยการบัญชีการเงิน 
 13 คือ วิชาย่อยการบัญชีบริหาร 
 14 คือ วิชาย่อยการสอบบัญชี 
 15 คือ วิชาย่อยระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 16 คือ วิชาย่อยการบัญชีทั่วไป 
 17 คือ วิชาย่อยการบัญชีโรงแรม   
 Y  หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 

0 แทนรายวิชาที่จะศึกษาในชั้นปีใดก็ได้ 
1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1 
2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2 
3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3 
4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4 

 ZZ  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
 
 ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 
 C(T-P-E) 
 C  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 T  หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
 P  หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัต ิ
 E  หมายถึง จ านวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
มคอ.2 

29 

 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 
01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 

Thai for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง  
การพูดการอ่านและการเขียนการอ่านและการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญการสื่อความคิดด้วย
การพูดและการเขียนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการน าเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in listening, 
speaking, reading, and writing; reading and listening for main idea; speaking 
and writing to express ideas; applications of multimedia technology in 
presentation  

 
01-011-002  ทักษะการอ่านภาษาไทย         3(3-0-6) 

Thai Reading Skills  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของวรรณกรรมไทยการใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและภาษาอุปมา
อุปมัยกลยุทธ์ในการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และประเมินค่าวรรณกรรมไทย
การฝึกทักษะในการอ่านต ารานิยายบันเทิงคดี และสารคดีความแตกต่างระหว่างการอ่าน
ออกเสียงกับการอ่านไม่ออกเสียงเทคนิคในการอ่านแบบเร็วการใช้ห้องสมุดและสื่อต่าง ๆ 
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language; 
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and 
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel, fiction 
and non-fiction pieces; differences between reading aloud and silent reading; 
speed reading techniques; the use of library and media resources for 
individual study 
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01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย         3(3-0-6) 
Thai Writing Skills  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ส านวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทยการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ ข้อความและ
เรียงความเทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี บทละคร และร้อยแก้ว
หลักการและกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์เทคนิคในการร่าง การแก้ไขและการเรียบ
เรียงการฝึกให้เกิดแนวคิดและรูปแบบส านวนโวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; principles 
and strategies of creative writing; drafting, revising and editing techniques; 
practicing to generate ideas and rhetorical styles; practical skills 
development in writing 
 

01-011-004  ศิลปะการพูด                 3(3-0-6) 
Art of Speaking 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไม่ต้องเตรียม การพูดแบบกลอนสด การพูดตาม
ต้นร่าง และการพูดจากความจ า การกล่าวค าอวยพร การตอบรับและการปฏิเสธ  
การสัมภาษณ์การเจรจาต่อรอง การประมวลและเสนอแนวคิดการพูดน าเสนอกลยุทธ์ 
ในการแสดงปาฐกถา ทักษะในการใช้กริยาท่าทางและน้ าเสียง กริยามารยาทในการพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript, and 
memorized speaking; greetings; accepting and refusing complements, job 
interview; negotiation; organization and presentation of ideas; presenting 
presentation; public speaking strategies; skills in using gestures and tone; 
manners matter in speech 
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01-011-005  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                                                     3(3-0-6) 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ ความรู้พื้นฐานและทักษะทางปัญญาที่
จ าเป็นในการอ่านและการเขียนวิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง ทักษะในการคิดวิเคราะห์
ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมินเนื้อหาสาระในการอ่านเชิงวิชาการ 
การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ งานที่มอบหมายในการอ่านและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive skills 
related to academic reading and writing; retrieving information and reference; 
critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, analyzing, summarizing, 
and evaluating academic reading; practicing writing in various forms; class 
discussion, reading and writing  
assignments  
 

01-312-001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6) 
English for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังการพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; fundamental 
grammar; vocabulary and expressions in everyday use  
 

01-312-002  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
English Communication Skills 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่จ าเป็นในการสื่อสาร 
การอ่านเรื่องสั้นการเขียนเพ่ือสื่อความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and 
grammar necessary for communication; reading short passages; writing to 
communicate 
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01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
English Conversation 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวลา การขอโทษ การขอบคุณ 
การกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย  
การพูดโทรศัพท์ การซื้อขายและต่อรองราคาการสั่งอาหาร การสอบถามและบอกทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; apologizing; 
thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy; giving opinions; 
making an appointment; telephoning; purchasing and bargaining; ordering 
food; asking and giving directions 

 
01-312-004  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

Reading Skills in English 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
กลยุทธ์ในการอ่านการหาหัวข้อเรื่องประโยคใจความหลัก และรายละเอียดสนับสนุน  
การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเดาความหมายจากบริบทค าเติม 
ค าอ้างอิงการคาดการณ์และการท านายข้อความล่วงหน้าข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  
การอ่านแบบเร็วการล าดับเหตุการณ์การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting details; 
using English-English dictionary; guessing the meaning using contextual clues, 
affixes and references; previewing and predicting; facts and opinions; speed 
reading; sequencing; inference 

 
01-312-005  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

Writing Skills in English 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียนประโยค  
การเขียนเรียงความระดับย่อหน้าประเภทของงานเขียน การกรอกแบบฟอร์มการเขียน
จดหมายส่วนตัว การบันทึกประจ าวัน และการจดข้อความโดยย่อการเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่าน 
Similarities and differences between spoken and written languages; sentence 
writing; paragraph writing; types of written pieces: form filling, personal letter 
writing, diary writing, and note-taking; writing a summary from reading articles 
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01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน         3(3-0-6) 
English for Work 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  
การสัมภาษณ์งาน โครงสร้างองค์กร ค าศัพท์และส านวนเพื่อการปฏิบัติงานและ 
การสื่อสารในส านักงานการน าเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; job 
interview; organization chart; vocabulary and expressions for working and 
communicating in offices; presentation 
 

01-312-007  ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์         3(3-0-6) 
English for Science  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของภาษาและวจนิพนธ์ที่ใช้ในบทความและต าราทางวิทยาศาสตร์ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางและวากยสัมพันธ์ภาษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  ค าศัพท์ที่ใช้
ทัว่ไปในเอกสารต าราทางวิทยาศาสตร์ลักษณะรูปแบบของกรรมวาจกที่ใช้ในภาษา
วิทยาศาสตร์การฝึกท าหมายเหตุประกอบภาพการฝึกอ่านและอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ
บทความทางวิทยาศาสตร์ 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic 
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic language 
of science; common vocabularyin scientific texts; passive structures in 
scientific language; practicing writing annotation of diagrams; practicing 
reading scientific articles and group discussion 
 

01-313-009  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                3(3-0-6) 
Chinese for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พ้ืนฐานการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารรูปแบบอักษรภาษาจีนการออกเสียงภาษาจีน
โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลางการวางต าแหน่งค าและไวยากรณ์ ค าถ้อยค าและส านวน
ภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and grammar; 
common Mandarin words, phrases and expressions for everyday use 
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01-314-010  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
Malay for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมีค าทีใ่ช้ทั่วไปและการอ่านออกเสียง  ค า
ถ้อยค า โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar; basic skills 
in listening and speaking for everyday conversation with appropriate 
expressions 

 
01-315-011  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 

Japanese for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบอกัษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นค าถ้อยค าและ
ประโยคทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวน
ภาษาท่ีถูกต้อง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and Kanji; 
Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and sentences; basic skills 
in listening and speaking everyday conversation with appropriate expressions 

 
01-316-012  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 

Korean for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:- 
อักษรฮันกึลการออกเสียงภาษาเกาหลี พยัญชนะและสระ การวางต าแหน่งของค าและ
โครงสร้างประโยค การใช้ถ้อยค าในภาษาเกาหลี ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนา 
ในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; word order 
and sentence structure; Korean phrases; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions 
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01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
French for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสค าและถ้อยค าธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณ์และโครงสร้าง
ประโยคทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวน
ภาษาท่ีถูกต้องการฝึกทักษะในการอ่านบทความและการเขียนข้อความสั้น ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French grammar 
and sentence structure; basic skills in listening and speaking everyday 
conversation with appropriate expressions; practicing reading simple articles 
and paragraph writing 

 
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 

German for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาเยอรมันค าและถ้อยค าธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณ์และโครงสร้าง
ประโยคทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวน
ภาษาท่ีถูกต้องการฝึกทักษะในการอ่านบทความและการเขียนข้อความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; German 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 
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01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม         3(3-0-6) 
Morals and Ethics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของชีวิตความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ความแตกต่างระหว่าง
ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมแนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรมเป้าหมายและหลักเกณฑ์
การตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจด้วยคุณธรรมทฤษฎีและประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมร่วมสมัย ความเชื่อมโยงระหว่างศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมกฎเกณฑ์ทาง
คุณธรรมและจริยธรรมและการประยุกต์ใช้เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction of 
values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; goal and 
criteria for ethical decision making and moral judgment; ethical theories and 
contemporary issues; the connection of religions, morals and ethics; ethical 
and moral criteria and application for understanding and proper practice for 
peaceful co-existence 
 

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ         3(3-0-6) 
Human Relations and Personality Development 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์การปรับปรุง
ตนเองเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคมมารยาททางสังคมและกิจกรรม
นันทนาการการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social interactions; 
self-improvement to create relationship within organization and society; 
social manners and recreational activities; personality development 
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01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป         3(3-0-6) 
General Psychology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือการ
พัฒนามนุษย์  การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ การจูงใจ 
บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปัจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมต่อพฤติกรรมของ
มนุษย์  การปรับตัวเพ่ือคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development; sensation, 
perception, learning, intelligence, emotion, motivation, personality, and 
mental health; psychological factors and social influences on human 
behavior; personal adjustments for quality of life 
 

01-021-004  ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์         3(3-0-6) 
Human Essence and Fulfillment 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ร่างกายและจิตวิญญาณ อัตตะบริขารส าหรับปัจเจกชน ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขสิ่งที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เกี่ยวกับสภาวะจิต คุณธรรม ความเชื่อ พฤติกรรม 
สันดาน รสนิยม ค่านิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ มลภาวะ ประเพณี 
สังคม และเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม 
ปรัชญา และประวัติศาสตร์ สถานะทางสังคมและการแสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-being; 
impacts on human beings on mental status, morals, believes, behavior, trait, 
taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, culture, community, 
and technology; human experiences in art, music, literature, philosophy, and 
history; the status in society and the need for happiness 
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01-021-005  สารัตถะแห่งความงาม         3(3-0-6) 
Beauty Matters 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัยความงามและรสนิยม ความงามของมนุษย์ 
ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์ คุณค่าของความงามและสุนทรียะในภาษา 
วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
การดูแลสุขภาพ มารยาทงามตามคติของไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; human 
beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and aesthetic values 
in languages, literatures, music, visual art, performing art, and folk 
entertainment; physical and spiritual well-being; health cares; Thai etiquette 
and peaceful co-existence 
 

01-021-006  อรรถรสในงานศิลปะ         3(3-0-6) 
Aesthetics in Art  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของศิลปะ ประเภทของงานศิลปะ รสนิยม คุณค่าทางสุนทรียภาพเกี่ยวกับ 
ความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม ความตลกขบขัน 
และความเศร้าสลดศิลปะวิจักษ์คุณค่าทางคุณธรรมและคุณค่าทางปัญญาของงานศิลปะ 
หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, and 
dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; aesthetic 
judgment; culture and art interaction 
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01-021-007  ดนตรีเพื่อชีวิต         3(2-2-5) 
Music for Life  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี ดนตรีและสุนทรียศาสตร์ เนื้อหาและรูปแบบของ
ดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง ทักษะในการอ่านภาษาดนตรี  
การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น เทคนิคในการเล่นดนตรี การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง  
การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
classical music, popular music and music for entertainment; music reading 
skills; individual practice and performing a particular instrument; playing 
techniques; ensemble playing; recital and performances of a variety forms of 
music 

 
01-021-008  ศิลปะการเล่นเงา         3(3-0-6) 

Art of Shadow Play 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติของศิลปะการเล่านิทานโดยการเล่นเงา ลักษณะการเล่นเงาในวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ประเทศต่าง ๆ การเล่นเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเล่นเงาจากตุรกีรูปแบบการเล่น
เงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้องค์ประกอบของการเล่นหนังในภาคใต้ของ
ไทยนายหนัง ลูกคู่และมโหรี รูปหนัง และนิทานบทกลอนรูปแบบการเล่นหนังในสังคม
ปัจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; characteristics of 
shadow play in various cultures; the Ottoman shadow play and its Turkish 
descendants; forms of shadow play in China and the Southeast Asian 
countries; elements of Nang, the shadow play in the South of Thailand: the 
principal, the gamut of tones, puppet figures, and the repertoire scripts; 
pattern of Nang performance in contemporary society 
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01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต         3(3-0-6)
 Human Relations for Living 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสร้าง
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการท างาน  เทคนิคของการสร้างทัศนะด้าน
มนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
Meaning and importance of human relations; applications of psychological 
theories in developing human relations in life and work; skill-building 
techniques in human relations; influential factors and related problems 
 

01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต          3(3-0-6) 
Life Style Enhancement 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  เศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation of 
public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; pluralism and 
democratic ways of life; life-long learning for sustainable development 

 
01-022-001  พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม         3(3-0-6) 

Citizen and Public Consciousness  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย กติกาทางสังคม   
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง  จิตสาธารณะและจิตส านึกทางศีลธรรมของพลเมือง
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและการปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; human 
rights; recognition of diversity and difference; social responsibility; equality 
and self-reliance; public mind and moral consciousness of citizen by learning 
and practicing good manners 
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01-022-002  สังคมกับการปกครอง         3(3-0-6) 
Society and Government 
วิชาบงัคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทยอ านาจอธิปไตยและรูปแบบ 
การปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย แนวความคิด ทฤษฎี และอุดมการณ์ 
ทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรค 
ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms of 
government; democratic government; political concepts, theories, and 
ideology; political institutions and processes; supporting factors and 
obstacles to social and political change 
 

01-022-003  สังคม ประเพณี และอารยธรรม         3(3-0-6) 
Society Culture and Civilization 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดบรรทัดฐานสถานภาพและบทบาทของสังคม การสืบเสาะค้นหาข้อมูลทางปรัชญา 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและศาสนาที่มี
บทบาทและผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกประเพณีท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของ
ความคิด แนวคิด และความเชื่อของบุคคลในสังคมประเพณีเชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับอารยธรรมองค์ประกอบในการยกระดับอารยธรรม เช่น 
ระดับทางการเมืองและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต และกริยามารยาทของบุคคลในสังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, historical, 
geographical, environmental, political, legal, economical, and religious 
factors that affect societies locally and globally; culture as the human 
thought, concept and belief; material and immaterial culture; the relation 
between culture and civilization; factors leading to the rise of civilization: 
level of political and social organization of society, level of ethical and 
moral standards, integrity, and manners of individuals in society  
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01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์         3(3-0-6) 
Thai Civilization in Globalization Context 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความโดดเด่นของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์
และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ผลดี 
ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยใน
กระแสโลกาภิวัตน์ 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai history 
and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic development 
from Sukhothai up to contemporary period; advantages and disadvantages of 
western-oriented development; Thai culture adjustment in the globalization 
context 
 

01-022-005 สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์         3(3-0-6) 
Peace and Human Security 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความส าคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ปัญหาสันติภาพและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสันติภาพและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิจัยด้านสันติภาพและความมั่นคง 
ของมนุษย์  
Concepts and definitions of peace and human security; problems of peace 
and human security in Southeast Asia; sustainable development of peace 
and human security in Southeast Asia; research on peace and human 
security 
 

01-022-006  ไทยศึกษา         3(3-0-6) 
Thai Studies 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย ศาสนา  ประเพณี
ไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย ทัศนศิลป์ หัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรีไทย อาหารไทย 
วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; religions; Thai 
traditions; Thai language and literatures; visual arts; handicrafts; Thai classical 
dances and music; Thai food; Thai folk cultures and wisdom 
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01-022-007  กฎหมายและระบบของกฎหมาย         3(3-0-6) 
Law and Legal Systems 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเฉพาะเรื่อง
และกฎหมายพิเศษต่าง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional law 
and administrative law; criminal code, civil and commercial code; consumer 
protection law; real estate law; special law 
 

01-022-008 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
ASEAN Studies 
วิชาบงัคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียนความหลากหลายทาง
การเมืองและวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีที่โดดเด่นลักษณะพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมความขัดแย้งและการร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนสังคมสมัยใหม่และ
ความเป็นสากลการพัฒนาและความร่วมมือของอาเซียนด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและ
การค้าระบบเศรษฐกิจของอาเซียนพัฒนาการของประชาคมอาเซียนบทบาทของอาเซียนกับ
ภูมิภาคอ่ืน 
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political and 
cultural diversity; religious and the prominent traditions; landforms, natural 
resources, and environment; conflicts and cooperation of ASEAN countries; 
modernization and globalization; agricultural, industrialized and 
merchandized cooperation and development; ASEAN economic system; 
ASEAN Community development; roles of ASEAN on other regions 
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01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง         3(3-0-6) 
Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย  
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  การบริหารจัดการที่ดี  
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  โครงการพระราชด าริ
และการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of Thai 
economy structure; sufficiency economy applications for living in a family 
and in community; good governance practices in organizations; developing 
sufficiency economy in individual, family and community level; royal-
initiated projects and their applications in agribusiness and industrial sectors; 
case study of sufficiency economy in community 
 

01-022-010  ชุมชนศึกษา         3(3-0-6) 
Community Studies  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการศึกษาชุมชนเทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชนเครื่องมือในการศึกษาชุมชน 
กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน  การวางแผน
ชุมชน การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of community studies; 
tools used for community studies; process of community studies involving 
the physical environment, history, economy, society, politics, culture, and 
public health; community analysis; community planning; creating the 
community development project 
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01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้         3(3-0-6) 
Southern Cultures and Traditions 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความเชื่อ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิมและไทยพุทธ  
เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษ์และรักษาประเพณีของชาวใต้ในยุคปัจจุบัน 
ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim and 
Buddhist communities in the South; festivals and folk entertainment; the 
conservation of southern traditions in contemporary contexts; field studies 
and working activities 
 

01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
Economics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสียโอกาส  
บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์และ
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเป็นผู้ประกอบการ  การเงินและ 
การธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and opportunity 
cost; roles of government and economic organization in economic systems; 
consumer rights and benefits protection; household economy; entrepreneur; 
finance and banking; price mechanism and applications in everyday 
situations 
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05-022-013  การเป็นผู้ประกอบการ         3(3-0-6) 
Entrepreneurship 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความท้าทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเป็นผู้ประกอบการ  สภาพสังคมและมนุษย์ที่มี
ผลเกี่ยวข้องกับการด าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  เทคนิคการตลาด  
การโฆษณาและการขายระบบและหลักการบัญชี  ระบบการเงินส าหรับธุรกิจ   
และการเขียนแผนธุรกิจ   
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; social and 
human factors necessary to opening and operating a business; management 
and leadership; marketing techniques; advertising and sales; accounting 
principles and systems; business finance; writing a business plans 
 

05-022-014  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล         3(3-0-6) 
Personal Financial Planning 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน กระบวนการวางแผนทางการเงินการบริหารรายได้ 
รายจ่ายและภาระหนี้สิน การออมและทางเลือกการลงทุนการวางแผนประกัน การวางแผน
การศึกษาบุตร การวางแผนเพ่ือการเกษียณการเตรียมความพร้อมก่อนลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in investment; 
insurance planning; children education planning; financial planning for 
retirement; preparation before investing 
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02-031-001  ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์         3(3-0-6) 
Great Moments in Science 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 
การค้นพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ เช่นรังสีแกมมา 
ทฤษฎีควอนตัมการจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ เอกซเรย์ ทฤษฎีความอลวน ทฤษฎีสัมพันธภาพ
ยาโนฝะเคน รัทเทอร์ฟอร์ดและอะตอมรังสีคอสมิควิตามินยุคของไฟฟ้าเพนนิซิลิน ทฤษฎี
เกมการแยกอะตอมของเฟอร์มี ระเบิดปรมาณูการก่อตั้งองค์กรอนามัยโลก ไฟฟ้าพลศาสตร์
เชิงควอนตัมดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ อนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย์ 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, Quantum 
theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of Relativity, 
Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the electric age, 
Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic bomb, WHO 
established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus, solar neutrinos 
captured 
 

02-031-002  มนุษย์กับชีวมณฑล         3(3-0-6) 
Man and Biosphere 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑลรูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพประเภทของระบบ
นิเวศ แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ชีวมณฑล ธรรมชาติของระบบนิเวศแหล่งพลังงาน
ธรรมชาติวัฏจักรทางชีวธรณีเคมีประชากรโลกและกลุ่มท่ีอยู่อาศัย ตัวประกอบที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเนื่องจากธรรมชาติและมนุษย์ การสร้างสรรค์และอนุรักษ์สุข
ภาวะสิ่งแวดล้อมเพ่ือมนุษย์ 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem 
types;concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural energy 
resources; biogeochemical cycles; global population and communities; 
natural and human factors effecting biotic changes; creating and maintaining 
a healthy environment for human being 
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02-031-003  มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี         3(3-0-6) 
Man and Chemical Products  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธาตุและสารประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหารยาและสารเสพติดเครื่องส าอางสารเคมีที่
ใช้ในการเกษตรสารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย์ 
Elements and compounds; the relationship between chemical agents and 
human life, cleaning products; contaminated food and food additives; drugs 
and addictions; cosmetics; agro-chemical products; radioactive agents and 
petrochemical products; impacts of chemical agents on human beings 
 

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
Man and Environment 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งท าลายดิน  บรรยากาศและ
มลพิษทางอากาศ  น้ าและมลพิษทางน้ า  สารปราบศัตรูพืช  สารปนเปื้อนอาหาร   
การวิเคราะห์ระบบของประชากร ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and geo-
hazards; the atmosphere and air pollution; water and water pollution; 
pesticides; food additives; population, community, and environment systems 
analysis; eco field trip required 
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02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร         3(3-0-6) 
Environment and Resources Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  มลพิษสิ่งแวดล้อม   
การป้องกันและแก้ไขมลพิษ  มลพิษกับปัญหาสุขภาพ  กฎข้อบังคับเก่ียวกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; principles of 
ecology and natural balance; classifications of natural resources and their 
conservation; environmental pollution; preventing and solving pollution 
problems; pollution and health problems; law and regulations related to 
environmental impacts; integrated environmental management and 
sustainable development 
 

02-031-006  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ         3(3-0-6) 
Natural Resource Sustainability 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการความยั่งยืน มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสังคมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการตัดสินใจและ 
หลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบความยั่งยืนพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงาน
ที่ยั่งยืนอัตราการใช้พลังงานของชาติและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of sustainability; 
environmental pollution and social impacts; sustainable management of 
natural resources; decision making and ethical issues related to sustainable 
design; renewable energy and sustainable energy resources; national energy 
consumption and renewable energy development 
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02-031-007  ยาและสารเสพติด                  3(3-0-6) 
Drugs and Narcotics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคมของเรา ชนิดของสารเสพติด
และยาที่น ามาใช้ผิดประเภทสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยาและสารเสพติด 
วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยา 
สมอง และพฤติกรรม อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและสารเสพติด การเยียวยา
รักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และจิตส านึก การใช้ชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; case and risk factors of 
drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction: the relations 
of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug abuse and 
addiction; addiction treatments by medication, detoxification, behavioral and 
cognition therapy; living a drug-free life 

 
02-031-008  ของเสียและมลภาวะ         3(3-0-6) 

Waste and Pollution 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แหล่งก าเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ ของเสียที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ทาง
ชีวภาพ ของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย การลดละเว้นการใช้ซ้ า และการแปรรูป
ของเสีย แหล่งของมลภาวะและสารมลภาวะ แหล่งแพร่มลภาวะในเชิงฟิสิกส์ เคมีและชีวะ 
มลภาวะทางทัศนียภาพและมลภาวะทางเสียงสารมลภาวะที่เป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าซ 
สารมลภาวะที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ มลภาวะที่เกิดจากฝีมือของ
มนุษย์ผลกระทบของของเสียและมลภาวะต่อสุขภาพสังคมปลอดของเสียในฐานะที่เป็นดัชนี
บ่งชี้ความเป็นอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-biodegradable 
waste; hazardous waste and non-hazardous waste; waste reduce, reuse, and 
recycle (3Rs); sources of pollution and pollutants; physical, chemical and 
biological sources of waste exposure; visual and noise pollution; solid, liquid 
and gaseous pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants; 
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution on health; 
waste free society as an index of civilization 
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02-031-009  แหล่งพลังงานทางเลือก         3(3-0-6) 
Alternative Energy Resources 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แหล่งพลังงานทางเลือกพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพชีวมวล น้ าขึ้นน้ าลง ไฟฟ้าจาก
พลังน้ า ลมและคลื่น ระบบและกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปของพลังงานเทคโนโลยี
การผลิตพลังงาน ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก การจัดเก็บพลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of energy 
conversion; energy production technology; advantages and disadvantages of 
alternative energy; energy storages 
 

01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา         3(3-0-6) 
 Information Technology for Study Skills 
 วิชาบังคับก่อน: - 

Prerequisite: - 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  วิธีแสวงหา
สารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศ  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  จริยธรรมและระบบป้องกันข้อมูล
สารสนเทศ การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ   
Computer applications and information systems; information sources; 
information searching; information analysis and synthesis, information 
composition and presentation; data collection and database management; 
ethics and information protection; hands-on practice and information system 
applications 
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02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
Computer Technology  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้
สารสนเทศในองค์การ  เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ การออกแบบฐานข้อมูล 
อีเมล การใช้เบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา  เครือข่ายสังคม คลาวด์คอมพิวติ้ง  
การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; information 
applications for organization; programming techniques, systems 
development, database design, e-mail, uses of browsers and search engines; 
social network, Cloud computing, web design, and web programming; using 
computer networks for communication; hands-on practice in computer 
applications 
 

02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
Mathematics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวน  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการน าไปใช้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน 
ร้อยละ การชั่งตวงวัด  การแปรผัน  พื้นที่และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห์  สมการเชิงเส้น
และกราฟ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, decimals, 
ratios and percentage; weights and measurements; variation; area and 
volume; analytic geometry; linear equations and graphs; trigonometric ratios; 
mathetacal skills and process and applications for everyday use 
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02-040-002  ความงามของคณิตศาสตร์         3(3-0-6) 
Beauty of Mathematics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตร์จากเนื้อหาสาระในเชิงศิลปะและ
สุนทรียะของคณิตศาสตร์การรู้จ าแบบ จ านวนเฉพาะ ความสามารถที่จะหารลงตัว
ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์มาเลขฟีบอนนาชี 
อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีที่สิ้นสุดแฟร็กทัล ปริภูมิทอ
พอโลยีการค้นหาทรงตันเพลโตล าดับที่หก และภาพจินตนาการมิติท่ีสี่เน้นการอภิปรายใน
ชั้นเรียนและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics: pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetic, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a Sixth 
Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing on class 
discussion and student presentation 

 
02-040-003  คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์         3(3-0-6) 

Mathematics for Arts 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวนพื้นฐานเบื้องต้นของพีชคณิต อสมการและสมการเชิงเส้น การชั่งตวงวัด 
สัดส่วนและร้อยละ ก าไรขาดทุน การแปรผัน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
การน าไปใช้   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear equation; 
weights and measurements; proportion and percentage; gain and loss; 
variation; mathematical skill and process and their application 
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02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ         3(3-0-6) 
Mathematics for Business 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวน  สัดส่วนและร้อยละ  อสมการและสมการเชิงเส้น  ก าไรขาดทุน  ดอกเบี้ย  
ภาษี  ค่าเสื่อมราคา  การประกัน  ค่าบ าเหน็จค่านายหน้า  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ 
Number system; proportion and percentage; inequality and linear equation; 
gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance; commission; 
mathematical skill and process and their application 

 
02-040-005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์         3(3-0-6) 

Mathematics for Science 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวน สมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเส้น อสมการและกราฟ ฟังก์ชันเลขชี้ก าลัง
และฟังก์ชันลอการิทึมเรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ เมทริกซ์และ 
การประยุกต์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; inequality 
and graph; exponential function and logarithmic function; analytic geometry; 
conic section; trigonometry; matrices and their application; mathematical 
skill and process and their application 
 

02-040-006 สถิติในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
Statistics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ  การประมาณค่าพารามิเตอร์   
การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การประยุกต์สถิติในการ 
ใช้งานทั่วไป 
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and probability 
distribution of random variables; binomial and normal distributions;  
parameter estimation; hypothesis testing; correlation and regression analysis; 
statistical applications for everyday use 
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01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ         2(1-2-3) 
Health and Well-Being 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ
องค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาพทางกาย  ความจ าเป็นในการควบคุมสุขภาพทางอารมณ์และ
จิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพเช่น สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม สภาพทางทรัพย์สินเงิน
ทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน  สุขภาพในแง่กายภาพและจิตภาวะ  ล าดับ
ขั้นความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์  พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลเกี่ยวข้อง
กับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and mental 
health; factors effecting physical health; essentials of emotional and mental 
health; domains of wellbeing: career, social, financial, physical, and 
community wellbeing; subjective and psychological aspects of wellbeing; 
Maslow’s hierarchy of needs; contemporary health and wellbeing 
consideration; human behavior related to health and well-being 
 

01-050-002  ศิลปะการแสดงของไทย         2(1-2-3) 
Thai Performing Art 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของศิลปะการฟ้อนร าและละครร าของไทยลักษณะรูปแบบของการขับร้องและฟ้อนร า
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย องค์ประกอบ ตัวละคร และการแต่งกายส าหรับการเต้นร าและฟ้อน
ร าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ละครร า โขน ลิเก และล าตัดรูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลง
บอกการขับร้องและฟ้อนร ามโนราห์ การฝึกทักษะในการขับร้องและฟ้อนร าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ถนัดเช่นเพลงบอกและมโนราห์ 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns and 
characteristics of Thai singing and dancing in various regions; forms characters 
and costumes for Thai dancing in central region such as dance drama, Khon, 
Like and  Lumtad; performing styles and techniques of impromptu duet and 
Manora dancing in southern region; practical skills in performing particular 
kind of singing and dancing such as impromptu duet and Manora 
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01-050-003 การรักษาสุขภาพ         2(1-2-3) 
Health Care 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีผล
ต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับชีวิต  หลักการและวิธีการ
ออกก าลังกาย การเล่นกีฬา เกมส์ และการพักผ่อนหย่อนใจ  หลักการและวิธีการฝึกสมาธิ  
การบ าบัดโรคตามธรรมชาติ  ธัญญาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพ
เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา การควบคุมน้ าหนัก บุหรี่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, sociological, and 
environmental factors on health and wellness; interrelationship between 
health and life; principles and methods of physical fitness, sport, games, and 
recreation; theories and practices of meditation; natural therapy; 
macrobiotics and their effect on health; health problems involving with food 
and nutrition, drugs, weight control, smoking and other addictions 
 

01-050-004  ผู้น านันทนาการ         2(1-2-3) 
Recreation Leadership  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
และองค์กร ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรมกลางแจ้งและ
การเดินทาง การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับการก าหนดตารางเวลา การตลาด  
งบลงทุน การเงินและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ การจัดการความปลอดภัยและ 
ความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational field; 
roles of leadership in interpersonal and organizational communication; 
motivational theories and group dynamics; outdoor activities and trips 
preparation; recreational management related to scheduling, marketing, 
budgeting, financing, and facilities;  safety and risk management 
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01-050-005 กีฬาลีลาศ         2(1-2-3) 
DanceSport 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและรูปแบบของ
ดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ องค์ประกอบของการลีลาศ
เกี่ยวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การเหนี่ยวรั้ง และการกะเวลา การวางตัวและ
รูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและลีลา ดุลยภาพระหว่างการการท างานของกล้ามเนื้อและ
หัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended 
balance of cardio and muscle; rules, regulations, and etiquettes; 
 

01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ         2(1-2-3) 
Leisure Cycling 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการเน้นจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและจักรยาน
ภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย และการกีฬาใน
สภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับขี่เกี่ยวกับการเบรค การใหส้ัญญาณ 
การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับข่ีลู่เดี่ยว  การขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและ
ทักษะในการขับขี่เป็นกลุ่ม  กลไกของจักรยานและการบ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, utility, 
and sport under various route conditions; riding techniques and skills: 
braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; riding safety 
on open roadways and group riding skills; bike mechanisms and bike 
maintenance 
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01-050-007 พลศึกษา         1(0-2-1) 
Physical Education 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
การท างานเป็นทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการด าเนินการแข่งขันโดย
เลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical fitness; 
team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and arranging 
selected sport competition 
 

01-050-008 ฟุตบอล         1(0-2-1) 
Football 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football competition 

 
01-050-009 บาสเกตบอล         1(0-2-1) 

Basketball 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging basketball competition 
 

01-050-010  ตะกร้อ         1(0-2-1) 
Takraw 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw competition 
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01-050-011  ฟุตซอล         1(0-2-1) 
Futsal 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal competition 

 
01-050-012  แบดมินตัน         1(0-2-1) 

Badminton 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging badminton competition 

 
01-050-013  ว่ายน้ า         1(0-2-1) 

Swimming 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  ความปลอดภัยทางน้ า  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท 
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging swimming competition 
 

01-050-014 วอลเลย์บอล         1(0-2-1) 
Volleyball 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging volleyball competition 
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01-050-015  เทนนิส         1(0-2-1) 
Tennis 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis competition 
 

01-050-016  กอล์ฟ         1(0-2-1) 
Golf 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการเล่นกอล์ฟ 
วงสวิง การเลือกใช้อุปกรณ์ การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวางต าแหน่งล าตัว  
การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว การตีลูกจากอุปสรรคและกรณีพิเศษกฎกติกา
มารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit from 
golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips, stance, and 
alignment; stroke production for putting, short and long game; hitting special 
shots; rules and etiquettes of golf 
 

08-211-101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค         3(3-0-6) 
 Principles of Microeconomics 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค กฎอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทานการก าหนดราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นแห่งความ
พอใจเท่ากัน ทฤษฎีว่าด้วยมูลค่า ราคา ค่าจ้าง ค่าเช่า ก าไร ดอกเบี้ย การผลิต ต้นทุน 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยเหล่านั้น การก าหนดราคา 
ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
General principles of microeconomics; law of demand and supply and its 
elasticity; price determination; consumer behavior; utility theory 
andindifference curve analysis; theory of value: price, wages, rent, profit, 
interest, production and costs; factors of production and returns; price 
determination under perfect and imperfect competition 
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08-211-102 องค์การและการจัดการ         3(3-0-6) 
 Organization and Management 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

แนวคิด ทฤษฎีในการจัดการโดยมุ่งวิเคราะห์องค์การและการใช้หลักหรือหน้าที่การจัดการ 
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการ การควบคุม รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ และการใช้จริยธรรมในการจัดการ 
Concepts, theories in management are aim to analyze in organization or 
management functions of planning, organizing, the staffing, directing, 
controlling, and the change and development of the organization and ethics 
in management 
 

08-211-103  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ         3(2-2-5) 
 Use of Information Technology for Business 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศและ 
การจัดการองค์กรอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การใช้โปรแกรมการน าเสนอ การใช้โปรแกรม
ตารางการค านวณ การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการข้อมูลโปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม 
Computer technology; hardware and software for information technology; 
information system and organizational management; the Internet and 
network system; electronic commerce; ethical use of information 
technology; laws relating to computer and information technology; 
electronic documents; using the program presentation, spreadsheets, data 
analysis, data management, print media creation software; to use 
information technology in hotel business 
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08-211-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค         3(3-0-6) 
 Principles of Macroeconomics 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายของรายได้ประชาชาติ การก าหนดรายได้
และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ พฤติกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลทางด้านการบริโภค 
การออม การลงทุน การจ้างงาน การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง  
เงินเฟ้อ เงินฝืด การค้าระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน วงจรเศรษฐกิจและ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
General principles of macroeconomics; definition of national income; gross 
national income and product determination; government expenditure on 
consumption, saving, investment and employment; finance and banking; 
monetary and fiscal policy; inflation and deflation; international trade; 
balance of payment; business cycle and economic growth 

 
08-211-205 หลักการตลาด         3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด
การตลาด กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อในตลาดผู้บริโภค
และตลาดอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์
การตลาดการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรม
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 
The role and the importance of marketing in society and the economy; the 
development of marketing concepts; marketing activities and marketing 
function; consumers’ buying behavior in consumer market and industrial 
market: factors; factors affecting marketing mix, strategic marketing, the 
application of modern technology in marketing activities, marketing ethics 
and social responsibilities 
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08-211-206 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี          3(3-0-6) 
 Business and Professional Law 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

กฎหมายธุรกิจสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจกฎหมายว่าด้วยบริษัท
จ ากัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  และพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547  
Introduction to the legal environment of business and business ethics;  
the securities and exchange Act, the public companies Acts, civil and 
commercial law, accounting professional law,accounting Act B.E. 2543 (2000) 
and accounting professions Act, B.E. 2547 (2004) 

 
08-211-207 การเงินธุรกิจ         3(2-2-5) 
 Business Finance 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ขอบเขตลักษณะบทบาทของการบริหารการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
การพยากรณ์ทางการเงินการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาดการบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือมูลค่าเงินตามเวลางบ
ลงทุนการจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางการจัดหาเงินทุนระยะยาว
โครงสร้างทางการเงินต้นทุนของเงินทุน 
Scope, characteristics and the role of financial management; financial 
statements analysis financial planning and forecasting; working capital 
management; cash and marketable securities management; accounts 
receivable management; inventory management; time value of money; 
capital budgeting; short-term financing, intermediate-term financing,long-
term financing; financial structure, cost of capital 

 
08-211-308 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ         3(2-2-5) 
 Business English Usage 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษโครงสร้างภาษาพูดและภาษาเขียนค าศัพท์และการน าความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ส านวนและโครงสร้างไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 
Principles of English usage; structure of spoken and written language; 
vocabulary and expressions and structures in business communication  
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08-211-309 สถิติธุรกิจ         3(2-2-5) 
 Business Statistics 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการทางสถิติตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มการแจกแจงของ
ตัวอย่างสุ่มการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา 
Statistics principles; random variable; probability distributions for random 
variables; sampling distributions; estimation and hypothesis testing; variance 
analysis; Chi–square test; simple linear regression and correlation analysis; 
time series analysis 
 

08-211-410 การจัดการเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6) 
 Strategic Management  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ  ทิศทางในอนาคต การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่าง ๆ ขององค์กร การด าเนิน
ธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมติดตาม 
และการประเมินผล 
External and internal business environmentanalysis; future direction; 
determination of business, vision, mission, goals and strategic plans at 
different levels; runningbusiness under environment change; strategic 
implementation; strategic control; strategic evaluation 
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08-212-101 การบัญชีชั้นต้น         3(2-2-5) 
 Fundamental Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินสมการบัญชีวงจรการบัญชีหลักการบัญชีและ
การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยกรรมสมุดรายวันเฉพาะเงิน
สดและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารระบบเงินสดย่อยและระบบใบส าคัญ การบันทึกบัญชี
และการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษโดยสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี 
Conceptual framework for financial reporting, and underlying, accounting 
equation, accounting cycle, principles of accounting and financial statements 
for service business, merchandising business, special journal, basic principles 
and procedures of accounting records about cash, bank reconciliation 
statement, petty cash system, the voucher system; accounting records and 
preparing financial statements in English,codes of ethics for accountant 

 
08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1         3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting I  
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite: 08-212-101 Fundamental Accounting 

หลักการและวิธีการบัญชีเงินสดเงินลงทุนลูกหนี้และตั๋วเงินรับสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่ายการตี
ราคาและการค านวณมูลค่าสินทรัพย์รายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายฝ่ายรายได้การด้อยค่าของ
สินทรัพย์การแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ในงบการเงินการบันทึกบัญชีและ
การจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Principles and procedures of cash accounting, investment,receivable, and 
note receivable; inventory, fixed asset, natural resource, and intangible 
assets; depreciation, amortization,valuation, and asset valuation; capital 
expenditure and revenue expenditure; impairment of asset; presentation and 
disclosure of asset information in financial statements; accountingrecords 
and preparing financial statements in english 
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08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2         3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting II 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite:  08-212-101 Fundamental Accounting 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สินประกอบด้วยการจ าแนก
ประเภทหนี้สินการรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สินการตีราคาการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการเงินการบัญชีห้างหุ้นส่วนการบัญชีบริษัทจ ากัด
การบัญชีบริษัทมหาชนจ ากัดการจัดท างบกระแสเงินสดการบันทึกบัญชีและการจัดท า 
งบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Accounting principles and methods: classification, recognition,measurement, 
disposal presentation and disclosure of liabilities andequityinfinancial 
statements; partnership accounting; corporation in accounting; preparation of 
cash flow statement; accounting records and preparing financial statements 
in english 

 
08-212-204 การบัญชีเฉพาะกิจการ         3(2-2-5) 
 Specialized Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
 08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  08-212-102  Intermediate Accounting I and 
 08-212-203  Intermediate Accounting II 

ลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการการบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะ
ทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่นธนาคารสถาบันการเงินโรงแรมโรงพยาบาลการ
เกษตรกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวสหกรณ์การประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการ
บันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Specialized business operation; accounting process and internal control for 
assets, liabilities, capital incomes and expenditure; operation report and 
position report for special businesses such as bank, financial institutes, 
hotels, hospitals, agricultural businesses agriculture, tourism, cooperative 
limited, insurance companies, small and medium-sized businesses; 
accounting records and preparing financial statements in english 
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08-212-205 ทฤษฎีบัญชี         3(3-0-6) 
 Accounting Theory 
 วิชาบังคับก่อน:  08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
   08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
  08-212-203 Intermediate Accounting II 

วิวัฒนาการลักษณะโครงสร้างแนวความคิดและข้อสมมติทางการบัญชีการประยุกต์วิธีการ
และหลักการต่าง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ด้านกฎหมายเศรษฐกิจมาตรฐานของสถาบันแห่งวิชาชีพและสังคมหลักการวัดผลการ
ด าเนินงานประจ างวดและฐานะการเงินการวัดมูลค่าของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้เป็น
เจ้าของการน าเสนอรายงานทางการเงินและปัญหาที่เก่ียวข้อง 
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 position measurement; evaluation of assets, liabilities 
and owners’ equities; presentation in financial report and related problems 

 
08-212-306 การบัญชีชั้นสูง 1         3(2-2-5) 
 Advanced Accounting I 
 วิชาบังคับก่อน:  08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
   08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
  08-212-203 Intermediate Accounting II 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับธุรกิจฝากขายกิจการร่วมค้ากิจการขายผ่อนช าระและเช่าซื้อ
การก่อสร้างตามสัญญาและอสังหาริมทรัพย์การบัญชีของส านักงานใหญ่สาขาและตัวแทน
นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดการบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการไม่แสวงหาก าไรการบันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Principles and procedures of joint venture; consignment, installment sales 
and hire purchase, construction contracts and real estate; accounting for 
headquarter and branch; accounting policy,accounting changes and error 
correction; accounting for nonprofit entities; accounting records and 
preparing financial statements in English 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

68 

 

08-212-307 การบัญชีชั้นสูง 2         3(2-2-5) 
 Advanced Accounting II 
 วิชาบังคับก่อน:  08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
   08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
  08-212-203 Intermediate Accounting II 

การบัญชีส าหรับการรวมกิจการการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
การบัญชีส าหรับการเปลี่ยนแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศการบัญชีส าหรับ 
การซื้อและการควบกิจการการจัดท างบการเงินรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวมการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางการบัญชีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินการจัดท างบการเงินจากรายการที่
บันทึกไว้ไม่สมบูรณ การบันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Accounting for business combination; accounting for investmentsubsidiary 
and associated; foreign currency conversion; consolidatedfinancial 
statements; statement of changes in equity; statement ofrecognized gains 
and losses; cash flows statements; correction ofaccounting errors; disclosure; 
preparation of financial statementswith incomplete accounting transactions; 
accounting records and preparing  financial statements in english 
 

08-212-308 การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน         3(2-2-5) 
 Financial Statement Reporting and Analysis 
 วิชาบังคับก่อน:  08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
   08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
  08-212-203 Intermediate Accounting II 

กฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและน าเสนองบการเงินกรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน งบการเงินและรายงานทางการเงินเครื่องมือส าหรับการ
วิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินงบกระแสเงินสดคุณภาพก าไรการรายงานและวิเคราะห์งบการเงินรวมโดยเน้น
การใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและต่างประเทศ 
Regulations and rules regarding financial statements preparation 
andpresentation; Conceptual framework; financial statements andfinancial 
reports; tools for analyzing financial statements; financialposition analysis; 
results of operations and changes in financialpositions; statement of cash 
flows; quality of earnings and analysisof consolidated financial statements; 
focusing on case studies on the financial statements of a hotel in Thailand 
and overseas. 
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08-212-309 การบัญชีระหว่างประเทศ         3(2-2-5) 
 International Accounting 
 วิชาบังคับก่อน:  08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
   08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
  08-212-203 Intermediate Accounting II 

หลักการ แนวคิด และวิธีการทางบัญชีของประเทศต่าง ๆ บทบาทของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจนโยบายรัฐบาล กฎหมาย และระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละประเทศ 
รวมทั้งผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึกและ
จัดท าบัญชีของธุรกิจระหว่างประเทศการบันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็น
ภาษาอังกฤษ 
Principles, concepts, and methods of accounting for countries; roles of 
international accounting standard committee, a study of comparative 
impacts of business environment, governmental policy, laws, and regulations 
to accounting in a country; foreign currency impacts and operational 
procedures in accounting; recording and preparing of accounting for 
international businesses; accounting records and preparing financial 
statements in english. 

 
08-213-201 การบัญชีต้นทุน         3(2-2-5) 
 Cost Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite: 08-212-101 Fundamental Accounting 

ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจความหมายและการจ าแนกประเภท
ของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีต้นทุนวิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบค่าแรงงานค่าใช้จ่าย
การผลิตระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท าระบบต้นทุนช่วงการผลิตระบบต้นทุนมาตรฐานการ
บัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ของเสียของสิ้นเปลืองงานที่บกพร่องเศษ
ซากการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมการบันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
The importance and role of cost accounting; cost definition and 
classification; cost accounting system; principles of accounting and control 
materials, labor and manufacturing overhead; job order cost system; process 
cost system; standard cost system; cost accounting of joint products and by-
products, spoiled units, waste material, defective unit, scrap material; activity 
based cost accounting; accounting records and preparing financial 
statements in english 
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08-213-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ         3(2-2-5) 
 Managerial Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-213-201 การบัญชีต้นทุน 
 Prerequisite: 08-213-201 Cost Accounting 

การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจการวางแผนและการควบคุมการด าเนินงานกิจการ
ภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอนการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและเทคนิคในการ
ประมาณการต้นทุนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและก าไรระบบต้นทุน
รวมระบบต้นทุนผันแปรงบประมาณการวิเคราะห์ต้นทุนการบัญชีตามความรับผิดชอบและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานการก าหนดราคาสินค้าราคาโอนและวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน
การใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจส าหรับธุรกิจโรงแรมการบันทึกบัญชีและการจัดท า
งบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Using cost data for decision making, planning and controlling under uncertain 
situations; analysis of cost behavior and estimation techniques; analysis of 
the relationship between the costs; volume and profits; full costing system 
and variable costing system; budget; cost analysis; responsibility accounting 
and evaluation of the performance; pricing, transfer pricing and capital 
budgeting; to use accounting information for decision making for the hotel 
business;accounting records and preparing financial statements in english 
 

08-213-303 การงบประมาณยุคใหม่         3(2-2-5) 
 Modern Budgeting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
  08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ 
 08-213-201 การบัญชีต้นทุน 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
 08-212-203 Intermediate Accounting II and 
 08-213-201 Cost Accounting 

กระบวนการเกี่ยวกับการงบประมาณวิธีและขั้นตอนการจัดท างบประมาณการเงินและ
งบประมาณด าเนินงานการงบประมาณตามประเพณีปฏิบัติและแนวคิดยุคใหม่การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการงบประมาณกรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดท างบประมาณและ
รายงานการปฏิบัติงานของธุรกิจโรงแรม 
The budgeting processes; methods and procedures in preparationof financial 
and operating budgets; traditional and modernbudgeting; computer 
application in budgeting; case studies indeveloping all budgets and 
performance reportsof hotel business 
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08-213-304 การจัดการต้นทุน         3(2-2-5) 
 Cost Management  
 วิชาบังคับก่อน: 08-213-201 การบัญชีต้นทุน 
 Prerequisite: 08-213-201 Cost Accounting 

แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุน
เป้าหมายต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนทันเวลา ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
การพิจารณาต้นทุนตามทฤษฎีข้อจ ากัด การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการด าเนินงาน
แบบดุลยภาพ  
Concepts of costs in modernized environmental businesses, strategic cost 
management; target costing activity-based costing quality costing, time 
costing product lifecycle costing considerations of costs under imitation 
theory performance evaluation; balance Scorecard 

 
08-213-305 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 
 Accounting for Environmental Management  
 วิชาบังคับก่อน: 08-213-201 การบัญชีต้นทุน 
 Prerequisite: 08-213-201 Cost Accounting 

กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดท าและวิ เคราะห์
ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมที่ได้รับจากการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงินและไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดท ารายงาน
ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริหารการจัดท ารายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน
เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
Conceptual framework of sustainable development negative effects of 
business operations on environments and Societies processes of 
environmental management collection, preparation, and analysis of 
environmental cost information and business benefits receiving from 
environmental management in financial and non-financial of hotel business; 
preparation of environmental management information reports submitted to 
executives; preparation of sustainable development reports submitted to 
external users or other related sections 
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08-213-306 การวางแผนและควบคุมก าไร         3(2-2-5) 
 Profit Planning and Control  
 วิชาบังคับก่อน: 08-213-201 การบัญชีต้นทุน 
 Prerequisite: 08-213-201 Cost Accounting 

การวางแผนกลยุทธ์บทบาทของการวางแผนก าไรและการควบคุมการประเมินผลงานของ
องค์กรประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้การก าหนดดัชนีชี้วัดผล
การด าเนินงานและการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร กรณีศึกษาการวางแผนและ
ควบคุมก าไรของธุรกิจโรงแรม 
Strategic planning roles of profit planning and control; performance 
evaluation of any organization by focusing on Strategic planning and 
budgeting application as a tool in operational planning and Control 
according to plan Setting determination of performance indicators; reports 
for control and management; case studies of planning and profit control of 
hotel business 
 

08-214-201 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน         3(2-2-5) 
 Internal Control and Internal Auditing 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
  08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2  
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
 08-212-203 Intermediate Accounting II  

การก ากับดูแลกิจการ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ
การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ตามแนวคิดของ 
COSO  การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการ
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน  ประเภทและข้ันตอนของงานตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่
ส าคัญขององค์กร  รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการค้นพบการ
ทุจริตในองค์กร 
Corporate governance, conceptual framework, objectives and classification 
of internal control and enterprise risk management based on COSO; the 
evaluation of internal control effectiveness, internal audit concepts and 
establishing internal audit unit, ethics and internal auditing standards; types 
and process of internal audit; internal audit of key business activity of 
corporate including duty and responsibility of internal auditors in order to 
detect fraud 
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08-214-302 การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี         3(3-0-6) 
 Corporate Governance and Ethics for Professional Accountants 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite:  - 

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีโครงสร้างความส าคัญและ
กระบวนการก ากับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและของไทยความโปร่งใสของรายงาน
ทางการเงินการใช้กลไกทางการบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการก ากับดูแล
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 

 Principles, concepts, ethics of professional accounting, structure, 
 importance and processes of bothinternational and Thai corporate 
 governance; transparency offinancial reports; accounting mechanism 
 and audit committee tocreate governance; accounting professional  ethics 
 
08-214-403 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน         3(2-2-5) 
 Auditing and Assurance Services 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
  08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2  
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
 08-212-203 Intermediate Accounting II  

แนวคิดท่ัวไปและมาตรฐานการสอบบัญชีกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชีจรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีการทุจริตและข้อผิดพลาดการวางแผนงานสอบบัญชีความ
เสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระส าคัญการประเมินความเสี่ยงหลักฐานการสอบบัญชี
วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีการ
ทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ กระดาษท าการของ
ผู้สอบบัญชีการตรวจสอบสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากรการควบคุมคุณภาพ
การสอบบัญชี 
Auditing concepts and framework; lows related to auditing; code of ethics 
and auditor’s responsibilities; errors and fraud; audit planning; audit risk 
andmateriality; risk assessment; audit evidence; procedure to obtain and 
auditing; audit sampling; test of report on text of the directors or partners or 
manager; working paper; audit of assets, liabilities; equities, revenues and 
expenditure; auditor’s report and tax auditor’s report; auditing assurance 
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08-214-404 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี         3(2-2-5) 
 Accounting Information System Controls and Audit 
 วิชาบังคับก่อน: 08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 Prerequisite:  08-215-302 Accounting Information Systems 

บทบาทและผลกระทบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมและการตรวจสอบความ
เสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร์หลักการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในกระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อช่วยในการตรวจสอบการใช้กรณีศึกษา 
Roles and impact of information technology on control and audit; risk and 
computer crimes; principles of internal control and internal control 
effectiveness; audit process and computer assisted audit technique, Field 
trip required 

  
08-214-405 การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบบัญชี         3(2-2-5) 
 Computer Application to Auditing 
 วิชาบังคับก่อน: 08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 Prerequisite:  08-215-302 Accounting Information Systems 

การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชีการควบคุมภายในของ
ระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกันการประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล
เทคนิคและแนวการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การตรวจสอบ 
Using computers in accounting processing; internal control 
incomputerizedsystems; computer fraud and preventive control; 
riskassessment and internal control; reliable analysis of 
informationprocessing; techniques and auditprograms for 
computerizedaccounting systems and audit software 
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08-215-301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี         3(2-2-5) 
 Software Package for Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite:  08-212-101 Fundamental Accounting 

โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีการบันทึกรายการทางบัญชีและการประมวลผลสารสนเทศ
ทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง โปรแกรมส าเร็จรูปในธุรกิจโรงแรม 
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; software package in hotel business 
 

08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี         3(2-2-5) 
 Accounting Information Systems 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น และ 
  08-213-201 การบัญชีต้นทุน 
 Prerequisite:  08-212-101 Fundamental Accounting and 
  08-213-201 Cost Accounting 

ลักษณะและความส าคัญของระบบบัญชี หลักการควบคุมภายใน วิธีการของระบบ
สารสนเทศทางบัญชี การจัดท าเอกสารทางบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน และวงจรธุรกิจโรงแรม ระบบย่อยของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและรายงานทางบัญชี ทางเดินเอกสารและสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 Natures and importance of accounting system; principles of internal 
 controls; accounting information system method; preparation of 
 accounting documents; analysis and design of accounting 

information systems; basic business and hotel business cycle; system of 
accountinginformation systems and accounting reporting. document 
andaccounting information involved 
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08-215-303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานบัญชี         3(2-2-5) 
 Data Base Management for Accounting 
 วิชาบังคับก่อน:  08-212-101 การบัญชีชั้นต้นและ 
 08-211-103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
 Prerequisite:  08-212-101 Fundamental Accounting and 

 08-211-103 Using Information Technology for Business 
การจัดโครงสร้างฐานข้อมูลการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบการเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลการประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ
ทางการบัญชีการจัดการฐานข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทางด้านบัญชีและการฝึก
ปฏิบัติ 
Managing of database structure, design of the storage data ondevices used in 
computer system; applications of accountingsystems; database management 
according to the method ofaccounting and the accounting practice 

 
08-216-201 การภาษีอากร         3(2-2-5) 
 Taxation 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการและความส าคัญของภาษีอากรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรและภาษี
ท้องถิ่น 
Principles and the importance of taxation; personal income tax; corporate 
income tax; VAT specific business tax and stamp duty; excise duty; local 
taxes 
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08-216-302 ภาษีอากรในบัญชี         3(2-2-5) 
 Taxation in Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
  08-212-203 การบญัชีชั้นกลาง 2 และ 
  08-216-201 การภาษีอากร 
 Prerequisite: 08-212-102 Intermediate Accounting I and 
 08-212-203 Intermediate Accounting II and 
  08-216-201 Taxation 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีกับภาษีอากรการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการบัญชี
ภาษีเงินได้หักณที่จ่ายการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลการบัญชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิมความแตกต่างระหว่างก าไรสุทธิตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปกับก าไรสุทธิ
ตามหลักประมวลรัษฎากรการปรับปรุงก าไรสุทธิตามหลักการบัญชีให้เป็นไปตามหลัก
กฎหมายภาษีอากร 
Relationship between accounting and tax; accounting for personalincome 
tax; accounting for withholding tax; accounting for specificbusiness tax; 
accounting for corporate income tax; accounting forvalue added tax; 
differences between net income according togenerally accepted accounting 
principles (GAAP) and net incomeaccording to the revenue code; adjustment 
of net income accordingto generally accepted accounting principles and tax law 
 

08-216-403 สัมมนาการบัญชีและการสอบบัญชี         2(1-2-3) 
 Seminar in Accounting and Auditing 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

อภิปราย วิเคราะห์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ประเด็นและ
ปัญหาทางการสอบบัญชี  ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อการบัญชี  ปัญหาจากการปฏิบัติทางการ
บัญชี  ปัญหาการจัดท าบัญชีของธุรกิจโรงแรม แนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษาบทความ 
งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
Discussion, analysis, financial reporting standards, auditing standard, 
accounting issue and problem in auditing; research to achieve a profound 
knowledge and understanding about the Impacts of changing environment 
on accounting; problems resulting from the various accounting practice 
options; problems of accounting of hotel business; solutions by case studies, 
articles and research papers related domestic and international articles 
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08-216-404 วิธีวิจัยทางการบัญชี         2(1-2-3) 
 Accounting Research Method 
 วิชาบังคับก่อน:  08-211-309 สถิติธุรกิจ 
 Prerequisite:  08-211-309 Business Statistics 

บทบาทความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางบัญชีจรรยาบรรณของนักวิจัยขั้นตอน
การวิจัยการเลือกหัวข้อการวิจัยการก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของงานวิจัยเครื่องมือ
การวิจัยการก าหนดตัวแปรประชากรและกลุ่มตัวอย่างการตั้งสมมติฐานวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการเลือกสถิติท่ีสอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียน
รายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย 
Role, importance, and benefits of accounting research;researchers’ ethics; 
research process; topic selection, researchobjectives and scopes, 
researchtools, variable determination,populations and sampling; hypothesis; 
data collection, appropriatestatistics methods for various types of research; 
data analysis;research report writing and evaluation 
 

08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์         1(0-2-1) 
 วิชาชีพด้านการบัญชี 
 Preparation for Co-operative Education and  
 Internship in Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ปรัชญาและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานและ
การจัดการศึกษาแบบสหกิจการเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายน าประวัติ
ประสบการณ์เอกสารอ้างอิงและหนังสือรับรองเทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ์การ
พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานที่ท างานและทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ในการท างานจรรยาบรรณในการท างานความปลอดภัยและมนุษย์สัมพันธ์ 
The philosophy and goal of work integrated learning and co-operative 
education; preparation of the necessary paperwork to apply for jobs 
including effective cover letter, resume, reference,and letter of 
recommendation; the development of basic interpersonal communication 
skills expected in the workplace and general skills required to be successful 
in internship program; work ethic, workplace safety and human relations 
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08-216-406 โครงงานทางการบัญชี         3(1-4-4) 
 Accounting Project 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

บูรณาการความรู้ทางการบัญชีสู่การออกแบบโครงงานเพื่อแก้ปัญหาให้แก่สถาน
ประกอบการหรือธุรกิจในชุมชน การวิเคราะห์สภาพปัญหา การประยุกต์แนวคิดทางการ
บัญชีเพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ด าเนินโครงการ สรุปผลและน าเสนอรายงานโดยใช้
การปฏิบัติงานจริง ภายใต้การให้ค าปรึกษาและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
Integration accounting knowledge to design project for problem solving of 
enterprise or business in community; problem analysis; application of 
accounting concepts for practical guide to problem solving; project 
operation; conclusion and report presentation by using real operation; base 
on consulting and suggestion of advisor 
 

08-216-407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี         3(0-40-0) 
 Internship in Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพด้านการบัญชี 

Prerequisite: 08-216-405   Preparation for Co-operative Education     
 and Internship in Accounting 
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการบัญชี ในองค์กรหรือสถาน
ประกอบการโดยมีระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องจัดท ารายงานสรุปผล
การฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน และน าเสนอประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 
Practical work experience in accounting in organization or workplace for an 
semester. Students must conduct a summary report after completing an 
internship and give presentation, and it is graded as S or U. 
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08-216-408 สหกิจศึกษาด้านการบัญชี         6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพด้านการบัญชี 

Prerequisite: 08-216-405   Preparation for Co-operative Education     
 and Internship in Accounting 
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการบัญชีในสถานประกอบการหรือ
องค์กรที่คณะให้ความเห็นชอบโดยมีระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถ
บูรณาการความรู้เชิงวิชาการกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานรายวิชานี้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาพิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถและทักษะในการท างาน 
และประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 
Practical work experience in accounting in a faculty-approved workplace or 
organizationsfor an semester. Students will apply academicknowledge and 
integrate classroom learning with related workexperience. The course offers 
students the opportunity to evaluate career selection, demonstrate and 
employability skills, and it is graded as S or U. 
 

08-217-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม         2(2-0-4) 
 Introduction to Hospitality Industries 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite:  - 

วิวัฒนาการและความส าคัญของอุตสาหกรรมการบริการและโรงแรม การด าเนินงานและ
การบริหารอุตสาหกรรมการบริการและโรงแรม การแบ่งประเภทและระดับของธุรกิจ
โรงแรม มารยาทและวิธีการปฏิบัติตนของพนักงานโรงแรม จิตวิทยาการบริการ การ
ประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงแรมแนวโน้มการด าเนินธุรกิจ
โรงแรมในอนาคต 
Evolution and importance ofHospitalityIndustries; operational and 
management the service industry and hotel business; categories and 
standard of hotel business; etiquettes of hotel personnel;service industry 
psychology; internal and external co-ordination; trends in hotel business 
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08-217-302 การบัญชีโรงแรม         3(2-2-5) 
 Hotel Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite:  08-212-101 Fundamental Accounting 

วิธีการบัญชีที่ใช้ในกิจการโรงแรม ระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในโรงแรมโดยทั่วไป งบประมาณรายได้
รายจ่าย การด าเนินงานของแผนกบัญชีลูกค้าการตรวจสอบภายในรายงานประจ าปีการท า
งบการเงินประจ างวดต้นทุนโรงแรม การบันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็น
ภาษาอังกฤษ 
Accounting Methods for Hotel Business, general hotel accounting, income-
expenditure budget, customer accounting audit sector operation, annual 
report, financial statements; cost in hotel, accounting entry records and 
preparation of financial statements in english 
 

08-217-303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม         3(0-40-0) 
 Practice Skills in Hotel Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-217-302 การบัญชีโรงแรม    
 Prerequisite:  08-217-302 Hotel Accounting 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบัญชีกับการฝึกปฏิบัติงานจริงในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม 
อาทิ แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกห้องพัก แผนกห้องครัวแผนกแม่บ้านและฝึกบันทึกบัญชี
และการจัดท างบการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม โดยนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงานกับโรงแรมและ
อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดย เป็นเวลาอย่างน้อย 300ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า
60 วัน เขียนรายงานและน าเสนอ และประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 

 The application of accounting knowledge to practice in departments of the 
hotel such as reception, room departments, kitchen departments, 
housekeeping; and practice in accounting and the preparation of financial 
statements for the hotel business; students are training with the hotel by 
supervision of an instructor; at least 300 hours, or at least 60 days; summary 
report and presentation and it is graded as S or U 
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 3.2 ชื่อสกุลเลขประจ าตัวประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน(ชม./ปีการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 
1 นายศิววงศ์  เพชรจุล 

3 9301 0015X XX X 
ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2558 
2552 
2542 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

2 นางกรรณิกา  บัวทองเรือง 
3 9207 0004X XX X 

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 

2550 
2548 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

3 นางระริน  เครือวรพันธ์ุ 
3 9301 0062X XX X 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2545 
2542 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

450 450 450 450 

4 นางสาวจิรัชญา บญุช่วย 
5 9207 0000X XX X 

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2559 
2548 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

5 นางสาวศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ 
3 9205 0004X XX X 

บธ.ม. 
บช.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2547 
2544 

อาจารย ์ 450 450 450 450 
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  3.2.2  อาจารย์ผู้สอน   

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 
1 นายศิววงศ์  เพชรจุล 

3 9301 0015X XX X 
ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญช ี
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2558 
2552 
2542 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

2 นางกรรณิกา  บัวทองเรือง 
3 9207 0004X XX X 

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 

2550 
2548 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

3 นางระริน  เครือวรพันธ์ุ 
3 9301 0062X XX X 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2545 
2542 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

450 450 450 450 

4 นางสาวจิรัชญา บญุช่วย 
5 9207 0000X XX X  

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญช ี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2559 
2548 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

5 นางสาวศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ 
3 9205 0004X XX X 

บธ.ม. 
บช.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2547 
2544 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

6 นางสาวกัลยาณี  ยุทธการ 
3 9298 0002X XX X 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2547 
2543 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

7 นางสาวนุชนาถ  ทับครุฑ 
3 9303 0009X XX X 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันราชภฏัพระนคร 

2552 
2544 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

8 นายวิทยา  ตู้ด า 
1 9204 0008X XX X 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
เศรษฐศาสตร์และ 
การจัดการในอิสลาม 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
2552 

อาจารย ์ 450 450 450 450 
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  3.2.2 อาจารย์ผู้สอน (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 
9 นางกิตติมา ตันติหาชัย 

3 9199 0009X XX X 
M.Ed. 

 
 

กศ.บ. 

Teaching English 
as a Foreign 
Language 
ภาษาอังกฤษ 

University South of 
Australia 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2554 
 
 

2535 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

10 นางจันทรา  อุ้ยเอ้ง 
3 9298 0001X XX X 

วท.ม. 
วท.บ. 

สถิต ิ
สถิต ิ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2548 
2543 

อาจารย ์ 180 180 180 180 

 
  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 
1 นางจีรภรณ์ ศุภศร ี

3 9199 0009X XX X 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2545 
2539 

อาจารย ์ 180 180 180 180 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษา มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่
การท างานจริงจึงมีการก าหนดรายวิชาทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรมเพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์ด้าน
งานโรงแรมและการจัดท าบัญชีโรงแรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
บัญชี และสหกิจศึกษาด้านการบัญชีส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในส านักงานบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชี
เท่านั้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติ ตลอดถึงมีความรู้
และประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาทักษะปฏิบัติ
ด้านงานบัญชีโรงแรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี และสหกิจศึกษาด้านการบัญชีซึ่งจัดอยู่ใน
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
 4.1 ฝึกทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม 
  4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบัญชีโรงแรม 
  คาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรมของ
นักศึกษามีดังนี้ 
   1. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม 
   2. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
   3. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 
   4. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชีโดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   5. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
   6. สามารถสืบค้นข้อมูลประมวลข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
   7. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันในทักษะ
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
   8. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
   10. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
   11. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 
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  4.1.2 ช่วงเวลา 
   ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่3 
  4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
 
 4.2  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี 
  4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี 
   คาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
การบัญชีของนักศึกษามดีังนี้   
   1. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม 
   2. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
   3. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชีโดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   4. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์
   5. สามารถสืบค้นข้อมูลประมวลข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
   6. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กันในทักษะ
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
   7. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
   9. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
   10. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 
  4.1.2 ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.2 

87 
 

 4.3 สหกิจศึกษาด้านการบัญชี 
  4.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้สหกิจศึกษาด้านการบัญชีของนักศึกษา 
   คาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษาด้านการบัญชีของนักศึกษามี
ดังนี้  
   1. มีความรู้และความเข้าใจคุณค่าแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
   2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม 
   3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
   4. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 
   5. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชีโดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   6. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
   7. สามารถสืบค้นข้อมูลประมวลข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
   8. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันในทักษะ
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
   9. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
   11. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
   12. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 
  4.3.2 ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.3.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติการท างานวิจัยและโครงงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิธีวิจัยทางการบัญชีและวิชาโครงงานทางการบัญชี ต้องจัดท างานวิจัยและโครงงานด้านการบัญชี 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยและโครงงานภายใต้การ
แนะน าของอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและโครงงาน รวมทั้งต้องมีการน าเสนอต่อ
อาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  
วิชาวิธีวิจัยทางการบัญชี 
     5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 
  2. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีหลักการและวิธีทางการบัญชี 
  3. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการการวิจัยและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  4. สามารถสืบค้นข้อมูลประมวลข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
  5. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กันในทักษะ
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
  6. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.  ความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  8. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
  9. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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วิชาโครงงานทางการบัญชี 
 5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  1. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
  2. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีหลักการและวิธีการทางการบัญชี 
  3. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการประสม
ประสานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  4. สามารถติดตามประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
  5. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
  7. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีทักษะการจัดท าบัญชีโรงแรม - มีวิชาชีพบังคบัด้านการบัญชีโรงแรม จ านวน 2 รายวิชาดงันี้ 
08-217-302 การบัญชีโรงแรม     
08-217-303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม 
- มีการจัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรมใน
ภาคฤดูร้อน 

มีความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษในการจัดท าบัญชี 

- มีกิจกรรมและการฝึกจัดท าบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
- จัดการเรียนการสอนโดยฝึกให้นักศึกษาจัดท าบัญชีและ 
งบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา 

เป็นนักบัญชีที่มีจิตวิทยาการบริการ - มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 08-217-101  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและ 
การโรงแรม เพ่ือให้ความรู้และเสริมสร้างจิตวิทยาการบริการ
ให้กับนักศึกษา 
- จัดกิจกรรม/โครงการอบรม ที่ช่วยสร้างจิตส านึกให้ 
นักศึกษามีจิตวิทยาการบริการ 

มีจิตอาสา - จัดกิจกรรม/โครงการอบรม ที่ช่วยสร้างจิตส านึกให้ 
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
- จัดให้มีการตั้งกลุ่มกิจกรรมหรือชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย และสามารถใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานทางการ 
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการรายงาน 
- จัดการเรียนการสอน และเน้นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีและการใช้โปรแกรม
ค านวณในการจัดท าบัญชี 
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
      2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
      3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
      5. มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
     2.1.1.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รู้จักแยกแยะ  
ผิดถูก ดีชั่ว โดยการเกริ่นน าหรือสอดแทรกในเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม หลักธรรม ค า
สอนของศาสนา  
     2. การอธิบาย บรรยาย ชี้น า ฝึกความประพฤติ การสร้างนิสัย ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 
     3. อธิบาย ชี้น า ให้เห็นถึงความจ าเป็นและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็น
พลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและความเสียสละ 
     4. ใช้กรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอย่างปูชณียบุคคล  
     5. การสอนโดยการซักค้าน การใช้บทบาทสมมุติ 
     2.1.1.3 การประเมินผล 
     1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการท าดีที่ปรากฏ การสร้างคุณงามความดี เช่น ความยุติธรรม 
ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมค าสอนของศาสนา 
และการก าหนดคุณธรรมประจ าใจ  
     2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด 
ทางสังคม มหาวิทยาลัย และที่ก าหนดไว้ในรายวิชา เช่นการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา 
     3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใช้แบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
     4. การสอบวัดประมวลความรู้ 
  2.1.2 ความรู้ 
     2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ หลักการ 
และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ได้ 
     2. สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ 
การอยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3.  เข้าใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
      4.  ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล 
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       2.1.2.2 กลยุทธ์การสอน 
      1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลตาม
หัวข้อเรื่องที่ก าหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  
      2. สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของการเรียนรู้ (Problem-based Learning) ให้เข้าใจ
เกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริง และการ ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
      3. ใช้กรณีศึกษากระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดท ารายงาน การ
มอบหมายให้หาประสบการณ์ตรง การมอบหมายให้ท าโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสากล 
      4. จัดทัศนศึกษา 
         2.1.2.3 การประเมินผล 
        1. ประเมินและให้คะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การท ารายงาน โครงงานและแฟ้มสะสม
ผลงาน 
       2. ประเมินและให้คะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการในชั้นเรียน 
การท าแบบฝึกหัด 
       3. การสอบวัดประมวลความรู้และความเข้าใจตามเนื้อหาสาระรายวิชา 
  2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      1. สามารถคิดค้น ริเริ่ม สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ  
      2. สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
      3. สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
      4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหาในทางเลือกที่
เหมาะสม  
      5. สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
      2.1.3.2 กลยุทธ์การสอน 
      1. อธิบายให้รู้ถึงวิธีการค้นหาความรู้ อบรมสั่งสอนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การสร้างความสนใจก่อนการเรียนรู้ การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง ชี้น า วิธีการค้นคว้าหา
ความรู้โดยวิธีต่าง ๆ การตั้งค าถามและการหาค าตอบด้วยสติปัญญา 
      2. สอนแบบระดมความคิดให้แสดงออก หรือการสอนแบบพ่ึงพา (Collaborative 
Learning) ให้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ สอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบค้นพบ การ
มอบหมายงานโครงการโดยใช้หลักการวิจัย 
      3. สอนให้เรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยการสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง 
ประเมิน วิเคราะห์ การตรวจสอบและประเมินข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและค้นหาข้อเท็จจริง การใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
      4. สอนโดยใช้กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การอธิบายและการให้แบบฝึกหัดในการ
แก้ปัญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการให้เหตุผล และการสรุปประเด็นปัญหา ชี้น าวิธีการเรียนรู้ด้วย
การตั้งโจทย์ปัญหาและการตั้งค าถามเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
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      2.1.3.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟ้มผลงานของนักศึกษา 
      2. ประเมินจากแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล
วิธีการตั้งค าถามและการใช้วิจารณญาณในการแก้โจทย์ปัญหา 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
      1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
      2. เป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งฐานะผู้น าและผู้ตาม 
      3. รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ ของความ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
      4. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ 
      5. เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์ วิถีชีวิต  
เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
      2.1.4.2 กลยุทธ์การสอน 
      1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดต่อ สื่อสาร
กับบุคคลอ่ืน 
      2. บรรยายให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระ สอนโดยใช้กรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การแบ่งกลุ่ม
ท างาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้าน การสร้างสถานการณ์สมมุติ ฝึกปฏิบัติตามหลักวิชาการ 
      3. สอนแบบการบรรยาย การใช้กรณีศึกษา อธิบาย ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของ
ผู้น า และการฝึกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้น า การใช้บทบาทสมมุติ 
      2.1.4.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัยและ
สมรรถนะทางกาย 
      2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม
ภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
      3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
ให้เพ่ือนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องจากการแสดงออกถึงสภาวะผู้น า 
  2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
      1. สามารถให้เหตุผลและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ 
และสถิติ  
      2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ 
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      4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      2.1.5.2 กลยุทธ์การสอน 
      1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเนื้อหาสาระ สาธิตวิธีการก าหนดและแก้โจทย์ปัญหา 
ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
      2. สอนโดยวิธีการให้โครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝึกการเรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอ 
โดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง 
      3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อธิบายวิธีการเรียนรู้แบบ
กระบวนการ แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าหาความรู้เพ่ือหาค าตอบและการแก้ปัญหา วิธีการ
แยกแยะเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสาร การให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
      2.1.5.3 การประเมินผล 
    1. สอบวัดความรู้และความสามารถตามเนื้อหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถในการ
ประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพ่ืออธิบายและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
    2. สอบปากเปล่า วัดผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
    3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ประเมินจากผลงานและแบบฝึกหัดที่มอบหมาย 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
    2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. มีความรู้และความเข้าใจคุณค่าแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
   2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 

 3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 4. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม 
    2.2.1.2 กลยุทธ์การสอน 

 1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาจิต
สาธารณะและการท าประโยชน์ให้กับชุมชนรวมทั้งจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีและท า
ประโยชน์ให้กับสังคม 

 2. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลาและการส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 

 3. ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้องตามตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 4. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมคุณค่าแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการสอนทุกรายวิชา 

 5. ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มโดยให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
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   2.2.1.3 การประเมินผล 
   1.ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน 
   2.ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือผลสรุปการร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็น
งานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
   3.ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
   4.ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   5.ประเมินจากจ านวนนักศึกษาที่ท าการทุจริตในการสอบหรือการท าผิดกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ 
   2.2.2 ความรู้ 
    2.2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1.มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีหลักการและวิธีการทางการบัญชี 
   2.มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการประสม
ประสานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  3.มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์ 
    4.สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการการวิจัยและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    2.2.2.2 กลยุทธ์การสอน 
   1. จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพบัญชี
และวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   2. การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมีความ
สนใจ 
   3. การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยน าเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
   4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้มีประสบการณ์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง 
   5. ฝึกการแก้ปัญหาจากโจทย์แบบฝึกหัดหรือกรณีศึกษา 
    2.2.2.3 การประเมินผล 

 1. การทดสอบย่อย 
 2. การสอบกลางภาค 
 3. การสอบปลายภาค 
 4. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าโครงงานการวิจัยโดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและ

เอกสารรายงาน 
 5. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน 
 6. ประเมินผลจากการฝึกงานด้านการบัญชีหรือสหกิจศึกษา 
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   2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

     2.2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. สามารถสืบค้นข้อมูลประมวลข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
   2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันในทักษะ
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
   3. สามารถติดตามประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
     2.2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพบัญชีกับ
ศาสตร์อื่น ๆ ได ้
    2. การสอนโดยใช้กรณีศึกษาการอภิปรายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือการสัมมนา 
    3. การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนหรือในสถานประกอบการการฝึกงานด้านการบัญชีหรือ 
สหกิจศึกษา 
      4. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าและรายงานเป็นเอกสารหรือรายงานหน้าชั้นเรียน 
 2.2.3.3 การประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากการทดสอบทั้งการสอบย่อยการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
 2. ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวเช่นผลการศึกษา

ค้นคว้าโครงการหรืองานวิจัยที่มอบหมาย 
 3. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 

    4. ประเมินผลจากการฝึกงานด้านการบัญชีหรือสหกิจศึกษา 
   2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    2.2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
    3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 

 4. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    2.2.4.2 กลยุทธ์การสอน 

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเช่นการระดมความคิดเห็นการอภิปรายหรือการสัมมนาเก่ียวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

 2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นผ่านงานกลุ่มงานเดี่ยวรวมถึง
กิจกรรมต่าง ๆ 

 3. จัดกิจกรรมและการท างานที่ต้องประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเช่น
โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพ 

 4. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การการมีมนุษย
สัมพันธ์การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมการยอมรับผู้อื่นเป็นต้น 
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   2.2.4.3 การประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 2. ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานหน้าชั้นเรียน 
 3. ให้นักศึกษาประเมินตนเองหรือประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

   2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
   2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
     3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 
    2.2.5.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. มอบหมายงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
     3. มอบหมายงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าเรียบ
เรียงข้อมูลพร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและสามารถน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้องและให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
     4. มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนองานที่ต้องมีการตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
     5. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
     6. การฝึกงานด้านการบัญชีหรือสหกิจศึกษาเพ่ือให้เรียนรู้จากการท างานจริง 
     2.2.5.3 การประเมินผล 
     1. ประเมินจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
     2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
และรายงานที่เป็นรูปเล่มความสามารถในการอธิบายหรือการตอบค าถาม 
     3. ประเมินจากวิธีการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์หรือสถิติที่
เกี่ยวข้อง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
      2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
      3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
      5. มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
  3.1.2 ความรู้ 
     1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ หลักการ และ
ทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ได้ 
     2. สามารถบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ 
การอยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3. เข้าใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
      4. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล 
  3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
      1. สามารถคิดค้น ริเริ่ม สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ  
      2. สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
      3. สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
      4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหาในทางเลือกที่
เหมาะสม  
      5. สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลภายใต้
กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
  3.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ   
      1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
      2. เป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ทั้งฐานะผู้น าและผู้ตาม 
      3. รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ ของความเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม  
      4. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ 
      5. เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์ วิถีชีวิต เพื่อการด าเนินชีวิต
ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
  3.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1. สามารถให้เหตุผลและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
      2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลอย่าง 
มีวิจารณญาณ 



 
 

มคอ.2 

99 
 

      4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

3.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
  1. มีความรู้และความเข้าใจคุณค่าแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชพีมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 

 3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชีีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสงัคม 
 4. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านงึถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตนอย่างมี

คุณธรรม 
 3.2.2 ความรู้ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีหลักการและวิธีการทางการบัญชี 
  2. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการประสม
ประสานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
  4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการการวิจัยและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
  1. สามารถสบืค้นข้อมูลประมวลขอ้มูลและแนวคิดตา่ง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซบัซ้อนได้ด้วยตนเอง 
  2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและดา้นอ่ืนที่สัมพนัธ์กันในทักษะวชิาชีพ
และดุลยพนิิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ตา่ง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
  3. สามารถติดตามประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถว้น 
 3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  1. สามารถปฏบิัติและรบัผิดชอบงานทีไ่ด้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดสีามารถท างานร่วมกับผู้อืน่และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอยา่งดี 
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ในบทบาทของผูน้ าหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 

 4. มีความรับผิดชอบในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชพีของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
  2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จกัเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟงัที่แตกต่างกนั 
  3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ
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    มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1. กลุ่มวิชาภาษา  
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย                        

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        

01-011-004 ศิลปะการพูด                        

01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                        

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 

            
 

    
 

    

01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ    
 

        
 

     
 

    

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ                   

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

  
 

           
 

  
 

    

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
 

   
 

   
 

  
   

    
 

    

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

  
 


   

    
 

   

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                     

01-314-010 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร 
 

 
 

  
 


   

    
 

   

01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
 

 
 

  
 


   

    
 

   

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1. กลุ่มวิชาภาษา (ต่อ)
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

 
 

 
  

 


   
    

 
   

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 
 

 
 

  
 


   

    
 

   

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม                         

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                        

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        

01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย ์     
 

   
  

      
 

     
 

01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม     
 

   
  

      
 

     
 

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ     
 

   
  

      
 

     
 

01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต     
 

   
  

      
 

     
 

01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา 
 

   
 

   
 

        
 

    
 

01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต                        

01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต                        

01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                  

01-022-002 สังคมกับการปกครอง                      

01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม                      

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์                  

01-022-005  สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ์                 

01-022-006 ไทยศึกษา                        
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ต่อ) 
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        

01-022-008 อาเซียนศึกษา                        

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง                        

01-022-010 ชุมชนศึกษา                        

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้                        

01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       

05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ                       

05-022-014 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล                       

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

02-031-001 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์                        

02-031-002 มนุษย์กับชวีมณฑล                        

02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี                        

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                       

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ                        

02-031-007 ยาและสารเสพติด                        

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                        

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก                        

01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา   
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 มคอ.2 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์   
  

        
 

         

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                      

02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร์                        

02-040-003 คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์                        

02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                        

02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์                        

02-040-006 สถิติในชีวิตประจ าวัน                        

5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                     

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                       

01-050-003 การรักษาสุขภาพ                       

01-050-004 ผู้น านันทนาการ                         

01-050-005 กีฬาลีลาศ                       

01-050-006 จักรยานเพือ่นันทนาการ                        

01-050-007 พลศึกษา                     

01-050-008 ฟุตบอล                     

01-050-009 บาสเกตบอล                     

01-050-010 ตะกร้อ                     
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    มคอ.2 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ต่อ)
01-050-011 ฟุตซอล                     

01-050-012 แบดมินตัน                     

01-050-013 ว่ายน้ า                       

01-050-014 วอลเลย์บอล                     

01-050-015 เทนนิส                     

01-050-016 กอล์ฟ                       
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 มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
08-211-101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค                   

08-211-102 องค์การและการจัดการ                   

08-211-103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ                   

08-211-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค                   

08-211-205 หลักการตลาด                   
08-211-206 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี                    
08-211-207 การเงินธุรกิจ                   
08-211-308 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกจิ                    
08-211-309 สถิติธุรกิจ                   
08-211-410 การจัดการเชิงกลยุทธ ์                   

08-212-101 การบัญชีชั้นต้น                   

08-216-201 การภาษีอากร                   

08-217-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
และการโรงแรม                   

2. กลุ่มวิชาชีพบงัคับ 
08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1                   

08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2                   

08-212-306 การบัญชีชั้นสูง 1                   

08-212-307 การบัญชีชั้นสูง 2                   
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    มคอ.2 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
2. กลุ่มวิชาชีพบงัคับ (ต่อ) 
08-212-308 การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน                   

08-213-201 การบัญชีต้นทุน                   

08-213-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ                   

08-214-201 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน                   

08-214-302 การก ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบญัช ี

                  

08-214-403 การสอบบัญชแีละการให้ความเชื่อมั่น                   

08-215-301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี                   

08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                   

08-216-302 ภาษีอากรในบัญช ี                   

08-216-403 สัมมนาการบัญชีและการสอบบัญช ี                   
08-216-404 วิธีวจิัยทางการบัญช ี                   

08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการบัญช ี

                  

08-216-406 โครงงานทางการบัญชี                   

08-216-407 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้านการบัญชี                   

08-216-408 สหกิจศึกษาด้านการบัญช ี                   

08-217-302 การบัญชีโรงแรม                   

08-217-303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชโีรงแรม                   

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 
08-212-204 การบัญชีเฉพาะกจิการ                   

08-212-205 ทฤษฎีบัญช ี                   

08-212-309 การบัญชีระหว่างประเทศ                   
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 มคอ.2 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก (ต่อ) 
08-213-303 การงบประมาณยุคใหม ่                   

08-213-304 การจัดการต้นทุน                   

08-213-305 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                   

08-213-306 การวางแผนและการควบคุมก าไร                   

08-214-404 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี 

                  

08-214-405 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสอบบัญช ี                   

08-215-303 การจัดการฐานข้อมูลสาหรับงานบัญชี                   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษาความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรม
การสอบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชาการวัดผลการศึกษาอาจมีหลายครั้งในระหว่างภาค
การศึกษาและมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้ อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้งเพ่ือ
ประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชาต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชาเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากอาจารย์
ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนมีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

  B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

  C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2 

  D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1 
F ตก (Fail) 0 

 
  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้ 

 
สัญลักษณ์                      ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษาการปฏิบัติงานฝึกงานเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษาการปฏิบัติงานฝึกงานไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  1) การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบประมวลผลการสอนรายวิชาหรือแผนการสอนรายวิชาข้อสอบในแต่ละรายวิชา
รวมทั้งวิธีการวัดและประมวลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น 
  2) มีระบบประเมินการสอนทุกรายวิชาเพ่ือน าผลการประเมินมาทบทวนพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนในแต่ละรายวิชา 
  3) จัดให้มีการประเมินคุณลักษณะมาตรฐานการเรียนรู้จากหน่วยงานผู้ให้การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบัญชีผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
  4) การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมีการใช้การทวน
สอบในหลายเรื่องเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนโดยด าเนินการดังนี้ 
  1) ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตรวมทั้งความพึงพอใจของบัณฑิตบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชี
การจัดการเรียนการสอนโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า
ความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในแง่ความพร้อมและความรู้จากสาขาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ 
ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  3) การจัดให้มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายทั้งเรื่องข้อเสนอแนะการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
ทั้งจากนักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่าและชุมชน 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 3.1 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตร
ก าหนดไว้และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 3.2 เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 
 3.3 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และได้รับใบรับรอง 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่จรรยาบรรณครูนโยบาย
ของสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
 1.2 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่
การเป็นอาจารย์ 
 1.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการเรียนการสอนโดยพิจารณาร่วมกันระหว่างอาจารย์กรรมการ
หลักสูตรและกรรมการทวนสอบ 
  2.1.2 จัดประชุมเพ่ือทบทวนและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
  2.1.3 สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและ/
หรือดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
  2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์มีอิสระในการประเมินผลการสอนที่เอ้ือต่อระบบ PDCA เพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสาขาวิชาการบัญชีเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

 

111 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 การด าเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบดังนี้ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 
4) อาจารย์ 5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 1. การก ากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะจ านวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯและ
ข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
  1.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
 2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  3.1 การรับนักศึกษาหลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาโดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมเข้า
ศึกษาในหลักสูตรและมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษามีการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด  
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 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษารวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
 
4. อาจารย์  
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่ครอบคลุม
ประเด็นระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้าน
คุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่และ 
มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
 5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยมีการออกแบบ หลักสูตร 
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาและมีการปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่
ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้ องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 
ความต้องการของประเทศ 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีระบบและกลไกในการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่
สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยมีการก าหนดผู้สอนการก ากับติดตามและตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผล  
การเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
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 5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้
ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจน
เกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตรด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตรมีคุณภาพพร้อมใช้งานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และ 
มีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 
 6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  6.1.1 ส าหรับห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วย 
1. ห้องบรรยายอาคารเฉลิมพระเกียรติ    
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฉ 107 ขนาด  40 ที่นั่ง 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฉ 108 ขนาด  80 ที่นั่ง 
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฉ 210 ขนาด  50 ที่นั่ง 
5. ห้องปฏิบัติการบัญชี ฉ 208 ขนาด  80 ที่นั่ง 
6. ห้องปฏิบัติการบัญชี ฉ 209 ขนาด  70 ที่นั่ง 
7. ห้องบัญชีจ าลอง ฉ 211 ขนาด  15 ที่นั่ง 

 
  6.1.2 อุปกรณ์และสื่อการสอน ที่ส าคัญประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 173 เครื่อง 
2  เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 เครื่อง 
3  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง 
4  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
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 6.1.3 ห้องสมุด 
  ใช้ส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ซึ่งมีหนังสือ
ต าราเรียนวารสารสิ่งตีพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทาง  Internet และ 
การให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันห้องสมุดมีหนังสือและเอกสารเพ่ือการศึกษาดังรายละเอียด
ดังนี้ 

1) หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   59,000 เล่ม 
2) หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ  5,500 เล่ม 
3) วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 180 รายชื่อ 
4) รายชื่อวารสารวิชาการเย็บเล่ม   43 รายชื่อ 
5) จุลสาร      112 แฟ้ม 
6) หนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 20 ฉบับ 
7) กฤตภาค      655 รายการ 

 
 6.1.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 

1) ฐานข้อมูล ACM Digital Library  
2) ฐานข้อมูล H.W Wilson  
3) ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)  
4) ฐานข้อมูล LexisNexisRและNexisR 
5) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis  
6) ฐานข้อมูล Web of Science  
7) ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)  
8) ฐานข้อมูล ACS Journal  
9) ฐานข้อมูล BioOne 
10) ฐานข้อมูล SpringerLink 
11) ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection (TDC)  
12) ฐานข้อมูล Muse Global 
 

  6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 มีการประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือต าราที่เกี่ยวข้องและสื่อการเรียนการสอน 
ที่จ าเป็นเพ่ือให้บริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือต าราหรือวารสารด้านบริหารธุรกิจการบัญชีตลอดจนสื่อ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณจัดซื้อเพ่ือให้มีทรัพยากรการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอรวมทั้งสื่อโสตทัศนศึกษาเช่นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นต้นทั้งนี้เพ่ือให้การเรียน
การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
 1. การก ากับ 
    มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการบัญชี x x x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
(ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    x 

 2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิต ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมิน   
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    x 

5)   มีการส ารวจติดตามการมีงานท าของบัณฑิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา และ 
ผลการมงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

    x 

 3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ 4) มีช่องทางการรับ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
 4. อาจารย์ 7)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  

1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ 3) ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์และผลการด าเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

8)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวน 
การด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

9)  อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

11)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับกา
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

5. หลักสูตร  
การเรียน 
การสอน  
การประเมิน 
ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ 
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 
2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา 
3) การก าหนดผู้สอน 4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการการเรียนการสอน  
5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 6) การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ 7) การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ และ
ผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 
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 14)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

15)  จัดท ารายงานผลการด าเนินกานของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

6. สิ่งสนับสนุน 
การเรยีนรู ้
 

19)  มีระบบและกลไกด าเนินงานการจัดหาสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ 
การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  
และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษาการตอบ
ค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียน
มีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการทดสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหาก
พบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอนการตรง
ต่อเวลาการชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชาและเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมฟังการสอนในห้องเรียนเพื่อประเมินกลยุทธ์การสอนและให้ค าแนะน า 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2 ก่อนส าเร็จการศึกษาใน
รูปแบบสอบถามหรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
  ประเมินจากการเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
  1) ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
  2) การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตังบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

 

119 

 

 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูลจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย
ในการปรับปรุงย่อยนั้นสามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหาส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก 
5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบระหว่างภาค
การศึกษาท าการปรับปรุงหลังจากได้รับข้อมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม
รายวิชา (มคอ.3 และหรือมคอ.5) เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานจากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความสะดวกรายงานผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายงานผลการประเมินหลักสูตรรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีเสนอหัวหน้าสาขา 
 4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงานผล
การด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิระดมความคิดเห็นวางแผนปรับปรุงการด าเนินการ
เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไปโดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเสนอผู้อ านวยการผ่านหัวหน้า
สาขาเพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก 

รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (2560 - 2564)  
ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างรากฐานของประเทศชาติให้มั่นคงรวมทั้งการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  
ที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เน้นภาคบริการมากขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน  
 ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (พ.ศ. 2555) หลักสูตรขอใช้เพ่ือให้ตอบสนอง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดถึงความต้องการตลาดแรงงานและการแข่งขันในระดับสากล 
โดยแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากการผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ปรับปรุง
จากการด าเนินงานของหลักสูตรเดิม (มคอ.7) หลักสูตรขอใช้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม  
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงเป็นหลักสูตรที่มีสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งจากภาครัฐ เอกชน และตลาดแรงงานมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 จุดเด่นของหลักสูตรที่ปรับปรุง คือ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการบัญชีและ
มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีโรงแรมมีจิตวิทยาการบริการ สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงบนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

 

121 

 

 
1. ผู้ใช้บัณฑิต  

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

1. บัณฑิตขาดความ
เชี่ยวชาญในการใช้ 
โปรแกรมค านวณ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี 

1. ปรับปรุงเนื้อหา 
ค าอธิบายรายวิชา 

1. ปรับปรุงเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาที่เก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 
08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 

2. บัณฑิตขาด
จิตวิทยาการบริการ 

1. ปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร 

1. เพ่ิมรายวิชาในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
08-217-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
การบริการและการโรงแรม 

 
     2. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

1. เน้นทักษะ
ปฏิบัติงานจริง 

1. ปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร 

1. ฝึกทักษะด้านการจัดท าบัญชีในโรงแรม  
จ านวน 300 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 

2. เพ่ิมความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชี 

1. ปรับปรุงเนื้อหา 
ค าอธิบายรายวิชา 

1. ปรับปรุงเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาที่เก่ียวกับ 
กฎหมายธุรกิจ 
08-211-206 กฎหมายธุรกจิและกฎหมายทาง 
วิชาชีพบัญชี 
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3. ปรับปรุงจากผลการด าเนินงานหลักสูตรเดิม (มคอ.7) หลักสูตรขอใช้ 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

1. ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการจัดท าบัญชี 
อยู่ในระดับน้อย 

1. ปรับปรุงเนื้อหา 
ค าอธิบายรายวิชา 

1. ปรับปรุงเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาที่เก่ียวกับการบันทึก
บัญชีและการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษใน
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 
08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
08-212-204 การบัญชีเฉพาะกิจการ 
08-212-306 การบัญชีชั้นสูง 1 
08-212-307 การบัญชีชั้นสูง 2 

  08-212-308 การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน 
08-213-201 การบัญชีต้นทุน 
08-213-302 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

 
4. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม   

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

1. ความต้องการ
แรงงานด้านการบัญชี
โรงแรม 

1. ปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร 

1. เพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดท าบัญชีโรงแรมดังนี้ 
08-217-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
การบริการและการโรงแรม 
08-217-302 การบัญชีโรงแรม 
08-217-303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
 

หลักสูตรบัญชี ได้ปรับปรุงขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบัญชีโดยเน้นความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีโรงแรมมีทักษะในการสืบค้นและประมวลแนวคิดเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานวิชาชีพมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานเป็นทีมและมีภาวะความ
เป็นผู้น ามีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ บนพ้ืนฐาน 
ความมีคณุธรรม จริยธรรม 

01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม   3(3-0-6) 
01-022-005   สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
08-211-206 กฎหมายธรุกิจและกฎหมาย 

ทางวิชาชีพบัญชี  
3(3-0-6) 

08-214-201 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
08-214-302 การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
3(3-0-6) 

2. มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพบัญชีโดยเน้นความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีโรงแรม 
 

08-212-101 การบัญชีช้ันต้น 3(2-2-5) 
08-212-102 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(2-2-5) 
08-212-203 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(2-2-5) 
08-212-306 การบัญชีช้ันสูง 1 3(2-2-5) 
08-212-307 การบัญชีช้ันสูง 2 3(2-2-5) 
08-212-308 การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน 3(2-2-5) 
08-213-201 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 
08-213-202 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
08-214-403 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่น 3(2-2-5) 
08-215-301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 
08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2-2-5) 
08-216-201 การภาษีอากร 3(2-2-5) 
08-216-302 ภาษีอากรในบัญชี 3(2-2-5) 
08-217-302 การบัญชีโรงแรม 3(2-2-5) 
08-217-303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบญัชีโรงแรม 3(0-40-0) 
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วัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3. มีทักษะในการสืบค้นและ
ประมวลแนวคิดเพื่อน ามาใช้ใน
การจัดท าบญัชีตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี 3(2-2-5) 
08-216-404 วิธีวิจัยทางการบัญชี 2(1-2-3) 
08-216-406 โครงงานทางการบัญชี 3(1-4-4) 
08-216-407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญช ี 3(0-40-0) 
08-216-408 สหกิจศึกษาดา้นการบญัชี 6(0-40-0) 

4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถ
ทางานเป็นทีมและมีภาวะความ
เป็นผู้น า 

01-021-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 
01-021-009   มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
08-211-102 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
08-211-205 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
08-211-410 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
08-216-403 สัมมนาการบัญชีและการสอบบัญชี 2(1-2-3) 
08-216-404 วิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
08-217-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ

และการโรงแรม 
2(2-0-4) 

5. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินของธุรกิจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

08-211-101 หลักเศรษฐศาสตร์จลุภาค 3(3-0-6) 
08-211-103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธรุกิจ 3(2-2-5) 
08-211-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
08-211-207 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
08-211-308 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
08-211-309 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
08-213-202 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา และหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑ์ขัน้ต่ า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

ประกาศสภา
วิชาชีพบัญชีที่ 

1/2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30 - 31 32 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 - 99 100 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  - 41 38 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  24 42 56 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  - 16 6 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 6 6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร

ไม่น้อยกว่า 
120  136 138 

สัดส่วนหน่วยกิตทฤษฎี : ปฏิบัตร้ิอยละ 67 : 33 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 138 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            จ านวน  31  หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               จ านวน 32 หน่วยกิต 
หมายเหตุ มีการแบ่งกลุ่มรายวิชาใหม่เป็น5กลุ่มรายวิชา 
ซึ่งไม่อาจเปรียบเทียบกันได ้

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 41 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 38 หน่วยกิต 
05-111-102 การบัญชีช้ันต้น 

 Fundamental Accounting 
3(3-0-6) 08-212-101 การบัญชีช้ันต้น 

Fundamental Accounting 
3(2-2-5) 

05-211-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 08-211-205 หลักการตลาด 
Principlesof Marketing 

3(3-0-6) 

05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 08-211-309 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

05-311-002 กฎหมายธรุกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 08-211-206 กฎหมายธรุกิจและกฎหมายทาง
วิชาชีพบัญชี  
Business and Professional 
Law 

3(3-0-6) 

05-311-003 การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 08-216-201 การภาษีอากร 
Taxation 

3(2-2-5) 

05-311-004 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 08-211-207 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(2-2-5) 

05-311-006 หลักเศรษฐศาสตร์จลุภาค 
Principles of 
Microeconomics 

3(3-0-6) 08-211-101 หลักเศรษฐศาสตร์จลุภาค 
Principles of 
Microeconomics 

3(3-0-6) 

05-311-007 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
Principle of 
Macroeconomics 

3(3-0-6) 08-211-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
Principles  of 
Macroeconomics 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

05-311-108 องค์การและการจัดการ 
Organization and 
Management 

3(3-0-6) 08-211-102 องค์การและการจัดการ 
Organization and 
Management 

3(3-0-6) 

05-311-212 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ1 
Business English Usage I 

3(2-2-5) ยกเลิกน าไปเรียนรวมในรายวิชา 08-211-308  
การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

05-311-213 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Business English Usage II 

3(2-2-5) 08-211-308 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
Business English Usage 

3(2-2-5) 

05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 08-211-410 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

05-313-101 ทักษะการพิมพ์สัมผสั 
Typing Skills 

2(0-4-2) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อธุรกิจ 
Using Information 
Technology for Business 

3(2-2-5) 08-211-103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 
Use of  Information 
Technology for Business 

3(2-2-5) 

   08-217-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบริการและ
การโรงแรม 
Introduction to Hotel 
Industries 

2(2-0-4) 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต 
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
05-111-103 การบัญชีช้ันกลาง 1 

Intermediate Accounting I 
3(3-0-6) 08-212-102 การบัญชีช้ันกลาง 1 

Intermediate Accounting I 
3(2-2-5) 

05-111-204 การบัญชีช้ันกลาง2 
Intermediate Accounting II 

3(3-0-6) 08-212-203 การบัญชีช้ันกลาง 2 
Intermediate Accounting II 

3(2-2-5) 

05-111-205 การบัญชีช้ันสูง 1 
Advanced Accounting I 

3(3-0-6) 08-212-306 การบัญชีช้ันสูง 1 
Advanced Accounting I 

3(2-2-5) 

05-111-306 การบัญชีช้ันสูง 2 
Advanced Accounting II 

3(3-0-6) 08-212-307 การบัญชีช้ันสูง 2 
Advanced Accounting II 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

05-111-307 การรายงานและวิเคราะห ์
งบการเงิน 
Financial Statement 
Reporting and Analysis 

3(3-0-6) 08-212-308 การรายงานและวิเคราะห ์
งบการเงิน 
Financial Statement 
Reporting and Analysis 

3(2-2-5) 

05-111-408 สัมมนาการบัญชี 
Seminar in Accounting 

3(2-2-5) 08-216-403 สัมมนาการบัญชีและ 
การสอบบัญช ี
Seminar in Accountingand 
Auditing 

2(1-2-3) 

05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี 
Accounting Research 
Method 

3(2-2-5) 08-216-404 วิธีวิจัยทางการ
บัญชAีccounting Research 
Method 

2(1-2-3) 

05-112-202 การบัญชีต้นทุน   
Cost Accounting 

3(3-0-6) 08-213-201 การบัญชีต้นทุน   
Cost Accounting 

3(2-2-5) 

05-112-303 การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

3(3-0-6) 08-213-202 การบัญชีเพื่อการจดัการ 
Managerial Accounting 

3(2-2-5) 

05-113-301 การสอบบัญช ี
Auditing 

3(3-0-6) 08-214-403 การสอบบัญชแีละ 
การให้ความเชื่อมั่น 
Auditingand Assurance 
services 

3(2-2-5) 

05-113-302 ภาษีอากรกับการบญัช ี
Taxation in Accounting 

3(3-0-6) 08-216-302 ภาษีอากรในบัญชี 
Taxation in Accounting 

3(2-2-5) 

05-113-403 การควบคุมภายในและ 
ตรวจสอบภายใน 
Internal Control and  
Internal Auditing 

3(3-0-6) 08-214-201 การควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
Internal Control and 
Internal Auditing 

3(2-2-5) 

05-114-201 โปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญชี      
Software Package for 
Accounting 

3(2-2-5) 08-215-301 โปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญชี      
Software Package for 
Accounting 

3(2-2-5) 

05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Accounting Information 
Systems 

3(3-0-6) 08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชAีccounting 
Information Systems 

3(2-2-5) 
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   08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านการบญัช ี
Preparation for  
Co-operative Education 
and Internship in 
Accounting 

1(0-2-1) 

   08-216-406 
 

โครงงานทางการบัญชี 
Accounting Project 

3(1-4-4) 
 

   08-216-407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการบญัช ี
Internship in Accounting 

3(0-40-0) 

   08-216-408 สหกิจศึกษาดา้นการบญัชี 
Co-operative Education in 
Accounting 

6(0-40-0) 

   08-217-302 การบัญชีโรงแรม 
Hotel Accounting  

3(2-2-5) 

   08-217-303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบญัชี
โรงแรม 
Practice Skills in Hotel 
Accounting 

3(0-40-0) 

   *รายวิชา 08-217-303 ลงทะเบียนเรียนและประเมิน 
ผลการเรยีนเป็น S กับ U ฝึกปฏิบตัิงานด้านบัญชีในโรงแรม 
ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง หรือไม่นอ้ยกว่า 60 วัน 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก           จ านวน 16 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                    จ านวน 9 หน่วยกิต 
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
กลุ่มวชิาฝึกงานด้านการบัญช ี กลุ่มวชิาฝึกงานด้านการบัญช ี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2555 หลักสูตรขอใช ้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2560 
05-111-410 โครงงานทางการ

บัญชAีccounting 
Project 

3(2-2-5) 
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวชิาชีพบังคับ 
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05-111-415 การเตรียมความพร้อม
การฝึกงานด้านการบัญชี 
Preparation for 
Internship in 
Accounting 

1(1-0-2) รวมเนื้อหากับรายวิชาการเตรยีมความพร้อมสหกิจศึกษาดา้น
การบัญชีไปเรียนรวมในรายวิชา การเตรียมสหกิจศึกษาและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชีในกลุ่มวิชาชีพบังคับ 

 

05-111-417 การฝึกงานด้านการบัญชี 
Internship in 
Accounting 

3(0-40-0) 
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวชิาชีพบังคับ 

กลุ่มวชิาสหกจิศึกษาด้านการบญัช ี กลุ่มวชิาสหกจิศึกษาด้านการบญัช ี
05-111-416 การเตรียมความพร้อม 

สหกิจศึกษาดา้นการบญัชี 
Preparation for 
Cooperative 
Education in 
Accounting 

1(1-0-2) รวมเนื้อหากับรายวิชาการเตรยีมความพร้อมสหกิจศึกษาดา้น
การบัญชไีปเรียนรวมในรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชีในกลุ่มวิชาชีพบังคับ 

05-111-418 สหกิจศึกษาดา้นการบญัชี 
Cooperative 
Educationin 
Accounting 

6(0-40-0) 

เปลี่ยนเป็นกลุ่มวชิาชีพบังคับ 

กลุ่มวชิาบัญชีการเงิน กลุ่มวชิาบัญชีการเงิน 
05-111-310 การบัญชีเฉพาะกจิการ

Specialized 
Accounting 

3(3-0-6) 08-212-204 การบัญชีเฉพาะกจิการ
Specialized 
Accounting 

3(2-2-5) 

05-111-311 ทฤษฎีบัญชAีccounting 
Theory 

3(3-0-6) 08-212-205 ทฤษฎีบัญช ี
Accounting Theory 

3(3-0-6) 

   08-212-309 การบัญชีระหว่าง
ประเทศ 
International 
Accounting 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาบัญชีเพ่ือการจัดการ กลุ่มวชิาบัญชีเพ่ือการจัดการ 
05-112-304 การบัญชีเพื่อการวางแผน

และควบคมุ Accounting 
for Planning and 
Control 

3(3-0-6) 

ยกเลิกรายวิชา 
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05-112-305 การงบประมาณยคุใหม ่
Modern Budgeting 

3(3-0-6) 08-213-303 การงบประมาณยคุใหม่ 
Modern Budgeting 

3(2-2-5) 

   08-213-304 การจัดการต้นทุน 
Cost Management 

3(2-2-5) 

   08-213-305 การบัญชีเพื่อการจดัการ
สิ่งแวดล้อม 
Environmental-
Management 
Accounting 

3(2-2-5) 

   08-213-306 การวางแผนและ 
การควบคุมก าไร 
Profit Planning and 
Control 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาการตรวจสอบ กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบบัญช ี
05-113-404 ปัญหาในการสอบบัญช ี

Problems in Auditing 
3(3-0-6) 

ยกเลิกรายวิชา 

05-113-405 การก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
Corporate Governance 
and Ethics for 
Professional 
Accountant 

3(3-0-6)  
 
 

เปลี่ยนเป็นกลุ่มวชิาชีพบังคับ 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบบัญช ี
05-114-303 การจัดการฐานข้อมูล

ส าหรับงานบญัชี 
Data Base Management 
for Accounting 
Applications 

3(2-2-5) 08-215-303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับ
งานบัญชี 
Data Base Management 
for Accounting 
Applications 
 
 

3(2-2-5) 
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05-114-404 การใช้คอมพิวเตอร ์
ในการสอบบัญช ี
Computer Application 
in Auditing 

3(2-2-5) 08-214-405 การใช้คอมพิวเตอร ์
ในการสอบบัญช ี
Computer Application 
in Auditing 

3(2-2-5) 

   08-214-404 การควบคุมและตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ 
ทางการบัญชี 
Accounting 
Information System 
Controls and Audit 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี                                 6 หน่วยกิต 
เลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีก ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขา 

เลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษาและหัวหน้าสาขา 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับ 
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ปรัชญาหลักสูตร ปรัชญาหลักสูตร 
     ผลิตบัณฑติทางการบัญชีให้เปน็นักคิดนักปฏิบัติทีม่ี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชีและสารสนเทศทาง
บัญชีมีมนุษยสัมพันธ์และท างานรว่มกับผู้อื่นได้ตลอดจนมี
จรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรม 

     ผลิตบัณฑตินักปฏิบตัิ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพบัญชีโดยเน้นด้านบัญชีโรงแรมสามารถประยุกต์
ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงบนพ้ืนฐาน
ของการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค ์
1. ผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรมจริยธรรมมีวินัย 
ซื่อสัตยส์ุจรติขยันหมั่นเพียรมีส านกึในจรรยาบรรณวิชาชีพ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่สังคมและประเทศชาต ิ

1.ผลิตบณัฑติให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ผลิตบณัฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้และทักษะ 
ทางวิชาชีพบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชีตรงตามความ
ต้องการของธุรกิจและสังคม 

2. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ
บัญชีโดยเน้นความเชี่ยวชาญด้านบัญชีโรงแรม 

3. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
บัญชีด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 

3. ผลิตบณัฑิตใหม้ีทักษะในการสบืค้นและประมวลแนวคิด
เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูม้ีความรับผิดชอบและมนุษยสมัพันธ์ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีกจินิสัยในการค้นคว้า
ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยูเ่สมอ 

4. ผลิตบณัฑิตใหม้ีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี
บุคลิกภาพท่ีดี สามารถท างานเป็นทีมและ 
มีภาวะความเป็นผู้น า 

5. ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูม้ีหลักการและเหตุผล 
สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ผลิตบณัฑิตใหม้ีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน
ของธุรกิจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

 
 

IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

(ก) การบัญชี
การเงินและการ
รายงานทาง
การเงิน 

(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชกีับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

4 08-212-101 การบัญช ี
ชั้นต้น 

08-212-102 การบัญช ี
ชั้นกลาง 1 

08-212-203 การบัญช ี
ชั้นกลาง 2 

08-212-306 การบัญช ี
ชั้นสูง 1 

(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับรายการค้าและเหตกุารณ์ต่าง ๆ 

4 08-212-102 การบัญช ี
ชั้นกลาง 1 

08-212-101 การบัญช ี
ชั้นต้น 

08-212-306 การบัญช ี
ชั้นสูง 1 

08-212-307 การบัญช ี
ชั้นสงู 2 

(3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้
จัดท างบการเงิน 

3 08-212-306 การบัญช ี
ชั้นสูง 1 

08-212-307 การบัญช ี
ชั้นสูง 2 

08-212-308 การรายงาน 
และวิเคราะห ์
งบการเงิน     

(4) จัดท างบการเงินซ่ึงรวมถึงงบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศหรือ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2 08-212-307 การบัญช ี
ชั้นสูง 2 

08-212-308 การรายงาน
และวิเคราะห์
งบการเงิน 
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IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ด้านของความรู้ความสามารถ 
(ระดับความเชี่ยวชาญ) 

จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(5) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้ง 

2 08-212-307 การบัญช ี
ชั้นสูง 2 

08-212-308 การรายงาน 
และวิเคราะห ์
งบการเงิน 

 
  

 
  

(6) ตีความของรายงานต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินเช่น รายงานความยั่งยืน และ
รายงานฉบับบูรณาการ 

1 08-214-403 การสอบ 
บัญชี 

และการให ้
ความเชื่อมั่น 

   
  

 
  

(ข) การบัญชี
บริหาร 

(1) ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ และ 
การจัดท างบประมาณและการพยากรณ์ 

3 08-213-201 การบัญชี
ต้นทุน 

08-213-202 การบัญชีเพื่อ 
การจัดการ 

08-215-301 โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

เพื่องานบัญช ี

 
  

(2) ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 

3 08-213-201 การบัญชี
ต้นทุน 

08-213-202 การบัญชีเพื่อ 
การจัดการ 

08-215-301 โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

เพื่องานบัญช ี

08-217-302 การบัญช ี
โรงแรม 

(3) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินเพื่อน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับ 
การตัดสินใจด้านการบรหิาร 

3 08-213-202 การบัญช ี
เพื่อการ
จัดการ 

08-212-308 การรายงาน 
และวิเคราะห ์
งบการเงิน 

08-216-403 สัมมนา 
การบัญชีและ 
การสอบบัญช ี
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IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ด้านของความรู้ความสามารถ 
(ระดับความเชี่ยวชาญ) 

จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(4) จัดท ารายงานเพือ่สนับสนุนการตัดสินใจ 
ด้านการบริหารซ่ึงรวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการ
วางแผนและการจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุน
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏิบตัิงานและ 
การเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน 

3 08-213-201 การบัญช ี
ต้นทุน 

08-213-202 การบัญชีเพื่อ 
การจัดการ 

08-212-308 การรายงาน 
และวิเคราะห ์
งบการเงิน 

  
(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และ 
ส่วนงานธุรกิจ 

3 08-213-202 การบัญช ี
เพื่อการ 
จัดการ 

08-212-308 การรายงาน 
และวิเคราะห ์
งบการเงิน 

08-216-403 สัมมนา 
การบัญชีและ 
การสอบบัญช ี

  (ค) การเงินและ
การบริหาร 
การเงิน 

(1) เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มสี าหรับองค์กร 
รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือทาง
การเงินตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาดพันธบัตร
รัฐบาล 

3 08-211-207 การเงินธุรกิจ 08-211-101 หลัก
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 

08-211-204 หลัก 
เศรษฐศาสตร์ 

มหภาค 

  (2) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
 
 

3 
 

08-211-207 
 

การเงินธุรกิจ 
 

08-211-101 
 

หลัก
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 
 

08-211-204 
 

หลัก 
เศรษฐศาสตร์ 

มหภาค 
 

08-217-101 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกบั

อุตสาหกรรม
การบริการ

และ 
การโรงแรม 
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IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ด้านของความรู้ความสามารถ 
(ระดับความเชี่ยวชาญ) 

จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและ 
นอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง  
การวิเคราะหอ์ัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม 
และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

4 08-211-207 การเงิน 
ธุรกิจ 

08-211-101 หลัก
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 

08-211-204 หลัก 
เศรษฐศาสตร์ 

มหภาค 

08-212-308 การรายงาน
และ

วิเคราะห ์
งบการเงิน 

(4) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 

3 08-211-207 การเงิน 
ธุรกิจ 

08-211-101 หลัก
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 

08-211-204 หลัก 
เศรษฐศาสตร์ 

มหภาค 

08-217-302 การบัญชี
โรงแรม 

(5) ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท างบประมาณ 
การลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการตัดสินใจลงทุน 

3 08-211-207 การเงิน 
ธุรกิจ 

08-213-202 การบัญช ี
เพื่อการจัดการ 

08-212-308 การรายงานและ
วิเคราะห ์
งบการเงิน 

  (6) อธิบายวธิีการประเมินมูลค่าด้วยวิธรีายได้ 
 วิธีสินทรัพย์และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับ 
การตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกจิและ 
การบริหารการเงินในระยะยาว 

3 08-212-308 การรายงาน
และ 

วิเคราะห ์
งบการเงิน 

08-213-201 การบัญช ี
ต้นทุน 

08-213-202 การบัญชีเพื่อ 
การจัดการ 

  (ง) ภาษีอากร (1) อธิบายข้อก าหนดและการปฏิบัติตาม 
ระบบการจัดเกบ็ภาษีอากรของประเทศ 

2 08-216-201 การภาษ ี
อากร 

08-211-206 กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมาย 
ทางวิชาชีพ 

บัญชี     
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IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ด้านของความรู้ความสามารถ 
(ระดับความเชี่ยวชาญ) 

จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(2) จัดท าการค านวณภาษีทางตรงและทางอ้อม
ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

2 08-216-201 การภาษี
อากร 

08-216-302 ภาษีอากรใน
บัญชี 

  
    

(3) วิเคราะห์ประเด็นภาษอีากรที่สัมพันธ์กับรายการ
ค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน 

2 08-216-201 การภาษี
อากร 

08-216-302 ภาษีอากรใน
บัญชี 

  
    

(4) อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี 
การหลีกเล่ียงภาษีและการหนภีาษี 

2 08-216-201 การภาษี
อากร 

08-216-302 ภาษีอากรใน
บัญชี 

  

    
(จ) การสอบ
บัญชีและการให้
ความเชื่อมั่น 

(1) อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ 
การตรวจสอบงบการเงิน 

2 08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

08-214-403 การสอบบัญชี
และการให ้
ความเชื่อมั่น 

  
    

(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชทีี่เกี่ยวขอ้ง 
(เช่นมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ) และ
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ 
งบการเงิน 

3 08-214-403 การสอบ
บัญชีและ 

การให้ความ
เช่ือมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ 
ภายใน 

08-216-403 สัมมนา 
การบัญชีและ 
การสอบบัญช ี

    
(3) ประเมินความเส่ียงของข้อมูลที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินและพจิารณาถึง
ผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 

2 08-214-403 การสอบ
บัญชีและ 

การให้ความ
เช่ือมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ 
ภายใน 
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IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ด้านของความรู้ความสามารถ 
(ระดับความเชี่ยวชาญ) 

จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(4) ประยุกต์ใชว้ิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงาน
ตรวจสอบ 

3 08-214-403 การสอบบัญชแีละ 
การให้ความ 

เช่ือมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

08-212-308 การรายงานและ
วิเคราะห์งบ

การเงิน 
    

(5) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของงานให้
ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เกีย่วข้องกบั
งานนั้น 

3 08-214-403 การสอบบัญชแีละ
การให้ความ 

เช่ือมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ

จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญช ี

    
(ฉ) การก ากบัดูแล 
การบริหารความ
เส่ียง และการ
ควบคุมภายใน 

(1) อธิบายหลกัการการก ากับดูแลที่ดีซ่ึง
รวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เปน็
เจ้าของ นักลงทุน และผู้มีหน้าทีก่ ากบัดแูล
ที่ได้รับการก ากับดแูลและอธิบายบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสียในข้อก าหนดดา้นการ
ก ากับดแูล การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 

3 08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ

จรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบ 

วิชาชีพบัญช ี

08-214-403 การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

    
(2) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบ
แนวคิดในการก ากับดูแลองค์กร 

4 08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ

จรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบ 

วิชาชีพบัญช ี

08-214-403 การสอบบัญชี
และการให้
ความเชื่อมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

08-211-102 องค์การ
และ 

การจัดการ 
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IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ด้านของความรู้ความสามารถ 
(ระดับความเชี่ยวชาญ) 

จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(3) วิเคราะห์ความเส่ียงและโอกาส
ขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคิด 
ในการบริหารความเส่ียง 

2 08-214-201 การควบคุมภายใน
และตรวจสอบ

ภายใน 

08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ

จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ

บัญชี 
        

(4) วิเคราะห์องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในที่เกีย่วข้องกับการ
รายงานทางการเงิน 

3 08-214-201 การควบคุมภายใน
และตรวจสอบ

ภายใน 

08-214-403 การสอบบัญชแีละ
การให้ความ

เช่ือมั่น 

08-215-302 ระบบ
สารสนเทศ 
ทางบัญชี 

    
(ช) กฎหมาย
และข้อบังคับ
ทางธุรกิจ 

(1) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่
ก ากับดแูลกิจการที่มีรูปแบบ
แตกต่างกัน 

3 08-211-206 กฎหมายธุรกิจและ
กฎหมายทาง 
วิชาชีพบัญช ี

08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ

จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ

บัญชี 

08-211-102 องค์การและ 
การจัดการ 

08-217-101 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกบั

อุตสาหกรรม 
การบริการ

และ 
การโรงแรม 

 
 

2 08-211-206 กฎหมายธุรกิจและ
กฎหมายทาง 
วิชาชีพบัญช ี

08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ

จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ

บัญชี       
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ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ด้านของความรู้ความสามารถ 
(ระดับความเชี่ยวชาญ) 

จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

(ซ) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) วิเคราะห์ความเพยีงพอของการ
ควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการควบคุมระบบงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

3 08-215-302 ระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี 

08-215-301 โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อ

งานบัญชี 

08-211-103 การใช้ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 

  (2) อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การตัดสินใจอยา่งไร 

3 08-215-302 ระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี 

08-215-301 โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อ

งานบัญชี 

08-211-103 การใช้ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 

  (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจด้วยการ
วิเคราะห์ธุรกจิ 

3 08-215-302 ระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี 

08-215-301 โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อ

งานบัญชี 

08-211-103 การใช้ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 

  (ฌ) ภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจและ
องค์กร 

(1) อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กร
ด าเนินงานซ่ึงรวมถึงแรงผลักดันหลัก
ด้านเศรษฐกิจด้านกฎหมาย ด้าน
การเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้าน
การต่างประเทศและด้านวัฒนธรรม 

4 08-211-206 กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมายทาง

วิชาชีพบัญช ี

08-211-101 หลัก
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 

08-211-204 หลัก
เศรษฐศาสตร์ 

มหภาค 

08-211-308 การใช้ภาษา 
อังกฤษ 

ทางธุรกิจ 

(2) วิเคราะห์ลักษณะของ
สภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

3 08-211-101 หลัก
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 

08-211-204 หลัก
เศรษฐศาสตร์ 

มหภาค 

08-211-205 หลักการ
ตลาด 

  (3) ระบุลักษณะส าคัญของ
โลกาภวิัฒน์ซ่ึงรวมถึงบทบาทของ
ธุรกิจขา้มชาติการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม ่

2 08-211-205 หลักการตลาด 08-211-102 องค์การและ 
การจัดการ 
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ด้านของ
ความรู้

ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ด้านของความรู้ความสามารถ 
(ระดับความเชี่ยวชาญ) 

จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

(ญ) เศรษฐศาสตร์ (1) อธิบายหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 

2 08-211-101 หลัก
เศรษฐศาสต

ร์จุลภาค 

08-211-204 หลัก
เศรษฐศาสตร์

มหภาค 
    (2) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน

ดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกจิกรรม
ทางธุรกิจ 

3 08-211-205 หลักการ
ตลาด 

08-211-101 หลัก
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 

08-211-204 หลัก
เศรษฐศาสตร์

มหภาค 
  (3) อธิบายโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซ่ึง

รวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์การแข่งขันแบบ
ผูกขาด การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย 

3 08-211-205 หลักการ
ตลาด 

08-211-101 หลัก
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 

08-211-204 หลัก
เศรษฐศาสตร์

มหภาค 

  (ฎ) กลยุทธ์
ธุรกิจและการ
จัดการ 

(1) อธิบายวธิีการตา่ง ๆ ที่อาจใช้ในการ
ออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร 

2 08-211-102 องค์การและ
การจัดการ 

08-211-205 หลักการตลาด 

    (2) อธิบายวัตถุประสงค์และความส าคัญของ
หน้าที่และการด าเนินงานประเภทตา่ง ๆ 
ภายในองค์กร 

1 08-211-102 องค์การและ
การจัดการ 

      (3) วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในที่อาจมี
อิทธิพลต่อกลยุทธข์ององค์กร 

4 08-211-102 องค์การและ
การจัดการ 

08-211-205 หลักการตลาด 08-211-101 หลัก
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 

08-211-204 หลัก
เศรษฐศาสตร์

มหภาค 
(4) อธิบายกระบวนการที่อาจน ามาใช้ในการ
ด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร 

3 08-211-410 การจัดการ
เชิงกลยุทธ ์ 

08-211-102 องค์การและ
การจัดการ 

08-211-205 หลักการ
ตลาด 
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ด้านของ
ความรู้

ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ด้านของความรู้ความสามารถ 
(ระดับความเชี่ยวชาญ) 

จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(5) อธิบายวา่ทฤษฎพีฤติกรรมองค์กร 
อาจน ามาใช้เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลทีมงาน และองค์กรได้อย่างไร 

2 08-211-102 องค์การและ
การจัดการ 

08-211-410 การจัดการ
เชิงกลยุทธ ์ 
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ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 (ก) ปัญญา (1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและ
แง่มุมที่หลากหลายผ่านการวจิัยการ
วิเคราะห์ และการบูรณาการ 

3 08-216-404 วิธีวจิัยทางการ
บัญชี 

08-216-406 โครงงาน
ทางการบัญช ี

08-211-309 สถิติธุรกิจ 08-216-403 สัมมนาการ
บัญชีและการ

สอบบัญช ี

(2) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยีย่งผู้ประกอบ
วิชาชีพซ่ึงรวมถึงการระบ ุและการประเมิน
ทางเลือกเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่
เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 

3 08-216-408 สหกิจศึกษาด้าน
การบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงานบัญชี

โรงแรม 

  

(3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและการหา
ข้อสรุป 

4 08-216-406 โครงงาน
ทางการบัญช ี

08-216-403 สัมมนาการ
บัญชีและการ

สอบบัญช ี

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

(4) ประยุกต์ใช้เหตุผลการวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา 

4 08-216-403 สัมมนาการ
บัญชีและการ

สอบบัญช ี

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-216-406 โครงงาน
ทางการบัญช ี

(5) เสนอแนะวธิีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบ
และซับซ้อนในหลายแง่มุม 

4 08-216-403 สัมมนาการ
บัญชีและการ

สอบบัญช ี

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-216-406 โครงงาน
ทางการบัญช ี
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IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ทักษะทางวิชาชีพ 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

(ข) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และการสื่อสาร 

(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีมเมื่อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

4 08-216-403 สัมมนาการบัญชี
และการสอบ

บัญชี 

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-216-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงาน

บัญชีโรงแรม 

(2) สื่อสารอยา่งชัดเจนและกระชับเมื่อ
น าเสนออภิปราย และ รายงาน ใน
สถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร
และโดยวาจา 

2 08-216-403 สัมมนาการบัญชี
และการสอบ

บัญชี 

08-216-404 วิธีวจิัย
ทางการบัญช ี

    

(3) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกีย่วกบั
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาใน
การสื่อสารทุกรูปแบบ 

3 08-216-408 สหกิจศึกษาด้าน
การบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงาน

บัญชีโรงแรม 

  

(4) ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการ
สัมภาษณ์ที่มีประสิทธภิาพ 

2 08-216-403 สัมมนาการบัญชี
และการสอบ

บัญชี 

08-216-404 วิธีวจิัย
ทางการบัญช ี

    

(5) ประยุกต์ใช้ทักษะการต่อรองมาใช้เพื่อ
หาทางแกป้ัญหาและข้อตกลงร่วมกัน 

1 08-216-403 สัมมนาการบัญชี
และการสอบ

บัญชี 

      



  มคอ.2  
 

 

 
 

146 
 

           

 

IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ทักษะทางวิชาชีพ 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(6) ประยุกต์ใช้ทักษะการให้ค าปรึกษาเพื่อ
ลดหรือแก้ไขข้อขัดแย้งแก้ไขปัญหา และ
สร้างโอกาสให้ได้มากที่สุด 

2 08-216-406 โครงงาน
ทางการบัญช ี

08-216-404 วิธีวจิัยทางการ
บัญชี 

    

(7) น าเสนอความคิดและโน้มนา้วจูงใจผู้อื่น
เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและมพีันธสัญญา
ร่วมกัน 

2 08-211-102 องค์การและ
การจัดการ 

08-211-410 การจัดการ
เชิงกลยุทธ ์ 

    

(ค) การจัดการ
ตนเอง 

(1) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3 08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-217-303 ทักษะ
ปฏิบัติด้าน
งานบัญชี
โรงแรม 

  

 

(2) ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการตั้งค าถามและประเมินข้อมูล
ทั้งหมดเชิงวิพากษ ์

4 08-216-403 สัมมนาการ
บัญชีและการ

สอบบัญช ี

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ
ด้านการ
บัญชี 

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงานบัญชี

โรงแรม 

 

(3) ก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงใน
การปฏิบัติงานและติดตามผลงานของ
ตนเองโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผูอ้ื่นและ
การไตร่ตรองด้วยตนเอง 

3 08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

 

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

 

08-217-303 
 

ทักษะ
ปฏิบัติด้าน
งานบัญชี
โรงแรม 
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IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ทักษะทางวิชาชีพ 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(4) จัดการเวลาและทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุข้อก าหนดทาง
วิชาชีพ 

3 08-216-405 การเตรียมสหกิจ
ศึกษาและการฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพด้านการ

บัญชี 

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

  

(5) คาดการณ์ความท้าทายและ
วางแผนหาทางแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ 

4 08-216-403 สัมมนาการบัญชี
และการสอบบัญช ี

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงาน

บัญชีโรงแรม 

(6) เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม ่ๆ 
ที่เข้ามา 

3 08-216-408 สหกิจศึกษาด้าน
การบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงานบัญชี

โรงแรม 

  

(ง) การจัดการ
องค์กร 

(1) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามแนวปฏิบัติที่ระบุไวภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

4 08-216-406 โครงงานทางการ
บัญชี 

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงาน

บัญชีโรงแรม 
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IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ทักษะทางวิชาชีพ 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(2) สอบทานงานของตนเองและ
ของผู้อื่นเพื่อประเมินว่างานนั้น
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ขององค์กรหรือไม่ 

4 08-216-405 การเตรียมสหกิจ
ศึกษาและการฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพด้านการบัญช ี

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงานบัญชี

โรงแรม 

(3) ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหาร
คนในการสร้างแรงจูงใจและ
พัฒนาผู้อื่น 

3 08-216-408 สหกิจศึกษาด้านการ
บัญชี 

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพด้านการ
บัญชี 

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงานบัญชี

โรงแรม 

  

(4) ประยุกต์ใช้ทักษะการ
กระจายงานในการมอบ 
หมายงาน 

4 08-216-403 สัมมนาการบัญชี
และการสอบบัญช ี

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงานบัญชี

โรงแรม 

(5) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็น
ผู้น าเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นใน
การปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมาย
องค์กร 

4 08-216-403 สัมมนาการบัญชี
และการสอบบัญช ี

08-216-408 สหกิจศึกษา
ด้านการบัญช ี

08-216-407 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้าน
การบัญช ี

08-217-303 ทักษะปฏิบัติ
ด้านงานบัญชี

โรงแรม 

(6) น าเครื่องมือและเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และการตัดสินใจที่ดีขึ้น 

2 08-215-302 ระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี 

08-215-301 โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อ

งานบัญชี 
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IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

(ก) การสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ
และการใช ้
ดุลยพินิจเยีย่ง 
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

(1) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบ
การตั้งข้อสงสัยอยา่งมี
วิจารณญาณในการประเมิน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวขอ้ง 

2 08-214-403 การสอบบัญชแีละ
การให้บริการความ

เช่ือมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

    

(2) ระบุและประเมินวธิีการที่
สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่
มีเหตุผลสนับสนุนอย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
สถานการณ์และขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 

3 08-214-403 การสอบบัญชแีละ
การให้บริการความ

เช่ือมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

08-211-206 กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมาย
ทางวิชาชีพ

บัญชี 

  

(ข) หลักจรยิธรรม (1) อธิบายลักษณะของ
จริยธรรม 

2 08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ

จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ

บัญชี 

08-211-206 กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมาย
ทางวิชาชีพ

บัญชี 
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IES 4  การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(2) อธิบายขอ้ดีและข้อเสยีของ
แนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักการต่อจริยธรรม 

2 08-214-302 การก ากับดูแลกจิการ
และจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 

08-211-206 กฎหมายธุรกิจ 
และกฎหมาย 

ทางวิชาชีพบัญช ี

    

(3) ระบุประเด็นทางจริยธรรม
และก าหนดว่าเมื่อใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 
 

3 08-214-302 การก ากับดูแลกจิการ
และจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 

08-214-403 
 

การสอบบัญช ี
และการให้บรกิาร 

ความเชื่อมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

  

(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิบัติและ 
ระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรม
ของแต่ละทางเลือก 

3 08-214-302 การก ากับดูแลกจิการ
และจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 

 

08-214-403 การสอบบัญช ี
และการให้บรกิาร

ความเชื่อมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 
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IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(5) ประยุกต์ใช้หลกัจริยธรรม
พื้นฐานในเรื่องความซ่ือสัตย์
สุจริต ความเท่ียงธรรมความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพและ
ความระมัดระวังรอบคอบ การ
รักษาความลับและการปฏิบัติ
ตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานการณ์ที่ล่อแหลมทาง
จริยธรรมและก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสม 

4 08-214-302 การก ากับดูแล 
กิจการและ

จรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบ 
วิชาชีพบัญช ี

08-214-403 การสอบบัญช ี
และการให้บรกิาร

ความเชื่อมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

08-211-206 กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมาย
ทางวิชาชีพ

บัญชี 

(6) ประยุกต์ใช้ขอ้ก าหนดทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางวิชาชพีในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

3 08-214-302 การก ากับดูแล 
กิจการและ

จรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบ 
วิชาชีพบัญช ี

08-214-403 การสอบบัญช ี
และการให้บรกิาร

ความเชื่อมั่น 

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

  

(ค) พันธะสัญญา
ที่มีต่อประโยชน์
สาธารณะ 

(1) อธิบายบทบาทของ
จริยธรรมในวิชาชพีและ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับแนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1 08-214-302 การก ากับดูแล 
กิจการและ

จรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบ 
วิชาชีพบัญช ี
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IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - ค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 

ด้านของ
ความรู้

ความสามารถ 
(ระดับความ
เชี่ยวชาญ) 

ผลการเรียนรู ้
จ านวน
รายวิชา 

รายวิชาบงัคับที่ 1 รายวิชาบงัคับที่ 2 รายวิชาบงัคับที่ 3 รายวิชาบงัคับที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 

(2) อธิบายบทบาทของจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจและการก ากับดแูลที่ดี 

2 08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ
จรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญช ี

08-214-201 การควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

        

(3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรยิธรรมและ
กฎหมายซ่ึงรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 
ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 

2 08-211-206 กฎหมายธุรกิจและ
กฎหมาย 

ทางวิชาชีพบัญช ี

08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ
จรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญช ี

        

(4) วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซ่ึงผิด
จริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพและต่อสาธารณะ 

2 08-211-206 กฎหมายธุรกิจและ
กฎหมาย 

ทางวิชาชีพบัญช ี

08-214-302 การก ากับดูแล
กิจการและ
จรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญช ี
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
 
08-211-101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค      3(3-0-6) 
 Principles of Microeconomics 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค กฎอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทานการก าหนดราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นแห่ง
ความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีว่าด้วยมูลค่า ราคา ค่าจ้าง ค่าเช่า ก าไร ดอกเบี้ย การผลิต 
ต้นทุน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยเหล่านั้น การ
ก าหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
General principles of microeconomics; law of demand and supply and 
itselasticity; price determination; consumer behavior; utility theory 
andindifference curve analysis; theory of value: price, wages, rent, profit, 
interest,  production and costs; factors of production and returns; price 
determination under perfect and imperfect competition 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร 
 เครื่องมือทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 

(2) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
(3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง  
  การวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
(4) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 
(5) อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย 
 ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ และด้านวัฒนธรรม 
(6) วิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
(7) อธิบายหลักการพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
(8) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกิจกรรมทาง 
 ธุรกิจ 
(9) อธิบายโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันแบบผูกขาด  
 การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย 
(10) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 
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08-211-102 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
 Organization and Management 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

แนวคิด ทฤษฎีในการจัดการโดยมุ่งวิเคราะห์องค์การและการใช้หลักหรือหน้าที่การ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการ การควบคุม 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ และการใช้จริยธรรมในการจัดการ 
Concepts, theories in management are aim to analyze in organization or 
management functions of planning, organizing, the staffing, directing, 
controlling, and the change and development of the organization and 
ethics in management 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการก ากับดูแลองค์กร 
(2) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่ก ากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 
(3) ระบุลักษณะส าคัญของโลกาภิวัฒน์ซึ่งรวมถึงบทบาทของธุรกิจข้ามชาติการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม่ 
(4) อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร 
(5) อธิบายวัตถุประสงค์และความส าคัญของหน้าที่และการด าเนินงานประเภทต่าง ๆ ภายในองค์กร 
(6) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 
(7) อธิบายกระบวนการที่อาจน ามาใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร 
(8) อธิบายว่าทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรอาจน ามาใช้เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงานของบุคคลทีมงาน 

และองค์กรได้อย่างไร 
(9) น าเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและมีพันธสัญญาร่วมกัน 
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08-211-103  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ      3(2-2-5) 
 Use of Information Technology for Business 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศและ
การจัดการองค์กรอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คุณธรรม
และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การใช้โปรแกรมการน าเสนอ การใช้
โปรแกรมตารางการค านวณ การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการข้อมูลโปรแกรมสร้างสื่อ
สิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ธุรกิจโรงแรม 
Computer technology; hardware and software for information technology; 
information system and organizational management; the Internet and 
network system; electronic commerce; ethical use of information 
technology; laws relating to computer and information technology; 
electronic documents; using the program presentation, spreadsheets, data 
analysis, data management, print media creation software; to use 
information technology in hotel business 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุม 
 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจอย่างไร 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ 
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08-211-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค      3(3-0-6) 
 Principles of Macroeconomics 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายของรายได้ประชาชาติ การก าหนด
รายได้และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ พฤติกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลทางด้านการ
บริโภค การออม การลงทุน การจ้างงาน การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและ
การคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด การค้าระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน วงจรเศรษฐกิจและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
General principles of macroeconomics; definition of national income; gross 
national income and product determination; government expenditure on 
consumption, saving, investment and employment; finance and banking; 
monetary and fiscal policy; inflation and deflation; international trade; 
balance of payment; business cycle and economic growth 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร  
 เครื่องมอืทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 
(2) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
(3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 
 การวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
(4) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 
(5) อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจ  
 ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ และด้านวัฒนธรรม 
(6) วิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
(7)  อธิบายหลักการพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
(8) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกิจกรรม 
 ทางธุรกิจ 
(9) อธิบายโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันแบบผูกขาด 
 การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย 
(10) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 
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08-211-205 หลักการตลาด      3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของ
แนวความคิดการตลาด กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ
ในตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดส่วนประสม
การตลาด กลยุทธ์การตลาดการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรม
การตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 
The role and the importance of marketing in society and the economy; 
the development of marketing concepts; marketing activities and 
marketing function; consumers’ buying behavior in consumer market and 
industrial market: factors; factors affecting marketing mix, strategic 
marketing, the application of modern technology in marketing activities, 
marketing ethics and social responsibilities 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) วิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
(2) ระบุลักษณะส าคัญของโลกาภิวัฒน์ซึ่งรวมถึงบทบาทของธุรกิจข้ามชาติการพาณิชย์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม่ 
(3) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกิจกรรม 
 ทางธุรกิจ 
(4) อธิบายโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์การแข่งขันแบบผูกขาด  
 การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย 
(5) อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร 
(6) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 
(7) อธิบายกระบวนการที่อาจน ามาใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร 
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08-211-206 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี       3(3-0-6) 
 Business and Professional Law 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

กฎหมายธุรกิจสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจกฎหมายว่าด้วยบริษัท
จ ากัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547  
Introduction to the legal environment of business and business ethics; the 
securities and exchange Act, the public companies Acts, civil and 
commercial law, accounting professional law,accounting Act B.E. 2543 
(2000) and accounting professions Act, B.E. 2547 (2004) 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) อธิบายข้อก าหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ 
(2) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่ก ากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 
(3) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี 
(4) อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจด้านกฎหมาย 

ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศและด้านวัฒนธรรม 
(5) ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสมโดย

พิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(6) อธิบายลักษณะของจริยธรรม 
(7) อธิบายข้อดีและข้อเสียของแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตาม

หลักการต่อจริยธรรม 
(8) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและกฎหมายซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 

ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 
(9) วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพและต่อสาธารณะ 
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08-211-207 การเงินธุรกิจ      3(2-2-5) 
 Business Finance 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ขอบเขตลักษณะบทบาทของการบริหารการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
การพยากรณ์ทางการเงินการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาดการบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือมูลค่าเงินตามเวลา
งบลงทุนการจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางการจัดหาเงินทุน
ระยะยาวโครงสร้างทางการเงินต้นทุนของเงินทุน 
Scope, characteristics and the role of financial management; financial 
statements analysis financial planning and forecasting; working capital 
management; cash and marketable securities management; accounts 
receivable management; inventory management; time value of money; 
capital budgeting; short-term financing, intermediate-term financing,long-
term financing; financial structure, cost of capital 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคารเครื่องมือ 
 ทางการเงินตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 
(2) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
(3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง  
 การวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
(4) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 
(5) ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท างบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการตัดสินใจลงทุน 
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08-211-308 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
 Business English Usage 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษโครงสร้างภาษาพูดและภาษาเขียนค าศัพท์และ 
การน าความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ส านวนและโครงสร้างไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ทางธุรกิจ 
Principles of English usage; structure of spoken and written language; 
vocabulary and expressions and structures in business communication 
  

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจด้านกฎหมาย 
  ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศและด้านวัฒนธรรม 

 
08-211-309 สถิติธุรกิจ      3(2-2-5) 
  Business Statistics 
  วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 

หลักการทางสถิติตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มการแจกแจงของ
ตัวอย่างสุ่มการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนการ
ทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา 
Statistics Principles; random variable; probability distributions for random 
variables; sampling distributions; estimation and hypothesis testing; 
variance analysis; Chi–square test; simple linear regression and correlation 
analysis; time series analysis 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์  

และการบูรณาการ 
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08-211-410 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
 Strategic Management  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ  ทิศทางในอนาคต การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่าง ๆ ขององค์กร  
การด าเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
การควบคุมติดตาม และการประเมินผล 
External and internal business environmentanalysis; future direction; 
determination of business, vision, mission, goals and strategic plans at 
different levels; runningbusiness under changing environment change; 
strategic implementation; strategic control; strategic evaluation 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) อธิบายกระบวนการที่อาจน ามาใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร 
(2) อธิบายว่าทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรอาจน ามาใช้เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงานของบุคคลทีมงาน 

และองค์กรได้อย่างไร 
(3) น าเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและมีพันธสัญญาร่วมกัน 
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08-212-101 การบัญชีชั้นต้น      3(2-2-5) 
 Fundamental Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินสมการบัญชีวงจรการบัญชีหลักการบัญชี
และการจัดท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยกรรมสมุดรายวัน
เฉพาะเงินสดและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารระบบเงินสดย่อยและระบบใบส าคัญ การ
บันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษโดยสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ
การบัญชี 
Conceptual framework for financial reporting, and underlying, accounting 
equation, accounting cycle, principles of accounting and financial 
statements for service business, merchandising business, special journal, 
basic principles and procedures of accounting records about cash, bank 
reconciliation statement, petty cash system, the voucher system; 
accounting records and preparing financial statements in english,codes of 
ethics for accountant 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่

เกี่ยวขอ้งกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
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08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1      3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting I    
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite: 08-212-101  Fundamental Accounting 

หลักการและวิธีการบัญชีเงินสดเงินลงทุนลูกหนี้และตั๋วเงินรับสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจ าหน่ายการตี
ราคาและการค านวณมูลค่าสินทรัพย์รายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายฝ่ายรายได้การด้อยค่า
ของสินทรัพย์การแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ในงบการเงินการบันทึก
บัญชีและการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Principles and procedures of cash accounting, investment,receivable, and 
note receivable; inventory, fixed asset, natural resource, and intangible 
assets; depreciation, amortization,valuation, and asset valuation; capital 
expenditure and revenue expenditure; impairment of asset; presentation 
and disclosure of asset information in financial statements; 
accountingrecords and preparing financial statements in english 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่

เกี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
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08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2      3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting II 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite:  08-212-101 Fundamental Accounting 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สินประกอบด้วยการจ าแนก
ประเภทหนี้สินการรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สินการตีราคาการแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการเงินการบัญชีห้างหุ้นส่วนการบัญชี
บริษัทจ ากัดการบัญชีบริษัทมหาชนจ ากัดการจัดท างบกระแสเงินสดการบันทึกบัญชีและ
การจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Accounting principles and methods: classification, 
recognition,measurement, disposal presentation and disclosure of 
liabilities andequityinfinancial statements; partnership accounting; 
corporation in accounting; preparation of cash flow statement; accounting 
records and preparing financial statements in english 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
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08-212-306 การบัญชีชั้นสูง 1      3(2-2-5) 
 Advanced Accounting I 
 วิชาบังคับก่อน:  08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 
   08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
  08-212-203 Intermediate Accounting II 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับธุรกิจฝากขายกิจการร่วมค้ากิจการขายผ่อนช าระและ 
เช่าซื้อการก่อสร้างตามสัญญาและอสังหาริมทรัพย์การบัญชีของส านักงานใหญ่สาขาและ
ตัวแทนนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด 
การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหาก าไรการบันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็น
ภาษาอังกฤษ 
Principles and procedures of joint venture; consignment, installment sales 
and hire purchase, construction contracts and real estate; accounting for 
headquarter and branch; accounting policy,accounting changes and error 
correction; accounting for nonprofit entities; accounting records and 
preparing financial statements in english 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่

เกี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท างบการเงิน 
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08-212-307 การบัญชีชั้นสูง 2      3(2-2-5) 
 Advanced Accounting II 
 วิชาบังคับก่อน:  08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง1 และ 
   08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
  08-212-203 Intermediate Accounting II 

การบัญชีส าหรับการรวมกิจการการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การบัญชีส าหรับการเปลี่ยนแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศการบัญชีส าหรับ
การซื้อและการควบกิจการการจัดท างบการเงินรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวมการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางการบัญชีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินการจัดท างบการเงินจากรายการที่
บันทึกไว้ไม่สมบูรณ การบันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Accounting for business combination; accounting for investmentsubsidiary 
and associated; foreign currency conversion; consolidatedfinancial 
statements; statement of changes in equity; statement ofrecognized gains 
and losses; cash flows statements; correction ofaccounting errors; 
disclosure; preparation of financial statementswith incomplete accounting 
transactions; accounting records and preparing  financial statements in 
english 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่น 
 ที่เก่ียวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

(2) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท างบการเงิน 
(3) จัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(4) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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08-212-308 การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน      3(2-2-5) 
 Financial Statement Reporting and Analysis 
 วิชาบังคับก่อน:  08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
   08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
  08-212-203 Intermediate Accounting II 

กฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและน าเสนองบการเงินกรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน งบการเงินและรายงานทางการเงินเครื่องมือส าหรับ 
การวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินผลการด าเนินงานและ 
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินงบกระแสเงินสดคุณภาพก าไรการรายงานและวิเคราะห์งบ
การเงินรวมโดยเน้นการใช้กรณีศึกษาเก่ียวกับงบการเงินของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
และต่างประเทศ 
Regulations and rules regarding financial statements preparation 
andpresentation; Conceptual framework; financial statements andfinancial 
reports; tools for analyzing financial statements; financialposition analysis; 
results of operations and changes in financialpositions; statement of cash 
flows; quality of earnings and analysisof consolidated financial statements; 
focusing on case studies on the financial statements of a hotel in Thailand 
and overseas. 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 

(1) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท างบการเงิน 
(2) จัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(4) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง

ส าหรับการตัดสินใจด้านการบริหาร 
(5) จัดท ารายงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร ซึ่งรวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการ

วางแผนและการจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน 

(6) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ 
(7) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การ

วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
(8) ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท างบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการตัดสินใจลงทุน 
(9) อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับการ

ตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 
(10) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงานตรวจสอบ 
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08-213-201 การบัญชีต้นทุน      3(2-2-5) 
 Cost Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite: 08-212-101 Fundamental Accounting 

ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจความหมายและการจ าแนก
ประเภทของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีต้นทุนวิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ
ค่าแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท าระบบต้นทุนช่วงการผลิตระบบ
ต้นทุนมาตรฐานการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ของเสียของ
สิ้นเปลืองงานที่บกพร่องเศษซากการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม การบันทึกบัญชีและการ
จัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
The importance and role of cost accounting; cost definition and 
classification; cost accounting system; principles of accounting and control 
materials, labor and manufacturing overhead; job order cost system; 
process cost system; standard cost system; cost accounting of joint 
products and by-products, spoiled units, waste material, defective unit, 
scrap material; activity based cost accounting; accounting records and 
preparing financial statements in english 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ การ

วิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ และการจัดท างบประมาณและการพยากรณ์ 
(2) ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 
(3) จัดท ารายงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร ซึ่งรวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการ

วางแผนและการจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน 

(4) อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับการ
ตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 
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08-213-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(2-2-5) 
 Managerial Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-213-201 การบัญชีต้นทุน 
 Prerequisite: 08-213-201 Cost Accounting 

การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจการวางแผนและการควบคุมการด าเนินงานกิจการ
ภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอนการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและเทคนิคใน
การประมาณการต้นทุนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและก าไรระบบ
ต้นทุนรวมระบบต้นทุนผันแปรงบประมาณการวิเคราะห์ต้นทุนการบัญชีตามความ
รับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานการก าหนดราคาสินค้าราคาโอนและ
วิเคราะห์รายจ่ายลงทุน การใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจส าหรับธุรกิจโรงแรม 
การบันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Using cost data for decision making, planning and controlling under 
uncertain situations; analysis of cost behavior and estimation techniques; 
analysis of the relationship between the costs; volume and profits; full 
costing system and variable costing system; budget; cost analysis; 
responsibility accounting and evaluation of the performance; pricing, 
transfer pricing and capital budgeting; to use accounting information for 
decision making for the hotel business; accounting records and preparing 
financial statements in english 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 

(1) ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์  
    การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ และการจัดท างบประมาณและการพยากรณ์ 
(2) ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 
(3) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ส าหรับการตัดสินใจด้านการบริหาร 
(4) จัดท ารายงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร ซึ่งรวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น 

การวางแผนและการจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การวัดผล 
การปฏิบัติงาน และการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน  

(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ 
(6) ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท างบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการตัดสินใจลงทุน 
(7) อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับ 
 การตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 
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08-214-201 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน      3(2-2-5)   
 Internal Control and Internal Auditing 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
  08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2  
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
 08-212-203 Intermediate Accounting II  

การก ากับดูแลกิจการ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
และการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  
ตามแนวคิดของ COSO  การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน แนวคิด 
การตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  จริยธรรมและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร  รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบภายในต่อการค้นพบการทุจริตในองค์กร 
Corporate governance, conceptual framework, objectives and classification 
of internal control and enterprise risk management based on COSO; the 
evaluation of internal control effectiveness, internal audit concepts and 
establishing internal audit unit, ethics and internal auditing standards; 
types and process of internal audit; internal audit of key business activity 
of corporate including duty and responsibility of internal auditors in order 
to detect fraud 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 

(1) อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ)

และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(3) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินและ 

พิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 
(4) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงานตรวจสอบ 
(5) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของงานให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับงานนั้น 
(6) อธิบายหลักการการก ากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เป็น 
(7) เจ้าของนักลงทุน และผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลที่ได้รับการก ากับดูแลและอธิบาย 
(8) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(9) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการก ากับดูแลองค์กร 
(10)  วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 
(11)  วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน 
(12)  ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อสงสัยอย่างมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูลทางการเงิน

และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
(13)  ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสมโดย

พิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(14)  ระบุประเด็นทางจริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใดควรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 
(15)  วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 
(16)  ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพ้ืนฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเท่ียงธรรม 
(17)  ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับและ 

การปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ที่ล่อแหลม 
(18)  ทางจริยธรรมและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 
(19)  ประยุกต์ใช้ข้อก าหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน 
(20)  อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี 
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08-214-302 การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี      3(3-0-6) 
 Corporate Governance and Ethics for Professional Accountants 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite:  - 

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีโครงสร้างความส าคัญและ
กระบวนการก ากับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและของไทยความโปร่งใสของรายงาน
ทางการเงินการใช้กลไกทางการบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการก ากับดูแล
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 

 Principles, concepts, ethics of professional accounting, 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 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 

(1) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของงานให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับงานนั้น 
(2) อธิบายหลักการการก ากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ นักลงทุน 

และผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลที่ได้รับการก ากับดูแล และอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียใน
ข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

(3) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการก ากับดูแลองค์กร 
(4) วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 
(5) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่ก ากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 
(6) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี 
(7) อธิบายลักษณะของจริยธรรม 
(8) อธิบายข้อดีและข้อเสียของแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตาม

หลักการต่อจริยธรรม 
(9) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใดควรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 
(10) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 
(11) ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพ้ืนฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเท่ียงธรรม ความรู้  

ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และการปฏิบัติตน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ท่ีล่อแหลมทางจริยธรรม  และก าหนดแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม 

(12) ประยุกต์ใช้ข้อก าหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติตาม 
มาตรฐาน 

(13) อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(14) อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี 
(15) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง    

กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 
(16) วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพ และต่อสาธารณะ 
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08-214-403 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน      3(2-2-5) 
 Auditing and Assurance Services 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
  08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2  
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
 08-212-203 Intermediate Accounting II  

แนวคิดท่ัวไปและมาตรฐานการสอบบัญชีกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชีจรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีการทุจริตและข้อผิดพลาดการวางแผนงานสอบบัญชี
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระส าคัญการประเมินความเสี่ยงหลักฐานการ
สอบบัญชีวิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบ
บัญชีการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ กระดาษ
ท าการของผู้สอบบัญชีการตรวจสอบสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่าย
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากรการ
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
Auditing concepts and framework; lows related to auditing; code of ethics 
and auditor’s responsibilities; errors and fraud; audit planning; audit risk 
and materiality; risk assessment; audit evidence; procedure to obtain and 
auditing; audit sampling; test of report on text of the directors or partners 
or manager; working paper; audit of assets, liabilities; equities, revenues 
and expenditure; auditor’s report and tax auditor’s report; auditing 
assurance 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 

(1) ตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน 
และรายงานฉบับบูรณาการ 

(2) อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(3) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ) 

และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(4) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินและพิจารณา 

ถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 
(5) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงานตรวจสอบ 
(6) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของงานให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับงานนั้น 
(7) อธิบายหลักการการก ากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ นักลงทุน 
      และผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลที่ได้รับการก ากับดูแล และอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ในข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
(8) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการก ากับดูแลองค์กร 
(9) วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน 
(10) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตั้งข้อสงสัยอย่างมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูลทางการเงิน 
 และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
(11) ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม  
      โดยพิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
(12) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใดควรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 
(13) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 
(14) ประยกุต์ใช้หลักจริยธรรมพ้ืนฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเท่ียงธรรม ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และการปฏิบัติตน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ท่ีล่อแหลมทางจริยธรรมและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม 

(15) ประยุกต์ใช้ข้อก าหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติตาม 
 มาตรฐาน 
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08-215-301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี      3(2-2-5) 
 Software Package for Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite:  08-212-101 Fundamental Accounting 

โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีการบันทึกรายการทางบัญชีและการประมวลผลสารสนเทศ
ทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง โปรแกรมส าเร็จรูปในธุรกิจโรงแรม 
General structure of accounting softwar 
e package; usage of accounting package  for preparing accounting 
documents; recording accounting transactions and processing accounting 
information relating to various connected systems; software package in 
hotel business 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์  

การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ และการจัดท างบประมาณและการพยากรณ์ 
(2) ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 
(3) วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุม 
 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
(4) อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจอย่างไร 
(5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ 
(6) น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

และการตัดสินใจที่ดีข้ึน 
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08-215-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(2-2-5) 
 Accounting Information Systems 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น และ 
  08-213-201 การบัญชีต้นทุน 
 Prerequisite:  08-212-101 Fundamental Accounting and 
  08-213-201 Cost Accounting 

ลักษณะและความส าคัญของระบบบัญชี หลักการควบคุมภายใน วิธีการของระบบ
สารสนเทศทางบัญชี การจัดท าเอกสารทางบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน และวงจรธุรกิจโรงแรม ระบบย่อย
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีและรายงานทางบัญชี ทางเดินเอกสารและสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 Natures and importance of accounting system; principles of internal 
 controls; accounting information system method; preparation of 
 accounting documents; analysis and design of accounting 

information systems; basic business and hotel business cycle; system of 
accounting information systems and accounting reporting. document and 
accounting information involved 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน 
(2) วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุม 

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
(3) อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจอย่างไร 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ 
(5) น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

และการตัดสินใจที่ดีข้ึน 
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08-216-201 การภาษีอากร      3(2-2-5) 
 Taxation 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการและความส าคัญของภาษีอากรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรและภาษี
ท้องถิ่น 
Principles and the importance of taxation; personal income tax; corporate 
income tax; VAT specific business tax and stamp duty; excise duty; local 
taxes 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) อธิบายข้อก าหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ  
(2) จัดท าการค านวณภาษีทางตรงและทางอ้อมส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
(3) วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน 
(4) อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี 
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08-216-302 ภาษีอากรในบัญชี      3(2-2-5) 
 Taxation in Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
  08-212-203 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ 
  08-216-201 การภาษีอากร 
 Prerequisite:  08-212-102 Intermediate Accounting I and 
 08-212-203 Intermediate Accounting II and 
  08-216-201 Taxation 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีกับภาษีอากรการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการบัญชี
ภาษีเงินได้หักณที่จ่ายการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลการบัญชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิมความแตกต่างระหว่างก าไรสุทธิตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปกับก าไร
สุทธิตามหลักประมวลรัษฎากรการปรับปรุงก าไรสุทธิตามหลักการบัญชีให้เป็นไปตาม
หลักกฎหมายภาษีอากร 
Relationship between accounting and tax; accounting for personal income 
tax; accounting for withholding tax; accounting for specific business tax; 
accounting for corporate income tax; accounting for value added tax; 
differences between net income according to generally accepted 
accounting principles (GAAP) and net income according to the revenue 
code; adjustment of net income according to generally accepted 
accounting principles and tax law 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) จัดท าการค านวณภาษีทางตรงและทางอ้อมส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
(2) วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน 
(3) อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี 
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08-216-403 สัมมนาการบัญชีและการสอบบัญชี      2(1-2-3) 
 Seminar in Accounting and Auditing 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

อภิปราย วิเคราะห์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ประเด็น
และปัญหาทางการสอบบัญชี  ค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง
เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อการบัญชี  ปัญหาจากการ
ปฏิบัติทางการบัญชี  ปัญหาการจัดท าบัญชีของธุรกิจโรงแรม แนวทางแก้ไขโดยใช้
กรณีศึกษาบทความ งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
Discussion, analysis, financial reporting standards, auditing standard, 
accounting issue and problem in auditing; research to achieve a profound 
knowledge and understanding about the Impacts of changing environment 
on accounting; problems resulting from the various accounting practice 
options; problems of accounting of hotel business; solutions by case 
studies, articles and research papers related domestic and international 
articles 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 

(1) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ส าหรับการตัดสินใจด้านการบริหาร 
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ 
(3) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ)  
 และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
(4) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์ 
 และการบูรณาการ 
(5) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
(6) ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา 
(7) เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและซับซ้อนในหลายแง่มุม 
(8) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
(9) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ท่ีเป็น 
 ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา 
(10) ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
(11) ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและประเมินข้อมูลทั้งหมด 

  เชิงวิพากษ์ 
(12) คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
(13) ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
(14) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพ่ือโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

  องค์กร 
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08-216-404 วิธีวิจัยทางการบัญชี      2(1-2-3) 
 Accounting Research Method 
 วิชาบังคับก่อน:  08-211-309 สถิติธุรกิจ 
 Prerequisite:  08-211-309 Business Statistics 

บทบาทความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางบัญชีจรรยาบรรณของนักวิจัยขั้นตอน
การวิจัยการเลือกหัวข้อการวิจัยการก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของงานวิจัย
เครื่องมือการวิจัยการก าหนดตัวแปรประชากรและกลุ่มตัวอย่างการตั้งสมมติฐานวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการเลือกสถิติท่ีสอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย 
Role, importance, and benefits of accounting research; researchers’ ethics; 
research process; topic selection, research objectives and scopes, research 
tools, variable determination, populations and sampling; hypothesis; data 
collection, appropriate statistics methods for various types of research; 
data analysis; research report writing and evaluation 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัยการวิเคราะห์  
    และการบูรณาการ 
(2) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมื่อน าเสนออภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ 
    และไม่เป็นทางการทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา 
(3) ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

     (4)  ประยุกต์ใช้ทักษะการให้ค าปรึกษาเพ่ือลดหรือแก้ไขข้อขัดแย้งแก้ไขปัญหา  
          และสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุด 
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08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์      1(0-2-1) 
 วิชาชีพด้านการบัญชี 
 Preparation for Co-operative Education and  
 Internship in Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ปรัชญาและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน
และการจัดการศึกษาแบบสหกิจการเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายน าประวัติ
ประสบการณ์เอกสารอ้างอิงและหนังสือรับรองเทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ์การ
พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานที่ท างานและทักษะต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นในการท างานจรรยาบรรณในการท างานความปลอดภัยและมนุษย์สัมพันธ์ 
The philosophy and goal of work integrated learning and co-operative 
education; preparation of the necessary paperwork to apply for jobs 
including effective cover letter, resume, reference, and letter of 
recommendation; the development of basic interpersonal communication 
skills expected in the workplace and general skills required to be 
successful in internship program; work ethic, workplace safety and human 
relations 
 

ผลการเรียนรู้(Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ(IES) 
(1) จัดการเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดทางวิชาชีพ 
(2) สอบทานงานของตนเองและของผู้อื่นเพ่ือประเมินว่างานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ
องค์กรหรือไม่ 
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08-216-406 โครงงานทางการบัญชี      3(1-4-4) 
 Accounting Project 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

บูรณาการความรู้ทางการบัญชีสู่การออกแบบโครงงานเพื่อแก้ปัญหาให้แก่สถาน
ประกอบการหรือธุรกิจในชุมชน การวิเคราะห์สภาพปัญหา การประยุกต์แนวคิดทางการ
บัญชีเพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ด าเนินโครงการ สรุปผลและน าเสนอรายงานโดย
ใช้การปฏิบัติงานจริง ภายใต้การให้ค าปรึกษาและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
Integration accounting knowledge to design project for problem solving of 
enterprise or business in community; problem analysis; application of 
accounting concepts for practical guide to problem solving; project 
operation; conclusion and report presentation by using real operation; 
base on consulting and suggestion of advisor 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์  
     และการบูรณาการ 
(2) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
(3) ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา 
(4) เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและซับซ้อนในหลายแง่มุม 
(5) ประยุกต์ใช้ทักษะการให้ค าปรึกษาเพ่ือลดหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง  แก้ไขปัญหา  

และสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุด 
(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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08-216-407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี      3(0-40-0) 
 Internship in Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพด้านการบัญชี 

Prerequisite: 08-216-405   Preparation for Co-operative Education     
 and Internship in Accounting 
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการบัญชี ในองค์กรหรือสถาน
ประกอบการโดยมีระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องจัดท ารายงานสรุปผล
การฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน และน าเสนอประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 
Practical work experience in accounting in organization or workplace for an 
semester. Students must conduct a summary report after completing an 
internship and give presentation, and it is graded as S or U. 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 

(1) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก 
    เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(2) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
(3) ประยุกต์ใช้เหตุผลการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา 
(4) เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและซับซ้อนในหลายแง่มุม 
(5) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีมเม่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
(6) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาในการสื่อสาร 
    ทุกรูปแบบ 
(7) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(8) ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและประเมินข้อมูล 
    ทั้งหมดเชิงวิพากษ์ 
(9) ก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูล 
    ป้อนกลับจากผู้อื่นและการไตร่ตรองด้วยตนเอง 
(10) จัดการเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดทางวิชาชีพ 
(11) คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
(12) เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามา 
(13) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(14) สอบทานงานของตนเองและของผู้อ่ืนเพื่อประเมินว่างานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ 
      องค์กรหรือไม่ 
(15) ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
(16) ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
(17) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
      องค์กร 
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08-216-408 สหกิจศึกษาด้านการบัญชี      6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Accounting 
 วิชาบงัคับก่อน: 08-216-405 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพด้านการบัญชี 

Prerequisite: 08-216-405   Preparation for Co-operative Education     
 and Internship in Accounting 
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการบัญชีในสถานประกอบการหรือ
องค์กรที่คณะให้ความเห็นชอบโดยมีระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถ
บูรณาการความรู้เชิงวิชาการกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานรายวิชานี้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาพิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถและทักษะในการท างาน 
และประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 
Practical work experience in accounting in a faculty-approved workplace or 
organizations for an semester. Students will apply academic knowledge 
and integrate classroom learning with related work experience. The course 
offers students the opportunity to evaluate career selection, demonstrate 
and employability skills, and it is graded as S or U. 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 

(1) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก 
    เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(2) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป 
(3) ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา 
(4) เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและซับซ้อนในหลายแง่มุม 
(5) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
(6) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาในการสื่อสาร 
    ทุกรูปแบบ 
(7) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(8) ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและประเมินข้อมูลทั้งหมด 
    เชิงวิพากษ ์
(9) ก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูล 
    ป้อนกลับจากผู้อื่นและการไตร่ตรองด้วยตนเอง 
(10) จัดการเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดทางวิชาชีพ 
(11) คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
(12) เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามา 
(13) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(14) สอบทานงานของตนเองและของผู้อ่ืนเพื่อประเมินว่างานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ 

 องค์กรหรือไม่ 
(15) ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
(16) ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
(17) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 องค์กร 
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08-217-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม      2(2-0-4) 
 Introduction to Hospitality Industries 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite:  - 

วิวัฒนาการและความส าคัญของอุตสาหกรรมการบริการและโรงแรม การด าเนินงานและ
การบริหารอุตสาหกรรมการบริการและโรงแรม การแบ่งประเภทและระดับของธุรกิจ
โรงแรม มารยาทและวิธีการปฏิบัติตนของพนักงานโรงแรม จิตวิทยาการบริการ  
การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงแรมแนวโน้มการด าเนิน
ธุรกิจโรงแรมในอนาคต 
Evolution and importance of Hospitality Industries; operational and 
management the service industry and hotel business; categories and 
standard of hotel business; etiquettes of hotel personnel; service industry 
psychology; internal and external co-ordination; trends in hotel business 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
(2) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่ก ากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 
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08-217-302 การบัญชีโรงแรม      3(2-2-5) 
 Hotel Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-212-101 การบัญชีชั้นต้น 
 Prerequisite:  08-212-101 Fundamental Accounting 

วิธีการบัญชีที่ใช้ในกิจการโรงแรม ระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในโรงแรมโดยทั่วไป งบประมาณ
รายได้รายจ่าย การด าเนินงานของแผนกบัญชีลูกค้าการตรวจสอบภายในรายงาน
ประจ าปีการท างบการเงินประจ างวดต้นทุนโรงแรม การบันทึกบัญชีและการจัดท างบ
การเงินเป็นภาษาอังกฤษ 
Accounting Methods for Hotel Business, general hotel accounting, income-
expenditure budget, customer accounting audit sector operation, annual 
report, financial statements; cost in hotel, accounting entry records and 
preparation of financial statements in english 
 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
(1) ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 
(2) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 
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08-217-303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม      3(0-40-0) 
 Practice Skills in Hotel Accounting 
 วิชาบังคับก่อน: 08-217-302 การบัญชีโรงแรม    
 Prerequisite:  08-217-302 Hotel Accounting 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบัญชีกับการฝึกปฏิบัติงานจริงในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม 
อาทิ แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกห้องพัก แผนกห้องครัวแผนกแม่บ้านและฝึกบันทึก
บัญชีและการจัดท างบการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม โดยนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงานกับ
โรงแรมและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดย เป็นเวลาอย่างน้อย 300 ชั่วโมง 
หรือไม่น้อยกว่า 60 วัน เขียนรายงานและน าเสนอ และประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 

 The application of accounting knowledge to practice in departments of 
the hotel such as reception, room departments, kitchen departments, 
housekeeping; and practice in accounting and the preparation of financial 
statements for the hotel business; students are training with the hotel by 
supervision of an instructor; at least 300 hours, or at least 60 days; 
summary report and presentation and it is graded as S or U 

 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 

(1) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก 
     เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

(2) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
(3) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาในการสื่อสาร 
    ทุกรูปแบบ 
(3) ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและประเมินข้อมูลทั้งหมด 

เชิงวิพากษ์ 
(4) ก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูล 

ป้อนกลับจากผู้อ่ืนและการไตร่ตรองด้วยตนเอง 
(5) คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
(6) เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามา 
(7) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(8) ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
(9) ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
(10) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพ่ือโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

องค์กร 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา  
กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 
สาขา/
วิชาเอก 

สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 

1 นายศิววงศ์  เพชรจุล 
3 9301 0015X XX X 

ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2558 
2552 
2542 

2 นางกรรณิกา  บัวทองเรือง 
3 9207 0004X XX X 

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 

2550 
2548 

3 นางระริน  เครือวรพันธ์ุ 
3 9301 0062X XX X 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2545 
2542 

4 นางสาวศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ 
3 9205 0004X XX X 

บธ.ม. 
บช.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2547 
2544 

5 นางสาวกัลยาณี  ยุทธการ 
3 9298 0002X XX X 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2547 
2543 
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อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 
สาขา/
วิชาเอก 

สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 

1 นายศิววงศ์  เพชรจุล 
3 9301 0015X XX X 

ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2558 
2552 
2542 

2 นางกรรณิกา  บัวทองเรือง 
3 9207 0004X XX X 

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 

2550 
2548 

3 นางระริน  เครือวรพันธ์ุ 
3 9301 0062X XX X 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2545 
2542 

4 นางสาวจิรัชญา บญุช่วย 
5 9207 0000X XX X 

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2559 
2548 

5 นางสาวศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ 
3 9205 0004X XX X 

บธ.ม. 
บช.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2547 
2544 
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ภาคผนวก ซ 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอนของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. นายศิววงศ์  เพชรจุล  
  

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยมหาสารคม, 2558   
ระดับปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552 
ระดับปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542 
 
ประวัติการท างาน 
ปีท่ีท างาน ต าแหน่งงาน 
2552 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
2548 - 2552 อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
2542 - 2547 ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด 
2541 - 2542 พนักงานวางระบบบัญชี บริษัท ไทยไอแซก จ ากัด 
2540 - 2541 พนักงานบัญชี บริษัท อาร์เอ การบัญชี จ ากัด 
2539 - 2540 พนักงานบัญชี บริษัท แปซิฟิคมาร์ท จ ากัด 
2537 - 2539 พนักงานบัญชี บริษัท โปรชาร์ตแอนด์เอเยนซี่ จ ากัด 

 
ผลงานทางด้านวิชาการ 

ศิววงศ เพชรจุล, ฉัตรรัชดา วิโรจนรัตน, ปภาวี สุขมณี, ปาลวี เชาวพาณิช และจุฑามาศ สุนทร. 2558. 
 แรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคมของนักศึกษาหลักสูตร 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดกาฬสินธุ. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7. พ.ศ. 2558, วันที่ 1-3 กันยายน 2558, หน ้า 115-121. 
จิรัชญา บุญช่วย, กรรณิกา บัวทองเรือง, ศิววงศ์ เพชรจุล. 2560. ความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองเงินสด   
          กับการปรับก าไร:กรณีศึกษากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร.ประชุมวิชาการระดับชาติ      
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย 
          เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560, วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560, หน้า 344-349.   
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2. นางกรรณิกา บัวทองเรือง  
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550  
ระดับปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2548 
 
ประวัติการท างาน 
ปีท่ีท างาน ต าแหน่งงาน 
2552 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาการบัญชีวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
2550 - 2552 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและอาจารย์พิเศษภาคสมทบ เสาร์ อาทิตย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

ผลงานทางด้านวิชาการ 
กรรณิกา บัวทองเรือง. 2557. การประยุกต์ใช้ต้นทุนในการตัดสินใจของนักศึกษาบัญชี. ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจบริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, วันที่ 26-28 มีนาคม 2557, หน้า 478-485. 

กรรณิกา บัวทองเรือง, กัลยาณี ยุทธการ, วิทยา ตู้ด า. 2559. ศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง.การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ระดับชาติ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, วันที่ 24-26 สิงหาคม 
2559, หน้า 423-424. 
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3. นางระริน เครือวรพันธุ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545 
ระดับปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2542 
 
ประวัติการท างาน 
 ปีท่ีท างาน ต าแหน่งงาน 
 2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 2546 - 2553 อาจารย์ประจ าคณะบัญชี วิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2544 - 2545 สมุห์บัญชี บริษัท เอส ที วีดีโอ จ ากัดกรุงเทพฯ 
 2542 - 2543 ฝ่ายบัญชี และเลขาด้านกฎหมาย ส านักกฎหมายจัสติคลอร์ กรุงเทพฯ 
 2541 หัวหน้าฝ่ายบัญชี ส านักกฎหมายวชิรประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 

 
ผลงานทางด้านวิชาการ 
ระริน เครือวรพันธุ์. 2558. การบัญชีภาษีอากร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ จ ากัด 
ระริน เครือวรพันธุ์. 2558. การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการภาษีอากรโดยใช้แบบการช าระภาษี ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3. ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยราชภันครศรีธรรมราช, 
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558, หนา้ 336. 
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4. นางสาวจิรัชญา บุญช่วย   
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
  ระดับปริญญาโท  : บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 
 ระดับปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2548 
 
ประวัติการท างาน 

ปีท่ีท างาน ต าแหน่งงาน 
2560- ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 
2557 - 2560 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท ไทยมิคามิ จ ากัด 
2556 - 2557 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฮิดะ อยุธยา จ ากัด 
2554 - 2556 หวัหน้าแผนกบัญชี บริษัท ทรินิตี้ ครีเอชั่น จ ากัด 
2549 - 2554 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอสเค การบัญชีและภาษีอากร จ ากัด 
2548 - 2549 พนักงานบัญชี บริษัท สปาชา จ ากัด 

 

ผลงานทางด้านวิชาการ 

จิรัชญา บุญช่วย, กรรณิกา บัวทองเรือง, ศิววงศ์ เพชรจุล. 2560. ความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองเงิน
สดกับการปรับก าไร: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร. ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560, วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560, หน้า 344-349.  
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5. นางสาวศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547 
ระดับปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2544 
 
ประวัติการท างาน 
ปีท่ีท างาน ต าแหน่งงาน 
2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
2548 - 2550 อาจารย์สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 อาจารย์ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 
2546 - 2548 พนักงานบัญชีอาวุโส บริษัทตรัง ฮอนด้าคาร์ จ ากัด 
2545  ต าแหน่ง ผู้ท าบัญชี บริษัท ซอย3 การบัญชี จ ากัด 

 
ผลงานทางด้านวิชาการ 
ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ. 2557. การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาการบัญชี 

ชั้นต้น 1 กรณีศึกษา : นักศึกษาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจบริหารจัดการ
ก้าวไกลมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,  
วันที่ 26-28 มีนาคม 2557, หน้า 497-502. 

ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ, ศิริวรรณ์ศิลารักษ์, กัลยาณี ยุทธการ. 2557. การศึกษาความพึงพอใจของ 
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6,วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557, หน้า 493-504. 

ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ, กัลยาณี ยุทธการ, จตุพร ฮกทา. 2559. การพัฒนาความรู้ทางการบัญชีวิสาหกิจ 
ชุมชน กลุ่มจักสานเตยปาหนัน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง.การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ, วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559, หน้า 421–422.  

ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ, นุชนาถ ทับครุฑ. 2559. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเชิงลึกหาด 
ปากเมง จังหวัดตรัง.การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 8,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559, หน้า 408-409.
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 
1. ความรู้ ความ
เข้าใจพ้ืนฐานเพื่อ
เป็นนักบัญชีที่มี
ความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานการบัญชี
และมีความ
เชี่ยวชาญด้าน 
การบัญชีโรงแรม 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี 
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
การจัดท าบญัชีเบื้องต้น 
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
การจัดการข้อมูลทางการบญัช ี
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ข้อมลูทางการบัญชี 
5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธรุกิจ
และกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี 
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการโรงแรม 

1. ประเมินผลจากการ
สอบภาคทฤษฎีและ 
การน าเสนองานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. ข้อสอบกลางภาคข้อ
ปลายภาค และ 
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ผ่านเกณฑค์ะแนน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

รายวิชาที่สนับการเรียนรู้ 
ทักษะและคณุลักษณะของ
สมรรถนะหลักนี้คือ กลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ เช่น 
- การบัญชีช้ันต้น  
- องค์การและการจดัการ 
- หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
- หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
- สถิติธุรกิจ 
- หลักการตลาด 
- การภาษีอากร  
- การเงินธุรกิจ 
- การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

 ทักษะ (Skill) 
1. สามารถอธิบายถึงคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณของ
วิชาชีพบัญชี 
2. สามารถจดัท าบัญชีเบื้องต้น
ส าหรับธรุกิจบริการ ธุรกิจซื้อมา
ขายไป และธุรกิจการผลิต 
3. สามารถน าเสนอข้อมลูทางการ
บัญชีในรูปแบบของงบการเงิน 
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทาง
บัญชีมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

1. ประเมินทักษะจากการ
ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
2. ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3. ประเมินทักษะจากการ
สังเกตและสอบถามความ
คิดเห็น 

1. รายงานผลงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
2. แบบประเมินงานที่
ได้รับมอบหมาย 

1. ผ่านเกณฑค์ะแนน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

- กฎหมายธุรกิจและกฎหมาย
ทางวิชาชีพบัญชี 
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบริการและ
การโรงแรม 
 

 คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
1. ความรับผดิชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. การสื่อสารเพื่อการน าเสนอ 
3. การท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
5. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากพฤติกรรม 
3. ประเมินจากการ
ตัดสินใจ 
4. ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็น 

1. งานท่ีได้รับมอบหมาย 1. ประเมินผลโดยเกณฑ์
ผ่าน/ไมผ่่าน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

2. การเป็น 
นักบัญชทีี่มีความ
ช านาญในการจัดท า
บัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีและมี
ความเชี่ยวชาญด้าน
การบัญชีโรงแรม 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการจดัท า
บัญชตีามมาตรฐานบญัชีใน
รูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับธุรกจิโรงแรม
ธุรกิจซื้อมาขายไป  
และธุรกิจการผลิต 
2. ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร และ
การวางแผนภาษสี าหรับธุรกิจ 
3 .ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบญัชี 
4. ความรู้เกี่ยวกับจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน 

1. ประเมินผลจากการ
สอบภาคทฤษฎีและการ
น าเสนองานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

1. ข้อสอบกลางภาค 
ข้อสอบปลายภาค และ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. การวิเคราะห์
โครงการ 

1. ผ่านเกณฑค์ะแนน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

รายวิชาที่สนับการเรียนรู้ 
ทักษะและคณุลักษณะของ
สมรรถนะหลักนี้คือกลุม่
วิชาชีพบังคับและ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก เช่น 
- การบัญชีช้ันกลาง 1 
- การบัญชีช้ันกลาง 2 
- การบัญชีช้ันสูง 1 
- การบัญชีช้ันสูง 2 
- การรายงานและ 
วิเคราะห์งบการเงิน 
- การบัญชีต้นทุน 
- การบัญชีเพื่อการจัดการ 
- การวางแผนและ 
การควบคุมก าไร 
- การควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายใน 
- การสอบบัญชแีละ 
การให้ความเชื่อมั่น 
- ระบบสารสนเทศ 
ทางการบัญชี 
- ภาษีอากรในบัญชี 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

 ทักษะ (Skill) 
1. สามารถจดัท าบัญชีส าหรับ
ธุรกิจโรงแรมธุรกิจซื้อมาขายไป 
และธุรกิจการผลิต 
2. สามารถค านวณภาษีอากรและ
การวางแผนภาษสี าหรับธุรกิจ 
3. สามารถวางระบบบัญชีและ 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จัดท าบัญช ี
4. สามารถจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การายงานทางการเงิน 
5. ความสามารถวิเคราะหร์ายงาน
ทางการเงิน 
 
 

1. ประเมินจากการจดัท า
แผนธุรกิจ 
2. ประเมินจากผลการ
ด าเนินโครงการส าหรับ
ผู้ประกอบการใหม ่
3. การประเมินผลการ
วิเคราะหโ์ครงการ 

1. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. แบบประเมินงานที่
ได้รับมอบหมาย 

1. ผ่านเกณฑค์ะแนน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

- วิธีวิจัยทางการบัญชี 
- สัมมนาการบัญชแีละ 
การสอบบัญช ี
- ทักษะการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีโรงแรม 
- การบัญชีเฉพาะกิจการ 
- ทฤษฎีบัญช ี
- การบัญชีระหว่างประเทศ 
- การงบประมาณยุคใหม ่
- โปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่องานบัญชี 
- ระบบสารสนเทศ 
ทางการบัญชี 
- การจัดการต้นทุน 
- การบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
- การควบคุมและ 
การตรวจสอบระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

 คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
1. ความรับผดิชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. การเรียบเรียงและการสื่อสาร
เพื่อการน าเสนอผลงาน 
3. การปฏิบัติงานจริง 
4. ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
5. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากพฤติกรรม 
3. ประเมินผลจากการ
ด าเนินงาน 
4. ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็น 

1. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ผลงานท่ีได้
ด าเนินงาน 

1. ประเมินผลโดยเกณฑ์
ผ่าน/ไมผ่่าน 

- การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สอบบัญช ี
- การบัญชีโรงแรม 
- การเตรยีมสหกิจศึกษา
ทางการบัญชี 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการบญัช ี
- สหกิจศึกษาทางการบัญชี 
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