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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  6 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 65 
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2564 
 

ภาคผนวก ง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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มคอ.2 ปริญญาตรี 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :     25430221101183 
ภาษาไทย :     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Accountancy Program 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)         
ชื่อย่อ (ไทย)           
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     

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

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
ไม่มี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 

6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2566 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 

(1)  นักบัญชี  
(2)  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
(3)  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
(4)  ผู้ตรวจสอบภายใน  
(5)  นักบัญชีบริหาร 
(6)  เจ้าหน้าที่ภาษีอากร  
(7)  ผู้วางระบบบัญชี  
(8)  นักวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี  
(9)  ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี  
(10)  ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
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9. ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางสาวฉันทิชา บัวศรี อาจารย ์ บช.ม. 
บธ.บ. 

บัญชีบริหาร 
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

2540 
2538 

2 นางสาวโชติญาณ์ หิตะพงศ ์ อาจารย ์ บช.ม. 
บธ.บ. 

บัญชีการเงิน 
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขตภาคใต ้

2550 
2547 

3 นางศรัณยา  อิสรรักษ์ อาจารย ์ บธ.ม. 
บธ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 
การบัญชี  
 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2546 
2540 

4 นางสาวศิรดา  นวลประดิษฐ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

การบัญชี 
บัญชีการเงิน 
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.เกษตรศาสตร ์

2558 
2548 
2545 

5 นางเสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ อาจารย ์ บช.ม. 
บช.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

ม.เชียงใหม ่
ม.แม่โจ ้

2544 
2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับโลก  ทำให้มีการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นมีการขยายตัวของการเปิดเขตการค้าเสรี  ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงาน
ระหว่างประเทศ การดำเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย รวมทั้งรูปแบบ
ธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น ยังผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนากำลังคนในวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือสนับสนุนองค์กรให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในโลกธุรกิจปัจจุบัน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมโลกในปัจจุบันมีผลต่อวัฒนธรรมและมาตรฐานการทำงานในองค์กร ทำให้บุคลากรต้องมี

ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว เพ่ือให้ดำรงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างดีและเพ่ือให้สังคมเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ควรมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับสังคมไทย ยุค 4.0 และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ จากเศรษฐกิจแบบเดิมเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี  และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้  
อย่างต่อเนื่อง  สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถควบคู่

กับการมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจการผลิต
บัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้
ชุมชนเป็นฐานเพ่ือเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงมุ่งพัฒนาบัณฑิต
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. วิชาบังคับ     จำนวน 18 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา    จำนวน  9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มบูรณาการ    จำนวน  9 หน่วยกิต 

2. วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า จำนวน 12 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก    จำนวน  3 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเลือก     จำนวน  9 หน่วยกิต 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้อาจารย์ประจำที่สังกัดคณะหรือบุคลากรของส่วนงานที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน โดยมีรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลด้านวิชาการเป็น 
ผู้กำกับดูแล และฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงาน 

 
14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโน โลยี ราชมงคลศรีวิชัยและคณ ะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์   

- มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 
- มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการ
วิชาการ 
- มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานิสิต 
- มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
- มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานสรรพากร ภาค 12 โครงการสรรพากรสอนภาษีที่ มหาวิทยาลั ย  RD go 
Campus เพ่ือให้ความรู้ด้านภาษีอากรแก่นิสิตสาขาวิชาการ
บัญชีก่อนจบการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของสำนักงานสรรพากร ภาค 12 เป็นประจำทุกปี 
 



     มคอ.2 ปริญญาตรี - 6 - 

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการ Young Smart Accountant 

ให้ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี ภาษีอากร การพัฒนา
บุคลิกภาพ การส่งงบการเงินแบบออนไลน์  
(e-filing)  

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่นักภาษีอากรระดับ
ปฏิบัติการ  ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรประเภทต่าง ๆ 
การยื่นแบบออนไลน์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 ความสำคัญ 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้

มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางบัญชี รวมทั้งศาสตร์อื่นที่สัมพันธ์กัน 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบัญชี ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. มีความรู้ในทางทฤษฏ ีมีทักษะด้านวิชาชีพบัญช ี
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

วัตถุประสงค์หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังที่จะทำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

1. มีความรู้ในทางทฤษฏี มีทักษะด้านวิชาชีพบัญช ี PLO 2, 3, 4 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

PLO 1, 5 

3. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

PLO 5, 6 
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ตารางจำแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes : PLO) ของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ 
(Program Learning Outcome) 

ผลการ
เรียนรู้
ทั่วไป 

(Generic 
LO) 

ผลการ
เรียนรู้
เฉพาะ
สาขา 

(Specific 
LO) 

Bloom’s 
Taxonomy 
C : U,A,E 

AF 
P 

TQF 
มคอ.

1 

PLO Outcome Statement      
PLO 1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
/  U 1 1.1 

1.2 
1.3 

PLO 2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางบัญชี สามารถบูรณาการ
และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่
ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 / U 2 2.1 
2.2 
2.3 

PLO 3 มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์อ่ืนที่
สัมพันธ์กับองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้ 

 / U 2 

PLO 4 มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ป ร ะก อ บ วิ ช าชี พ  แ ล ะมี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะก าร เป็ น
ผู้ประกอบการ 

 / A,E 3 3.1 
3.2 
3.3 

PLO 5 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัว 
รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

/  AF 4 4.1 
4.2 

PLO 6 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 / U,AF 5 5.1 
5.2 
5.3 

หมายเหตุ C= Cognitive : U = Remembering/understanding , A=Applying /Analyzing,  
E = Evaluation/Creating, AF= Affective, P = Psychomotor 

 



     มคอ.2 ปริญญาตรี - 9 - 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา  
ปีท่ี รายละเอียด 
1 PLO1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

PLO2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางบัญชี สามารถบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
PLO3 มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์อ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้ 
PLO5 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัว รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2 PLO1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางบัญชี สามารถบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
PLO3 มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์อ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้ 
PLO5 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัว รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
PLO6 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 PLO1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางบัญชี สามารถบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
PLO3 มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์อ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้ 
PLO4 มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
PLO5 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัว รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
PLO6 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 PLO1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางบัญชี สามารถบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
PLO3 มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์อ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้ 
PLO4 มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
PLO5 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัว รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
PLO6 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนการพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานเป็นไปตาม อว. และ
สภาวิชาชีพ 

1.  ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
2.  ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยมุ่ง
ให้มีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

1. รายงานประเมินหลักสูตร 
(AUN) 
2. เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย 

1. การสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
หาข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง
หลักสูตร 
2. การสัมภาษณ์ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน 
3. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่
เกีย่วข้อง ประกอบด้วย บัณฑิตและ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
4. สอบถามความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
5. สอบถามความพึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

1.รายงานสรุปผลการสนทนา
และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
เสีย 
2. รายงานผลการประเมิน
ความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
 

3. เสริมสร้างความรู้ และทักษะ
วิชาชีพของนิสิต  

สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรวิชาชีพบัญชี เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของนิสิต 

บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม/โครงการที่มี
องค์กรวิชาชีพหรือผู้ใช้บัณฑิต
ให้การสนับสนุน 

4. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
2.  ส่งเสริมการทำวิจัยหรือการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

1.  ปริมาณงานด้านการ
ให้บริการวิชาการ การอบรม
สัมมนา และการศึกษาต่อ 
2.  ผลประเมินการสอนโดย
ผู้เรียน 
3.  ผลงานวิจัยหรือการจัดการ
ความรู้ 

https://www.qa.tsu.ac.th/UserFiles/qa/file/qa-2561/senior.pdf
https://www.qa.tsu.ac.th/UserFiles/qa/file/qa-2561/senior.pdf
https://www.qa.tsu.ac.th/UserFiles/qa/file/qa-2561/senior.pdf
https://www.qa.tsu.ac.th/UserFiles/qa/file/qa-2561/senior.pdf
https://www.qa.tsu.ac.th/UserFiles/qa/file/qa-2561/senior.pdf
https://www.qa.tsu.ac.th/UserFiles/qa/file/qa-2561/senior.pdf
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
 ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ข้อที่ 12 (ภาคผนวก ฉ) 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ไม่มี 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 

ไม่มี 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  

ระดับชั้นปี 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 2 - 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 3 - - 100 100 100 
ชั้นปีที่ 4    100 100 
รวมจำนวนนิสิต 100 200 300 400 400 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 100 100 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณเงินรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายรบั 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าลงทะเบียน 2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000 8,800,000 
รวมรายรับ 2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000 8,800,000 
ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 11,000 บาท ตลอดหลักสูตร 88,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 22,000 บาท 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร* 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
2. งบดำเนินการ  250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 
3. งบลงทุน  100,000 - - 100,000 - 
4. งบเงินอุดหนุน  125,000 250,000 375,000 500,000 500,000 
รวมทั้งสิ้น 675,000 950,000 1,325,000 1,800,000 1,700,000 

จำนวนนิสิต 100 200 300 400 400 
 

หมายเหตุ งบบุคลากร* ยังไม่รวมเงินเดือนบุคลากร 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) เช่น แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียง แบบ

 ทางไกลทางอิเล็กโทรนิกส์ (E-learning) แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต  
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหาของ

คำอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ำกว่า C หรือได้รับค่าระดับขั้นไม่ต่ำกว่า 2.00 และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ข้อ 30 ข้อ 31 
ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 (ภาคผนวก ซ) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า             132 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน  42 หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  36 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  6 หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
กลุ่มการใช้ภาษา  9 หน่วยกิต 

0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  
กลุ่มบูรณาการ    9 หน่วยกิต 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
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0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก 
               รายวชิาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้ 

กลุ่มวิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 9 หน่วยกิตให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา   
0000112 พหุภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Multilingual for Learning  
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 

 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay Language and Culture  
0000137 ภาษารัสเซียสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Russian for Daily Life  
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 เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life Development 
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 

 Audio and Visual Art Appreciation  
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 3(2-2-5) 

 Electricity and Life  
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 

 Food for Life and Beauty  
0000168 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

 Reading for Life  
0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 

 Sports and Recreation for Health  
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Learning Digital Ways  
0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 3(2-2-5) 
 Production for Home Products  
0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม 3(3-0-6) 
 Women and Roles in Society  
0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน 3(3-0-6) 
 Everyday Good Life  
0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 Smart Thinking with Sciences in Daily Life  
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด 3(2-2-5) 
 The Power of New Generations with Pure Mind  
0000186 อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Thaksin Identities and Creative Learning  
0000191 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Leadership  
0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 
 Technology and Innovation for Community  
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0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2(2-0-4) 

 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 Creative Economy  
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 

 Visual Art and Music Appreciation  
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Governance  
0000271 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) 

 Civic Education  
0000281 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Visual Education to Learn Languages and Cultures 
0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ  3(2-2-5) 
 Technique for Photo Retouching and Video Editing 
0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning  
0000284 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence and Internet of Things  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  42 หน่วยกิต 
0702111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
0702112 หลักการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Principles of Modern Business Management  
0702113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Economics  
0702114 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Law  
0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 3(3-0-6) 
 Fundamental Accounting 1  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 17 -

0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 3(3-0-6) 
Fundamental Accounting 2 

0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
Usage of Microsoft Office for Accounting 

0702211 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
Business Finance 

0702212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
Quantitative Analysis in Business 

0702213 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 
Business English Communication Skills 

0702214 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
Business Statistics 

0702215 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
Taxation 

0702311 จริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
Business Ethics and Corporate Governance 

0702411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
Strategic Management 

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 36 หน่วยกติ 
ชุดวิชาการบัญชีการเงินและการตรวจสอบ 

0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6) 
Intermediate Accounting 1 

0702222 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 
Intermediate Accounting 2 

0702321 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6) 
Advanced Accounting 1 

0702322 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 
Advanced Accounting 2 

0702323 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
Internal Control and Internal Audit 

0702421 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
Financial Reports and Analysis 
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0702422 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อม่ัน 3(3-0-6) 
 Auditing and Assurance Services  
 ชุดวิชาการบัญชีเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ  
0702331 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6) 
 Cost Accounting  
0702332 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting  
0702333 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Tax Accounting  
0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Information Systems  
0702335 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5) 
 Accounting Software  

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 ชุดวิชาการบัญชีการเงิน  
0702341 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises  
0702342 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Sector Accounting  
0702343 ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Theory  
0702441 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 Seminars in Financial Accounting  
0702442 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Accounting  
 ชุดวิชาการบัญชีบริหารและการวางแผนภาษี  
0702351 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Profit Planning and Control  
0702451 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
 Seminars in Managerial Accounting  
0702452 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 
 Cost Management 
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0702453 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 3(3-0-6) 
 Accounting for Environmental and Social 

Responsibility 
 

0702454 สัมมนาการภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Seminars in Taxation  
0702455 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Tax Planning  
 ชุดวิชาการตรวจสอบ  
0702461 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 Seminars in Auditing and Internal Auditing  
0702462 ปัญหาการสอบบัญชี 3(3-0-6) 
 Problem in Auditing  
0702463 การบัญชีนิติเวช 3(3-0-6) 
 Forensic Accounting  
0702464 การกำกับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
 Corporate Governance  
 ชุดวิชาการจัดการองค์กรและธุรกิจ  
0702371 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
0702372 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management  
0702373 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Startup Business  
0702471 การวิจัยทางบัญชี 3(2-2-5) 
 Accounting Research  
0702472 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Securities Analysis  
 ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  
0702381 การจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 Database Management 
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0702382 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากรองค์การกับ
งานบัญชี 

3(2-2-5) 

 Enterprise Resource Planning Software for Accounting 
0702383 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Electronic Commerce  
0702481 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 Seminars in Accounting Information Systems  

วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้  
0702491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-6-3) 
 Preparation for Accounting Profession Internship  
0702492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 
 Accounting Profession Internship  

 หรือ  
0702493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 Cooperative Education  

0702492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 0702493 สหกิจศึกษา ให้มีการ
ประเมินผลแบ่งออกเป็นระดับดีมาก (VG) ระดับดี (G) ระดับเป็นที่พอใจ (S) หรือระดับไม่
เป็นที่พอใจ (U)  

0702491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีการประเมินผลแบ่งเป็น ระดับ
เป็นที่พอใจ (S) หรือระดับไม่เป็นที่พอใจ (U) 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
 

กำหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจำ ส่วนงาน และได้รับ
อนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียน เรียนในระยะเวลา 
ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน 
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ความหมายของเลขประจำวิชา 
เลขรหัสประจำ ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
 เลขรหัสสองหลักแรก  หมายถึง เลขรหัสคณะ 
 เลข 07 หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 เลขรหัสหลักที่สามและสี่  หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
 เลข 02 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี 
 เลขรหัสหลักที่ห้า  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่  1 
 เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่  2 
 เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่  3 
 เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่  4 
 เลขรหัสหลักที่หก  หมายถึง หมวด กลุ่มวิชา หรือชุดวิชา 
 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน 
 เลข 2 หมายถึง ชุดวิชาการบัญชีการเงินและการตรวจสอบ 
 เลข 3 หมายถึง ชุดวิชาการบัญชีเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ 
 เลข 4 หมายถึง ชุดวิชาการบัญชีการเงิน 
 เลข 5 หมายถึง ชุดวิชาการบัญชีบริหารและการวางแผนภาษี 
 เลข 6 หมายถึง ชุดวิชาการตรวจสอบ 
 เลข 7 หมายถึง ชุดวิชาการจัดการองค์กรและธุรกิจ 
 เลข 8 หมายถึง ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาประสบการณ์เชิงปฎิบัติ 
 เลขรหัสหลักสุดท้าย   หมายถึง ลำดับรายวิชาในแต่ละหมวด กลุ่มวิชา หรือชุดวิชา 
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3.1.4 แผนการเรียน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต  ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  0000111 ภาษาไทยสำหรบัอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6)  0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
0000 .... ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6)   พื้นฐาน  
 หมวดวิชาเฉพาะ 9  0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
0702111 หลักการตลาด 3(3-0-6)   หมวดวิชาเฉพาะ 12 
0702112 หลักการจดัการธรุกิจสมัยใหม ่ 3(3-0-6)  0702113 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3(3-0-6) 
0702115 การบัญชีช้ันต้น 1 3(3-0-6)  0702114 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 
    0702116 การบัญชีช้ันต้น 2 3(3-0-6) 
    0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรบั 3(2-2-5) 
     งานบัญชี  
  รวมหน่วยกิต 18    รวมหน่วยกิต 21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต  ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 - 8   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 - 6 
0000261 สังคมยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)   วิชาบังคับเลือก (เลือกรายวิชา) 3 
0000 ..... ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาเลือก 3 - 5  0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาเฉพาะ 9  0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
0702211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)   ศึกษาท่ัวไปเลือก 2 - 3 
0702212 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)  0000 ..... ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาเลือก 2 - 3 
0702221 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(3-0-6)   หมวดวิชาเฉพาะ 12 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 3  0702213 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 
............... วิชาเลือกเสร ี 3(…..)  0702214 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
    0702215 การภาษีอากร  3(3-0-6) 
    0702222 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(3-0-6) 
  รวมหน่วยกิต 18 - 20    รวมหน่วยกิต 17 - 18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ 15   หมวดวิชาเฉพาะ 18 
0702311 จริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ 3(3-0-6)  0702322 การบัญชีช้ันสูง 2 3(3-0-6) 
0702321 การบัญชีช้ันสูง 1 3(3-0-6)  0702323 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
0702331 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)  0702332 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
0702333 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6)  0702334 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี 3(3-0-6) 
0702 ..... วิชาเอกเลือก 3(.…..)  0702335 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 3  0702 ..... วิชาเอกเลือก 3(……) 
............... วิชาเลือกเสร ี 3(……)     
  รวมหน่วยกิต 18    รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต  ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ 15   หมวดวิชาเฉพาะ 6 
0702411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)  0702491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-6-3) 
0702421 รายงานทางการเงินและการวเิคราะห ์ 3(3-0-6)  0702492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 
0702422 การสอบบัญชีและบริการให้ความเช่ือมั่น 3(3-0-6)   หรือ  
0702 ..... วิชาเอกเลือก  3(.......)  0702493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
0702 ..... วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)     
  รวมหน่วยกิต 15    รวมหน่วยกิต 6 

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุป
ความ และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ศึกษาค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในการ
สื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to academic 
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations.  A search for 
knowledge from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of the 
knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics 
and codes of conduct in communications 

 

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพ่ือการสื่อสาร 
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations 

with an emphasis on listening and speaking communication skills 
 

0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English 

หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความสั้น ๆ 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
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Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on 
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily 
life 

 

0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture 

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยฝึกการฟัง
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and 
cultural context 
 

0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยฝึก
การฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and 
cultural context 

 

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน โดยฝึกฟังและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily 
in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural 
context 

 

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน โดยฝึกฟังและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and 
cultural context 
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0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยฝึกการฟัง 
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and 
cultural context 
 

0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

 ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลก
ทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication.  Learning 
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 

 

0000137 ภาษารัสเซียสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Russian for Daily Life                                           

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนและการออกเสียงตัวอักษรภาษารัสเซีย การประสมคำเพ่ือ
การออกเสียงคำศัพท์และวลี เพ่ือแปลความหมาย การใช้ หน้าที่และตำแหน่งของคำ โครงสร้างประโยค
พ้ืนฐาน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันและอาชีพ 

Study and practice of Russian speaking and writing, word combination for 
pronunciation, vocabulary and phrases. To interpret the usage, function, and position of 
words basic sentence structure to communicate in Russian daily life and career 

 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

 ความรู้พ้ืนฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’ s policy and 
state welfares and information technology that have impacts on development of the 
quality of life 
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0000162 ส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และ 
ภัยพิบัติ จิตสำนึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลย
ภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology as 
well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge and 
information technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative 
solutions of the problems 

 

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways 

ภูมิรัฐศาสตร์ ชาติพันธุ์สัมพันธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสำคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and 
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the 
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN 

 

0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life Development  

วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  ด้วย
การเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล  ตามทฤษฎีสำคัญทางปรัชญา  เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม  คำ
สอนสำคัญทางศาสนา  มนุษย์กับโลก  มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the 
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in 
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the 
world, relationship between man and man including the values in human life 

 

0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สร้างเสริมรสนิยมในการเข้าถึงงานทัศนศิลป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทัน ตระหนักใน
คุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ 
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Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, 
movies.   Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and 
making critics as quality consumers or advocates 

 

0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 3(2-2-5) 
 Electricity and Life  

การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้า
ต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างค่าไฟฟ้า รูปแบบการผลิตไฟฟ้า และการคำนวณค่าไฟฟ้าในบ้านเรือน การ
ประหยัดไฟฟ้าในระบบ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัยของการ
ใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษาและปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้นกับสถานการณ์จริง 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the 
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure; 
forms of electricity generation and calculation of the electrical power for household 
usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical appliances of 
various kinds including safety of using electricity in daily life, Case studies and practical 
application of basic knowledge of electricity to real situations. 

 

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกับ  
การรับประทานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิต
และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน 

Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food 
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, 
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty, 
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, 
food laws, consumer protection, current market trends of food supplements for health 
and beauty 
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0000168 การอ่านเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝึ ก อ่ านจากบท ความ  บทประพั น ธ์  น วนิ ย าย  เรื่ อ งสั้ น  ห รือจากสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนำเสนอข้อสรุปใจความสำคัญจากสิ่งที่อ่าน และนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media 
and electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions 
from the reading texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in 
everyday life 
 

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความสำคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการ
เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพดีและบุคลิก
ที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู นำไปประยุกต์ใช้กับ
กติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and 
attitudes in sports or exercise.  Fitness and recreation, enhance the physical fitness test. 
Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy and great 
personalities. Sportsmanship respect  abide by the rules and etiquette of players applied 
to the rules of society 

 

0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 3(2-2-5) 
 Production for Home Products  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ สำหรับการทำ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน โดยนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การทำสบู่ ครีมทาผิว โลชั่น 
น้ำหอม ยาหม่อง น้ำยาล้างจาน และน้ำยาปรับผ้านุ่ม 

Basic knowledge about principle, process, material, equipment and chemical for 
do product by yourself; soap, skin cream, lotion, perfumes, balm, washing liquid, and fabric 
softener 
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0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม 3(3-0-6) 
 Women and Roles in Society 

ทักษะชีวิตกับบทบาทในสังคมของผู้หญิง คุณลักษณะของผู้ที่สวย รวย เก่ง การบริหารและการ
จัดการปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางการเงิน ปัญหาการเรียนและการทำงาน ปัญหาคู่ครอง ปัญหา
การดูแลบุตรและผู้สูงอายุ 

Life skills in the 21th century; character of beautiful, rich and smart person; 
administration and management of life problems including health problems, financial 
problems, study and work problems, spouse problems, child and elderly care problems 

 

0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน 3(3-0-6) 
 Everyday Good Life 

การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การสร้างและออกแบบโปรแกรมความสุข เพ่ือ
การกระตุ้นแรงและสร้างพลังใจให้ตัวเอง สร้างสุขของครอบครัวในกิจวัตรประจำวันทั้ง การรับประทาน
อาหาร การเรียนและการทำงาน การออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และทำจิตใจให้ผ่องใส เพ่ือการ
ดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 

This way of thinking and ideas to change in lifestyle. The program is designed to 
create a happiness. In order to motivate and empower it to yourself for create a happy 
family in the daily routine, eating time, studying in class and working,  exercise time, 
recreation and calmness in meditation for a good and happiness life 

 

0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 Smart Thinking with Sciences in Daily Life 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
ในการดำเนินชีวิต ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการเลือกถนอมอาหาร การบริโภคอาหาร สามารถเลือกใช้
สารเคมีในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันมหันตภัยของยาเสพติด และรู้จักพลังงานทดแทน นำความรู้พ้ืนฐานเพ่ือ
นำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน 

Scientific thinking process, Skills of decisions for make the guidelines right 
choice in life, Scientific skills in food preservation, Food consumption, Choose chemicals in 
daily life, Knowing the disaster of drugs and knowing renewable energy, Using basic 
knowledge for Improvement of the quality of life in accordance with basic human needs 
and the application of technology in daily life 
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0000185  พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด 3(2-2-5) 
 The Power of New Generations with Pure Mind 

การทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติและ
ความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการทุจริต กรณีศึกษาแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย การสร้างสรรค์สังคมคมไทยในอนาคต 

Corruption, types and forms of corruption, Anti-corruption measures, 
International and national laws about preventing and subjugating corruption, attitude and 
understanding of severe impact of corruption, consciousness of being a good citizen in 
preventing and counteract corruption, process of self-development to avoid corruption, 
Case study guidelines for prevention and suppression of corruption in Thailand, Creative 
Thai society for the future 

 

0000186  อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Thaksin Identities and Creative Learning 
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์ บูรณา
การความรู้สู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดทำโครงการทักษิณสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน ตามอัต
ลักษณ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล 
 Learning in the 21st Century, Learning skills, Communication skills, Thinking 
skills, Creative Works, Developing Leadership and Follower Skills,  Local wisdom, Creative 
Activities , Thaksin Projects for Learning Management to Community, Writing and Operating 
Creative Thaksin Projects for Learning Management to Community 
 

0000191 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Leadership  
 ผู้นำ ภาวะผู้นำในยุคโลกดิจิทัล การปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเป็นพลเมืองดิจิทัล 
เครือข่ายการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกอนาคต ทักษะใหม่ Reskills, 
Upskills, Future skills ที่จำเป็นสำหรับผู้นำดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้จากยุคดั้งเดิม  สู่ยุคดิจิตัล  
ฝึกบุคลิกภาพของผู้นำยุคดิจิทัล การสื่อสารบนโลกดิจิตัล การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีการพัฒนาคนและ
การสร้างคนสู่องค์กรดิจิทัล การดำรงชีวิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุค  Discerptions อัตลักษณ์
บุคคล การคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำของ
สังคมไทย 



     มคอ.2 ปริญญาตรี - 31 - 

 Leadership in the digital age Adaptation to the current situation Citizenship 
Digital learning network Learning innovation in the future world,  New skills Reskills, 
Upskills, Future skills necessary for digital leaders. Transition from learning from the 
primitive era to the digital age Train the personality of digital leaders. Digital 
communication Adaptation to keep up with technology, human development, and the 
creation of people to digital organizations. Living in a changing situation in the age of 
Discerptions. Creative thinking for coexistence in society for equality and reduce the 
inequality of Thai society 

 

0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
 Technology and Innovation for Community 
 แนวความคิดและการบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้านการเกษตรและการ
ประยุกต์ใช้ แนวความคิดการใช้นวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท้องถิ่นโดยการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฏจักรชีวิตของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม สตาร์ทอัพที่ทันสมัย 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 Concepts and processes in technology development, agricultural technology 
and application, the process of innovation development for localities by using science, 
technology and local wisdom, technology process life cycle and innovation development, 
start up to increase safety and high quality of agriculture productivity 

 

0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy 
 ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพ่ือการดำเนินชีวิต 
ทักษะภาวะผู้นำ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก 
 Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global 
way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and 
sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, creative 
thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a global society. Case studies 
of the community economy using social critique positively 
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0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความ
เชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งสร้างสรรค์ในภาคใต้  และความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology, 
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in 
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information 
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of 
Local Wisdom and local learning resources 
 

0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ กลไกการปรับตัวที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน การ
ประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจำเพาะของแต่ละชุมชน ที่นำไปสู่การ
พัฒนาแบบยั่งยืน 

Community and community rights, integrative learning on local community in 
the South.  Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological, 
economic, social and cultural dimensions of the community.  The application of the 
sufficient economy consistent with the specific context of each community which leads to 
sustainable development 
 

0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง  
การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการความ
หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk 
management, time management, finance and savings, investment, household accounting, 
personality management, diversity management, application of information technology, 
ethics and social responsibility 
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0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ความสัมพันธ์ของความม่ันคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และ
พลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารและพลังงาน 
รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพ่ือสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household 
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality of 
life, food production system and alternative energy, safety food production, management 
of agricultural products for food and energy, core revenue, expense reduction, 
supplement income, recreation and social activities 

 

0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความยากต่อ
การลอกเลียนแบบ การขายได้ราคา การผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสามารถทางการตลาด จำแนกตาม
กลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์  ปั จจั ย ในการขับ เคลื่ อนที่ ป ระกอบ ไปด้ วย เทค โน โลยี  ค วามต้ องการสิ น ค้ า  
การท่องเที่ยว และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ พ้ืนฐานการคิดที่จะสามารถนำมาซึ่งการทำธุรกิจในเชิง
สร้างสรรค ์

Integrated creative concepts with creation uniqueness of product, difficulty of 
imitating, increasing cost values ; weaving local culture, ability of marketing classification 
according to products ; factors in driving technology , need of product ; tourism, and 
characteristics of entrepreneurs ; ability of using fundamental thinking to run creative 
business 

 

000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
ออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can 
be used to design and improve the quality of life 
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0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและการ
วางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมือง
ของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process, 
constitution, political parties and elections.  Political role of government, business and 
public sector organizations.  Major problems of political and public administration, as well 
as the political reform in Thailand 

 

0000281 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Visual Education to Learn Languages and Cultures 

ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับการท่องเที่ ยว รูปแบบของการท่องเที่ ยว การท่องเที่ ยวทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การใช้ภาษาประเทศ และการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบสะพายเป้ 
 Basic knowledge about tourism Style of tourism Tourism both domestically and 
internationally Tourist attractions both domestically and internationally. Basic knowledge 
about society, culture, language usage, country And travel, backpack style 
 

0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ 3(2-2-5) 
 Technique for Photo Retouching and Video Editing 

หลักการสร้างภาพลายเส้น การตกแต่งภาพถ่าย การใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตัดภาพเฉพาะ
ส่วน การจัดวาง การปรับรูปทรง การสร้างข้อความ การใช้เทคนิคพิเศษ หลักการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ
วิดีโอ การจัดการลำดับของฉาก การจัดการองค์ประกอบของฉาก เทคนิคพิเศษในการเปลี่ยนฉาก และการ
ใส่เทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ การสร้างการเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอ การทำงานกับเสียง การนำไฟล์วิดีโอออก
เผยแพร่และฝึกปฏิบัติ 

Principles of vector creating, bitmap retouching. How to use basic tools, images 
cropping, layout, shape adjustment, text creating, special techniques. Principles of video 
recording and video editing, sequence management, timeline and key frames 
management, transitions, motion, effects, audio, exporting video files and practices 
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0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 

สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ; ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัล  
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสืบค้นสารสนเทศ ความเข้าใจสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทัล 
กฎหมายดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการนำเสนอสารสนเทศ จัดการ
เอกสาร การคำนวณ และการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป 

Competency in using digital technology; preliminary knowledge about the use 
of digital tools; digital literacy; selection of proper resources for searching; understanding 
about digital media, digital communication, security in digital era, digital laws, practices in 
digital society; the use of digital technology for searching; the use of applications for 
presentation, document management, calculation; and creating website 

 

0000284  ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence and Internet of Things  

เข้าใจแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง หลักการพัฒนาเครื่องจักร
การเรียนรู้และหุ่นยนต์โต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง ผลกระทบของการ
นำปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ต
สรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษา 

Understand the concept of the artificial intelligence (AI) and internet of things 
(IoT); fundamentals of machine learning and Chabot on social media; application of an IoT 
impacts of used an IoT and AI for the problem-solving solutions; the relationship between 
IoT and cloud computing; practicum and case study 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
0702111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการตลาด บทบาทหน้าที่ และผลกระทบที่สำคัญของ
การตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด  พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด 
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล และจริยธรรมของนักการตลาด 
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Definitions, concepts, and importance of marketing; role and impact of 
marketing on the economics and social; the environment influencing marketing decisions; 
consumer behaviors; market segmentations; market targeting; product positioning; 
marketing mix; communication tools for digital channel  and ethics of marketers   

 

0702112 หลักการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Principles of Modern Business Management 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของการจัดการ การวางแผน การจัดการ
องค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
องค์การ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ 
 Definitions, principles, concepts, theories, and importance of management; 
planning; organizing; human resource management; directing and controlling; change 
management; organizational development; ethics and social responsibility; international 
business management and  globalization 

 

0702113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Economics 
 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการในธุรกิจ วิธีการวัดรายได้ประชาชาติ การ
วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุน รายรับ
และกำไร โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการ
วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ   
 Economic factors affecting business management; national income measures; 
analysis of demand and supply; market equilibrium; demand forecasting; analysis of costs, 
revenues and profits; market structure and price setting; principles of risk and uncertainty; 
principles of decision-making on investments 

 

0702114 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Law 
 หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อ
ขาย เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืม ค้ำประกัน ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้  
การจัดตั้งธุรกิจแบบต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
 General principles of contracts according to civil laws and commercial laws, 
such as sales and purchases, hired purchases, mortgages, pawns, loans, guarantee, bills of 
exchange, and financial instruments both equity and debt instruments; establishment of 
business organizations; and knowledge of labor laws 
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0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 3(3-0-6) 
 Fundamental Accounting 1 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับ
การรายงานทางการเงิน วงจรบัญชี การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การปรับปรุงบัญชี การจัดทำ
กระดาษทำการ การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการให้บริการ และการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 
 Knowledge and understanding about the accounting; accounting professional 
ethics; conceptual framework for financial reporting; accounting cycle; recording of 
accounting based on double entry principle; adjusting entries; accounting cycle; preparing 
worksheet and financial reports for service firms; and recording in order to have practical 
experience 

 

0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 3(3-0-6) 
 Fundamental Accounting 2 
 การบัญชีสำหรับธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจผลิตกรรม การบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวัน
เฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย ระบบใบสำคัญ การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ระบบเงิน
สดย่อย และการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เกิดประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 
 Accounting for merchandise firms; manufacturing firms; value-added tax 
accounting; special journals; control account and subsidiary ledgers; voucher systems; 
bank reconciliation statement; petty cash system and recording in order to have practical 
experience 

 

0702117   การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
 Usage of Microsoft Office for Accounting 
      ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน โดยเน้นโปรแกรมท่ี
นำมาใช้ในงานด้านการบัญชี ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการนำเสนอ 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติ 
              Computing fundamentals, operation system Learning to use the computer 
program used in office emphasis on accounting areas such as word processing software 
(Microsoft Word), spreadsheet software (Microsoft Excel), presentation software (Microsoft 
PowerPoint) ,database management software (Microsoft Access) and practice 
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0702211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance 
 ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและความสำคัญของการจัดการการเงิน
ของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการจัดการการเงินของ
ธุรกิจทั้งด้านการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน การเลือกใช้เครื่องมือและการ
บริหารการเงิน 
 Scope, role and function of finance; goal and importance of financial 
management of business; type of business; financial analysis techniques; fundamentals of 
business financial management in financial planning; capital financing and allocating; use 
of financial instruments for financial management 

 

0702212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 
 หลักการ วิธีการ และตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ เชิงปริม าณทางธุรกิจ  
วิธีโปรแกรมเชิงเส้น การใช้ตัวแบบเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ  การตลาด  การผลิต  
การควบคุมสินค้าคงคลัง  การเงิน  และการบริหารงานบุคคล 
 Principles, methods, and mathematical models in quantitative analysis for 
business; linear programming; use of a model to solve business problems related to 
management, marketing, production, inventory control, finance, and personal 
management 

 

0702213 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business English Communication Skills  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจ การเขียนและอ่าน
รายงานหรือบทความทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อ ฝึกการฟัง สนทนา และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

  Knowledge and understanding about the terminology of business in English; 
writing and reading of the business report and article; writing of curriculum vitae; practicing 
of listen, conversation and presentation in English 
 

0702214 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics 
 การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค่าสถิติของตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์ของประชากร ทฤษฎี
ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่คาดไว้ การแจกแจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน  
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การแปลความ
ค่าทางสถิติด้านธุรกิจ 
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 Systematic data collection, sampling statistics, population parameters, 
probability theory, random variables, probability distributions, hypothesis testing,  
Chi-square test; analysis of variance; regression and correlation; statistics interpretation in 
business 

 

0702215 การภาษีอากร  3(3-0-6) 
 Taxation  
 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงจริยธรรม ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีท้องถิ่น ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต  
 Criteria; evaluation methods; and collection of taxes according to revenue 
codes and other related to taxes, with ethics in mind, consisting of personal income tax, 
corporate income tax, value-added tax, specific business tax, withholding tax, stamp duty, 
local tax, custom tax, and excise tax 
 

0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6) 
 Intermediate Accounting 1 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 
 หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับสินทรัพย์การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการ  
การตัดรายการ และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในรายงานทางการเงิน  และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
 Accounting principles and methods of assets; classifications of assets; 
derecognitions and measurements of assets; revalue and impairment of asset; 
presentation and information diclosure in financial reporting; and recording of accounting 
transactions in English 

 

0702222 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 
 Intermediate Accounting 2 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2  
 หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการ 
ประกอบด้วยการรับรู้รายการ การตัดรายการ การวัดมูลค่าหนี้สิน การจัดประเภท การนําเสนอและการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน การบัญชีการปรับโครงสร้างหนี้  กำไรต่อหุ้น การบัญชีห้างหุ้นส่วน  
การบัญชีบริษัท ฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
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 Principles and procedures of accounting for liabilities and owners’ equity 
consisting of recognitions, derecognitions, measurements, and classifications of libilities, 
presentations and disclosures in financial reporting; accounting for troubled debt 
restructuring; earning per share; accounting for partnership; accounting for corporation; 
recording of accounting transactions in English 

 
 

0702311 จริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
 Business Ethics and Corporate Governance 
 แนวคิด บทบาท ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ การเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ 
เน้นจริยธรรมของผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม บทบาทของการกำกับดูแล
กิจการ กลไกและรูปแบบของการกำกับดูแลกิจการ โดยใช้กรณีศึกษา 

  Concept, role, importance of business ethics; encouragement on business 
ethics in corporation by focusing on the ethics for the entrepreneur, management, 
employee, society and environment; the role of corporate governance; mechanisms and 
forms of corporate governance by using the case study 

 

0702321 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 1 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222 การบัญชีชั้นกลาง 2 
  การบัญชีสำหรับธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย 
สำนักงานใหญ่และสาขา การรายงานทางการเงินระหว่างกาล นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
ทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด สัญญาเช่า และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
 Accounting for the installment sales; the real estate and construction contract; 
the consignment; the home office and the branch; interim financial reporting; accounting 
policies, changes in accounting estimates and correction of errors; the leases; and 
recording of accounting transactions in English 

 

0702322 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 2 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222 การบัญชีชั้นกลาง 2 
 การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การจัดทํางบการเงินรวม  การร่วมการงานและกิจการร่วมค้า  
รายการเงินตราต่างประเทศ  การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  การบัญชีกองทุน กิจการที่
ไม่หวังผลกำไร และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
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 Accounting for combined corporate entities; preparation of consolidated 
financial statements; joint arrangement and joint venture; foreign currency transactions; 
translations of foreign financial statements; fund accounting; nonprofit organization and 
recording of accounting transactions in English 
 

0702323 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
 Internal Control  and Internal Audit  
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 
 การกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การควบคุมภายในที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์ แนวคิดการตรวจสอบภายใน  ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 
 Corporate governance; objectives and components of internal control; 
enterprise risk management; assessment of internal control efficiency; internal control by 
using computer; concepts of internal audit; types and steps of internal audit; setting of 
internal audit section; ethics and standards of internal audit professional practices; 
function and responsibilities of internal auditors for corruptions in an enterprise 

 

0702331 การบัญชีต้นทุน  3(3-0-6) 
 Cost Accounting  
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 และ 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 
 ความสำคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง  ๆ  
การจัดการต้นทุน ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน  
การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสียของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่องและเศษซาก 
และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
 Importance and role of cost accounting in business organizations; definitions of 
various costs; cost management; accounting systems for cost recording; accounting and 
control methods for materials, wages, and manufacturing overheads; job order costing 
system; process costing system; standard costing system; accountings for joint products 
and by-products; and waste and imperfect products, and scraps; and recording of 
accounting transactions in English 
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0702332 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial  Accounting 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 การใช้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ในการตัดสินใจวางแผนและ
ควบคุมการดำเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไร ระบบต้นทุน
เต็มและระบบต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การกำหนดราคาสินค้า  
การตัดสินใจลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ  และการกำหนดราคาโอน   
 Financial and nonfinancial information application in planning and control 
decision making; business operations; analysis of cost-volume-profit relationships; full 
costing and variable costing; activity-based costing; budgeting; flexible budgeting; pricing; 
capital budgeting; responsibility accounting; and transfer pricing 
 

0702333 การบัญชีภาษีอากร   3(3-0-6) 
 Tax Accounting 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2,  
              0702215 การภาษีอากร  
 การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษี การเปิดเผยรายการภาษีเงินได้ในรายงาน
ทางการเงิน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การจัดทำรายงานภาษี และกรอกแบบแสดงรายการภาษี  
 Accounting for corporate income tax, value added tax, special business tax, 
withholding tax; difference between accounting earnings and tax-based net profit; 
disclosure of income tax in financial reports and  deferred tax; preparing tax reports and 
filling tax forms  
 

0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Information Systems 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 
 ลักษณะ ส่วนประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการบัญชี  เทคนิคในการจัดทํา
เอกสาร ทางเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจร
การผลิต วงจรบริหารการเงิน และรายงานทางการเงิน หลักการวิเคราะห์และฝึกออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เพ่ือให้เกิดความรอบรู้และมีประสบการณ์ปฏิบัติจริง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ  
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Nature components and structure of accounting information system; 
documentation techniques; document flow and accounting information regarding revenue 
cycle, expenditure cycle, production cycle, financial management cycle and financial; 
analysis and design principles of accounting information system in order to have 
comprehension and practical experience; using information technology for internal control 
and improving efficiency of business activities 

 

0702335 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5) 
 Accounting Software 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 
 การเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การกําหนดค่าเริ่มต้นของระบบงานบัญชี  
การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและการออกรายงานทางธุรกิจ การแสดงผลลัพธ์และรายงานทางการเงินจาก
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี โดยมีการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้มีประสบการณ์จริง  
   The selection of the accounting software package; the configuration of accounting 
system; the records of accounting data and business transaction; the outcome and 
financial reports from accounting software and practice in order to have practical 
experience 

 

0702341 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 
 ลักษณะการดำเนินงานและการบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน 
ประกันภัย  โรงแรม โรงพยาบาล  กิจการท่องเที่ยว  เกษตรกรรม สหกรณ์ และธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
 Operation and accounting for various types of enterprise, such as banking, 

financial institution, insurance, hotel, hospital, tourism, agriculture, cooperative, and small 

and medium enterprise; and recording of accounting transactions in English 
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0702342 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Sector Accounting 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  และการ
จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
 Definitions, objectives, concepts, and developments of accounting for public 
sectors;  standards for public sectors and accounting policy; systems and practice 
methods of accounting for public sectors; and public sectors’ financial reporting 
 

0702343 ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Theory 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222  การบัญชีชั้นกลาง 2 
 วิวัฒนาการของการบัญชี  ประวัติของวิชาชีพการบัญชี สถาบันวิชาชีพการบัญชี แนวคิด
ทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  หลักและวิธีการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
รายได้และค่าใช้จ่าย  
 Evolution of accounting; background of professional accounting; institutes of 
professional accounting; conceptual framework of accounting and financial reporting  
standards; principles and methods of assets, liabilities, owners’ equity, revenues, and 
expenses recognitions 

 

0702351 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Profit Planning and Control 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกำไรและการควบคุม โดยเน้นการใช้งบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และการ
รายงานเพื่อการวางแผนกำไรและควบคุม  
 Strategic planning; roles of profit planning and control; focus on budget as a 
tool in operational planning and control; determination of key performance indicator; and 
reporting for profit planning and control 
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0702371 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  องค์ประกอบในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผนกำลังคน การสรรหา  การคัดเลือก การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์  
การฝึกอบรมและพัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ การจัดการ
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 Concepts and theories related to human resources management; elements in 
managing human resources, workforce planning, recruitment, selection, maintenance of 
human resources, training and development, performance management, compensation, 
managing the health, and safety of employees; and the ethics of human resources 
management 

 

0702372 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการจัดการผลิตและดำเนินงาน หน้าที่ในการผลิต ตลอดจนการ
ดำเนินงานการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิตภัณฑ์ การควบคุม
คุณภาพ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกำลัง
การผลิต การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 
 The evolution principles, concepts and theories of production and operation 
management, Function and operation of effective production such as  product planning, 
location selection, production planning and control, forcasting of demand, prioritization, 
production scheduling and modern inventory management 

 

0702373  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6) 
  Entrepreneurship and Startup Business 
  แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ บริบทของการ
ดำเนินกิจกรรมการประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหา
ทรัพยากรรูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการประกอบการ ภาวะผู้นำและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
และการออกจากธุรกิจและผลลัพธ์ที่ได้ 
 Enterpreneurial motivation, entrepreneurial characcteristics, contexts of 
entrepreneurial activity, opportunity recognition, opportunity assessment, acquiring 
resource, business models, entrepreneurial activities, leadership and social 
entrepreneurial, exits and outcomes 
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0702381 การจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 Database Management 
 บุรพวิชา : 0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับงานบัญชี 
 แนวคิด โครงสร้างหลัก และองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล หลักการจัดโครงสร้างฐานข้อมูล
และวิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สื่อบันทึก
ข้อมูลที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ง่ายต่อการนำมาใช้ ในการจัดเก็บข้อมูลและการ
ประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบงานบัญชี  
 Concepts, main structures, and components of database system; principles of 
database structure management and design methods of database system by using 
relational data model for data storages; data recording media tools by using computer 
system; data linkage system in applying data storages; database management system 
application in accounting system 

 

0702382 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากรองค์การกับงานบัญชี 3(2-2-5) 
 Enterprise Resource Planning Software for Accounting 
 บุรพวิชา : 0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติใช้
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ การประยุกต์งานด้านการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์การ กลุ่มระบบงานทางการบัญชี และฝึกปฏิบัติ 
 Enterprise resource planning principle; success factors in implementing ERP 
software; application of accounting functions in the ERP system; accounting module; and 
practicing 

  

0702383 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Electronic Commerce 
 ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการดำเนินธุรกิจและการจัดการ การวางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการชำ ระเงิน  
การดำเนินงานและการจัดส่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับธุรกิจ 
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 
  Business structure and business model; business operation via electronic mode; 
business principles and management; business planning; online marketing; online payment 
systems; operation and delivery; building trust and safety systems in the online business; 
internet business ethics; and practicing of doing business on the internet 
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0702411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management 
 ความสำคัญและกระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำหนดทิศทางองค์กร  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ
หน้าที่ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยมีวิเคราะห์กรณีศึกษาจริง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เชิงปฏิบัต ิ
     Importance and process of strategic management; design of organizational 
direction: analysis of external and internal environments; corporate strategy; business 
strategy; functional strategy; strategic implementation; strategic control and evaluation; 
ethics and corporate social responsibility analysis case study in order to have practical 
experience 

 

0702421 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Financial Reports and Analysis 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2,  
                            0702322 การบัญชีชั้นสูง 2 
 การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่อรายงานทางการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
แตกต่างกัน  การวิเคราะห์งบการเงินรวมจากกรณีศึกษา เพ่ือให้เกิดประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และศึกษา
รายงานทางการเงินภาษาอังกฤษ 
 Financial reporting and disclosure; methods and tools in analyzing financial 
reports; industrial analysis; effects on financial report from the selection of accounting 
policies; analysis of consolidated financial statements by using case studies in order to 
have practical experience and the study of english financial reports 
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0702422 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อม่ัน 3(3-0-6) 
 Auditing and Assurance Services 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222 การบัญชีชั้นกลาง 2  
 แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี และงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานการสอบบัญชี 
กฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  
การวางแผน การสอบบัญชีและแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด 
การควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชีและการรวบรวมหลักฐาน กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี  
การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการจัดหาเงินทุนและการลงทุน รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร และการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี 
 Concepts and objectives of auditing and assurance services; auditing standards; 
law and regulations relating to auditing; ethics; roles and responsibilities of auditors; audit 
planning and audit program; audit risks; fraud and error; internal control; audit evidence 
and evidence collection; audit work papers; substantive audit testing of revenue cycle; 
expenditure cycle; financing and investing cycle; auditor’s reports; tax auditor’s reports 
and audit quality control 
 

0702441 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 
 Seminars in Financial Accounting 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222 การบัญชีชั้นกลาง 2  
 การวิเคราะห์ การอภิปราย การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาและประเด็นที่น่าสนใจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Analysis, discussions, and application of financial reporting standards to the 
organizations by using case studies and interesting issues from Thailand and international 
setting and codes of professional ethics 

 

0702442 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Accounting 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 
 การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศต่าง  ๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินของแต่ละประเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายงาน 
ทางการเงินและการเปิดเผย  
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 International comparision of accounting practices; analysis of the environment 
influencing on multinational financial reports; analysis of the impact on financial reports 
and disclosures 

 

0702451 สัมมนาการบัญชีบริหาร  3(3-0-6) 
 Seminars in Managerial Accounting 
 บุรพวิชา : 0702332 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
 ศึกษา อภิปราย ประเด็นที่น่าสนใจทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือ 
การบริหารและฝึกปฏิบัติ  
 Studies and discussions on interesting issues of managerial accounting according 
to current environments; codes of professional ethics; analyzes of managerial accounting 
role according to environmental changes; strategic accounting information application; 
cost accounting application; and analysis of accounting information for management; and 
practicing 

 

0702452 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 
 Cost Management  
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่  การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์  
ห่วงโซ่แห่งคุณค่า การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนเป้าหมาย ต้นทุนคุณภาพ  ระบบบริหารสินค้า
คงเหลือทันเวลา การวัดผลการดำเนินงานแบบดุลยภาพ  เทคนิคในการปรับปรุงความสามารถในการผลิต
และความยั่งยืน อันได้แก่ เทคนิคไคเซ็น และเทคนิคอ่ืนๆในการจัดการต้นทุน    
    Concepts of costs in modernized environmental businesses; strategic cost 
management; value-chain analysis; activity based management; target costing; quality 
costing; just-in-time inventory management; balanced scorecard; techniques for improving 
manufacturing productivity and sustainability including KAIZEN; and other techniques in 
cost management 
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0702453   การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  3(3-0-6)  
     Accounting for Environmental and Social Responsibility  
    กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการจัดทำ
รายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
     Sustainable development concepts, corporate environmental and social 
responsibility; negative impacts of business activities on the environment and natural 
resources; environmental management process; identification, collection, and analysis of 
environment-related costs and earnings information; environmental reporting, and 
sustainability reporting 
 

0702454   สัมมนาการภาษีอากร  3(3-0-6)  
 Seminars in Taxation 
 บุรพวิชา : 0702215 การภาษีอากร 
 อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน  
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ปัญหาในการปฏิบัติด้านภาษีอากรและแนวทาง แก้ไขโดย 
ใช้กรณีศึกษาบทความและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจพิเศษ
สำหรับภาษีอากร  
 Discussions, analyzes and searches for building in-depth knowledge, skills and 
understanding in laws, rules and regulations relating to taxation; problems in taxation 
practices and solving ways by using case studies, academic articles, and other related 
documents in domestic and international operations; special interesting issues for taxation 

 

0702455   การวางแผนภาษีอากร  3(3-0-6)  
 Tax Planning     
 บุรพวิชา : 0702215 การภาษีอากร 
 การวางแผนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน เพ่ือให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย  และ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 Planning for personal income tax, corporate income tax, with holding taxs, 
value-added tax, and other taxs for economical tax payment under regulations and social 
responsibility  
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0702461 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 Seminars in Auditing and Internal Auditing  
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชีและการบริการให้ความเชื่อม่ัน 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจด้านการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในทั้งในประเทศและต่างประเทศและฝึกปฏิบัติ  
 Studies, discussions, analyzes of interesting issues related to auditing and 
internal auditing; codes of accounting professional ethics; auditing standards; problems of 
auditors and internal auditors in Thailand and international setting; and practicing 

 

0702462  ปัญหาการสอบบัญชี 3(3-0-6) 
 Problem in Auditing 
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชีและการบริการให้ความเชื่อม่ัน  
 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่  
การประยุกต์หลักการสอบบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ และการรายงานการสอบบัญชี 
 Current problems in auditing; new auditing standard; application of auditing 
principles for various situations and audit reporting 

 

0702463 การบัญชีนิติเวช 3(3-0-6) 
 Forensic Accounting 
 บุรพวิชา : 0702341  การสอบบัญชีและการบริการให้ความเชื่อมั่น  
 ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการบัญชี
นิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพ 
การบัญชีนิติเวช เทคนิควิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพ่ื อดำเนินคดี 
ในศาล  
 Definitions, concepts and developments of forensic accounting forms; 
differences between forensic accounting and corruption audit; qualifications and 
responsibility of forensic accountants; institutions of professional forensic accounting; audit 
techniques; joining of sue process for justice 
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0702464   การกำกับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
 Corporate Governance 
 บทบาทของการกำกับดูแลกิจการ กลไกการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมรูปแบบ
ของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารงานเพ่ือสร้างมูลค่าของกิจการ คณะกรรมการ วัฒนธรรมองค์กร 
คุณธรรมและจริยธรรม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การติดตามและการรายงาน  บทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในกลไกการกำกับดูแลกิจการ 
 The role of corporate governance; mechanism for corporate governance; social 
responsibility; forms of corporate governance; management for value creation; committee; 
organizational culture; morality and ethics; risk management; controlling, monitoring and 
reporting; the role of stakeholders in the corporate governance mechanism 
 

0702471 การวิจัยทางบัญชี 3(2-2-5) 
 Accounting Research 
 บุรพวิชา : 0702214 สถิติธุรกิจ 
 แนวคิดและหลักการสำหรับการวิจัยทางการบัญชี  การทบทวนวรรณกรรมทางการบัญชี  
การออกแบบงานวิจัย การใช้สถิติอย่างง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายผลวิจัย  
การนำเสนองานวิจัย และฝึกปฏิบัติการวิจัย 
 Concepts and principles for accounting research, literature review of accounting 
research; research design; use of basic statistics for analysis; conclusion and discussion of 
research results; research presentation and practice 
 

0702472 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Securities Analysis 

 ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ลำดับขั้นของการวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การคาดคะเนผลประกอบการและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย ์
 Scopes in securities analysis; characteristics of securities; process of portfolio 
analysis; selection of optimal portfolio; performance and dividend estimations; and the 
valuation  theory of security 
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0702481 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 Seminars in Accounting Information Systems 
 บุรพวิชา : 0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีทั้ง  
ในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาจากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับหน่วยงาน  
การวิเคราะห์และนำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 Studies, discussions, analyzes of interesting issues related to accounting 
information system in Thailand and international setting; problems of accounting 
information system application for enterprises; analysis and technic presentation related 
to accounting information system development and code of ethics 
 

0702491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-6-3) 
 Preparation for Accounting Profession Internship 
 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การทำงานเป็นทีม และการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 Preparation for communication and presentation skills;  technology usage; 
personality development; society adaption; teamwork and encouragement of professional 
ethics 

 

0702492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3(0-9-0) 
 Accounting Profession Internship 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เรียนรู้  
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพ่ือให้มีความอดทน สู้งาน และมีความรับผิดชอบ โดยมีระยะเวลา
ในการฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 8 สัปดาห์ 
 Practical training in the private or the public sector for learning in a real place in 
order to be patient, working hard and responsible minimum eight weeks of continuous 
internship are required 
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0702493 สหกิจศึกษา  6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ 
สถานประกอบการ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการบัญชี เพ่ือให้มีความอดทน สู้งาน และมี
ความรับผิดชอบ  โดยมีเวลาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
 Systematic work-based learning with the collaboration between the university 
and the work places to provide the students the opportunities of skill development in 
accounting professional in order to be patient, working hard and responsible minimum  
a semester of continuous cooporative education is required 
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 

1 นางสาวฉันทิชา  บัวศรี อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. 

บัญชีบริหาร 
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

2540 
2538 

2 นางสาวโชติญาณ์  หิตะพงศ์ อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. 

บัญชีการเงิน 
การบัญชี 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคใต้ 

2550 
2547 

3 นางศรัณยา อิสรรักษ์ 
 

อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 
การบัญชี 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2546 
2540 

4 นางสาวศิรดา  นวลประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

การบัญชี 
บัญชีการเงิน 
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2558 
2548 
2545 

5 นางเสาวลักษณ์  จันทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

ม.เชียงใหม่ 
ม.แม่โจ้ 

2544 
2542 

6 นายวสันต์  กาญจนมุกดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
บัญชีบริหาร 
การบัญชี 

ม.ทักษิณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 

2557 
2543 
2539 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 

7 นายสัญชัย ลั้งแท้กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 
วท.ม 
 
บธ.บ 

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
 
วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม 
 
การบัญชี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ม.สงขลานครินทร์  

2557 
 
2543 
 
2538 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป็นครั้งคราวและเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่   
1 สิงหาคม พ .ศ. 2551 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ตามหนังสือ ที่ อว 0224/ว653 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โดย หาก
รายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็
สามารถดำเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตตลอดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี 

1 นายนิคม  ลิ่มวชิรานันต ์ อาจารย ์ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2527 

   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
สงขลา 

2519 

2 นางสาวสรินยา หยสีมันอาหล ี - วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.สงขลานครินทร ์ 2550 

   ศศ.บ. บรรณารักษศาตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์ 2542 

 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 มีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค ์

4.1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและ เทคนิคการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์

4.1.3 มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการความรู้ด้านบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กันมา
แก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.1.4 สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ 
4.1.6  มีความสามารถในการสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
การฝึกภาคสนามตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย 
 ไม่มี  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 

1. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

- มี ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น วิ ช า
จริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแล
กิ จการ  และมี ก ารสอดแทรก เรื่ อ ง 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการ
เรียนการสอน พิธีปฐมนิเทศ และพิธี
ปัจฉิมนิเทศ 

- ให้ทำกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และ
ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 

-  0702112 หลักการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่ 

- 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 

- 0702215 การภาษีอากร 

- 0702311 จริยธรรมทางธุรกิจและ
การกำกับดูแลกิจการ 

- 0702323 การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

- 0702441 สัมมนาการบัญชีการเงิน 

- 0702422 การสอบบัญชีและบริการ
ให้ความเชื่อมั่น 

2. มี ค ว าม รอ บ รู้ ใน ศ าส ต ร์
ท างก ารบั ญ ชี   ทั กษ ะท าง
วิ ช าชี พ  แ ล ะศ าส ต ร์ อ่ื น ที่
เกี่ยวข้อง  

- ให้นิสิตเรียนวิชาที่ ต้องใช้ความรู้ ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา 
หรือการแสดงความเห็น 

- จัดกิ จกรรมในลั กษณ ะบู รณ าการ
วิชาการและกิจกรรมนิสิตให้เหมาะสม
กับระดับชั้นปีของนิสิต 

- วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน 

- วิชาเอก 

- ประสบการณ์วิชาชีพ 

3. มีความสามารถ ในการคิ ด 
วิเคราะห์  สังเคราะห์  บูรณา
การความรู้และประสบการณ์
ทางวิชาชีพบัญชี เพ่ือแก้ปัญหา
ได ้

- ให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เสริมกับการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้
เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนิสิต 

- ใช้วิธีการสอนที่ ให้นิสิตได้ฝึกหัดคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี 

- 0702211 การเงนิธรุกิจ 

- 0702212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางธุรกิจ 

- 0702332 การบญัชเีพ่ือการจดัการ 

- 0702411 การจดัการเชงิกลยุทธ์ 

- 0702421 รายงานทางการเงินและ
การวิเคราะห์ 

- 0702422 การสอบบัญชีและบริการ
ให้ความเชื่อมั่น 

- 0702441 สัมมนาการบัญชีการเงิน 

- 0702451 สัมมนาการบัญชีบริหาร 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 

- 0702492 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4. มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีมนุษย
สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับ
บุ คคล อ่ืน ได้ทุ กระดับอย่ าง
เหมาะสม  

- กำหนดให้ทำงานกลุ่มในรายวิชา 

- ให้ มี การฝึ กทั กษะวิช าชีพด้ วยการ
ฝึกงาน 

- ให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เสริมกับการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรให้
เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนิสิต 

- มอบหมายหัวข้อที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และจัดหาสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนเอกสาร 
หรือแหล่งค้นคว้าที่จัดให้มีในห้องสมุด 
ในปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้ 

- 0702334 ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี 

- 0702411 การจดัการเชงิกลยุทธ์ 

- 0702421 รายงานทางการเงินและ
การวิเคราะห์ 

- 0702441 สัมมนาการบัญชีการเงิน 

- 0702451 สัมมนาการบัญชีบริหาร 

- 0702471 การวจิยัทางการบญัชี 

- 0702492 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

5. มีความสามารถในการสื่อสาร
และใช้ เทคโนโลยี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- กำห น ด ราย วิ ช า  ห รื อหั ว ข้ อที่ จั ด
การศึกษาในแบบ e-learning 

- มอบหมายงานที่ให้นิสิตใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอิเลกทรอ
นิกส์และให้มีการรายงาน 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 

- 0702151 การใช้ ไม โครซอฟท์  
ออฟฟิศสำหรับงานบัญชี 

- 0702334 ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี 

- 0702335  โป รแกรมสำเร็จ รูป
ทางการบัญชี 

- 0702411 การจดัการเชงิกลยุทธ์ 

- 0702421 รายงานทางการเงินและ
การวิเคราะห์ 

- 0702441 สัมมนาการบัญชีการเงิน 

- 0702451 สัมมนาการบัญชีบริหาร 

- 0702471 การวจิยัทางการบญัชี 

- 0702492 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO 1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึด

ม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพ้ืนฐาน

ทางวิชาชีพบัญชี 
1.2 สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพ้ืนฐานทาง

วิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
1.3 แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เที่ยง

ธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการทำงานและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

1. อาจารย์ผู้สอนต้องช่วยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนรายวิชา 
รวมทั้งฝ่ายกิจการนิสิตของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้เกิดกับนิสิตโดย
การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และ
การทำประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ 
การยกย่องชมเชยนิสิตที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่
ประจักษ์ นิสิตที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ เพ่ือปลูกจิตสำนึกขั้น
พ้ืนฐานให้กับนิสิต อาจารย์และบุคลากรคณะในการ
รักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยความมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชนและการตรง
ต่อเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันเวลาที่กำหนด 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 

1. การประเมินผลคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นตาม
หลักวิชาการ และให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ประเมิน
ได้แก่ เพ่ือนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา นิสิตประเมินผลตนเอง สถานประกอบการที่
นิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา  จำนวนทุจริตใน
การสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมของนิสิต ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นต้น 

 

2. ด้านความรู้ 
 PLO 2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางบัญชี สามารถ
บูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.1  บันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี
และภาษีอากร 

1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจด้าน 

     (1) การบัญชี การเงิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     (2) องค์กรและธุรกิจ และ  
     (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าโดยการนำเสนอหน้า

ชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
5. ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 2 .2   จั ดท ำราย งาน ท างการ เงิน แล ะน ำเสน อ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
 PLO 3 มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์
ศาสตร์อ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ ในการประกอบ
วิชาชีพบญัชีได้ 
    3.1  มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพียงพอที่จะประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
    3.2  มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์
และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

2. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย 

หรือสหกิจศึกษา 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 PLO 4 มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 4.1 มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา 
 4.2 มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
 4.3 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการระบุ
ปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชี และสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้น
วิธีการให้นิสิตแสวงหาความรู้ด้วยการสืบค้น หาวิธีการ
แก้ปัญหา การเรียนเชิงประสบการณ์  

2. การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษา 
โจทย์ปัญหา 

3 . ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ใน ห้ อ ง เรี ย น  ห รื อ ใน ส ถ าน
ประกอบการ 

1. การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  
2. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนำเสนอหน้า

ชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
3. ประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ

ศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพั นธ์ระห ว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 PLO 5 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และ
สามารถปรับตัว รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5.1 มีทัศนคติที่ ดีต่อการทำงานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบในการทำงานของตนเองร่วมกับผู้ อ่ืนและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กร 
 5.2 มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มี
ความรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

1. ให้ทำกิจกรรม โครงการ หรือมอบหมายงานให้ทำเป็น
กลุ่ม  
2. มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกจิศึกษา 
 

1. คุณภาพผลงานของนิสิต การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่

ทำงานร่วมกัน และการนำเสนอรายงาน 
3. ใช้ผลประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห

กิจศึกษา 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO 6 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค
ในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการ
รายงานผล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 6.2 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ

1. มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึง
การปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการ
บัญชี 

2. จัดให้มีการนำเสนอรายงานในบางรายวิชา 
3. มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ให้

เรียนรู้จากการทำงานจริง 

1. ใช้การประเมินผลงานที่มอบหมายโดยมีเกณฑ์การ
ประเมินเกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคนิคการนำเสนอที่เหมาะสม ความถูกต้อง การ
ใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด และความสามารถในการ
อภิปราย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่เหมาะสมกับสถานการณ ์
 6.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน
ด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ 

ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
4.3 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิก

ของชุมชนและสังคม 
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคม

ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นำเสนอ
และสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

กลุ่มการใช้ภาษา              
0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศกึษา              
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน              
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน              
กลุ่มบูรณาการ              
0000161 คุณภาพชีวิต              
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต              
0000261 สังคมยั่งยนืและเศรษฐกิจพอเพียง              
กลุ่มวชิาบังคับเลือก              
0000262 ทักษิณศึกษา              
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น              
กลุ่มวชิาเลือก              
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู้              
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า              
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวยีดนาม              
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี              
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่่น              
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รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจนี              
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลาย ู              

0000137 ภาษารัสเซียสำหรับชีวิตประจำวัน              
0000163 วิถีอาเซียน              
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต              
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง              
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต              
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม              
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต              
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่สุขภาพ              
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู ้              
0000181 การผลิตผลติภณัฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน              
0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม              
0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน              
0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน              
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด              
0000186 อัตลักษณ์ทักษิณและการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค ์              
0000191 ภาวะผู้นำยุคดจิิทัล              
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รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน              
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจดัการ              
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา  
             คุณภาพชีวิต              

0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์              
0000267 ทัศนศิลป์และสังคตีวิจกัษ์              
0000268 การเมืองการปกครองไทย              
0000271 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง              
0000281 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม              
0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ              
0000283 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้              

0000284 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง              
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 หมวดวิชาเฉพาะ 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO 1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี 
1.2 สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพ้ืนฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่าง

เหมาะสม 
1.3 แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการทำงานและมี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
2.  ด้านความรู้ 
 PLO 2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางบัญชี สามารถบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.1 บันทึกบัญชีได้อย่างถกูตอ้งตามหลักการบัญชีและภาษีอากร 
2.2 จัดทำรายงานทางการเงินและนำเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 

PLO 3 มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์อื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้ 

3.1 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง เพียงพอที่จะประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี 

3.2 มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 PLO 4 มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการ

เป็นผู้ประกอบการ 
4.1 มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา 
4.2 มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
4.3 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชี และสามารถแสดง

ความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 PLO 5 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัว รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5.1 มีทัศนคติท่ีดีต่อการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองร่วมกับผู้อ่ืนและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 

5.2 มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จตาม
เป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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- 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 PLO 6 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.1 มีความสามารถในการวิ เคราะห์ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้ งการใช้ความรู้

ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

6.2 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบ
การนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ ์

6.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ทำงานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข ฯ 

PLO PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน                
0702111 หลักการตลาด                
0702112 หลักการจดัการธรุกิจสมัยใหม ่                
0702113 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ                 
0702114 กฎหมายธรุกิจ                
0702115 การบัญชีช้ันต้น 1                 
0702116 การบัญชีช้ันต้น 2                
0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรบังาน

บัญช ี
               

0702211 การเงินธุรกิจ                
0702212 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจ                
0702213 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ                
0702214 สถิติธุรกิจ                
0702215 การภาษีอากร                 
0702311 จริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับ

ดูแลกิจการ                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข ฯ 

PLO PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

0702411  การจัดการเชิงกลยุทธ์                
วิชาเอก วิชาบังคับ                
0702221 การบัญชีช้ันกลาง 1                
0702222 การบัญชีช้ันกลาง 2                
0702321  การบัญชีช้ันสูง 1                
0702322 การบัญชีช้ันสูง 2                
0702331 การบัญชีต้นทุน                 
0702332 การบัญชีเพื่อการจัดการ                
0702323 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน                

0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                
0702335 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี                
0702333 การบัญชีภาษีอากร                 
0702421  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห ์                
0702422 การสอบบัญชีและบริการให้ความ

เชื่อมั่น                

วิชาเอก วิชาเลือก                
0702341 การบัญชีเฉพาะกิจการ                



         มคอ.2 ปริญญาตรี - 73 - 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข ฯ 

PLO PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

0702342 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                
0702343 ทฤษฎีการบัญช ี                
0702351 การวางแผนกำไรและการควบคุม                
0702381 การจัดการฐานข้อมลู                
0702354  โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผน

ทรัพยากรองค์การกับงานบัญชี 
               

0702355 พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์เบื้องต้น                
0702371 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                
0702372 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน                
0702373 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจ

สตาร์ทอัพ 
  

 
            

0702441  สัมมนาการบัญชีการเงิน                
0702442 การบัญชีระหว่างประเทศ                
0702451 สัมมนาการบญัชีบริหาร                
0702452 การบริหารต้นทุน                
0702453 การบัญชีเพื่อความรับผดิชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข ฯ 

PLO PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

0702461 สัมมนาการสอบบัญชีและการ
ตรวจสอบภายใน                

0702462 ปัญหาการสอบบัญช ี                
0702463 การบัญชีนิติเวช                
0702464 การกำกับดูแลกิจการ                
0702451 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศทางการบญัช ี
               

0702454 สัมมนาการภาษีอากร                
0702455 การวางแผนภาษีอากร                
0702471  วิจัยทางการบัญชี                
0702472 การวิเคราะห์หลักทรัพย์                
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัต ิ                
0702491  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                
0702492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                
0702493 สหกิจศึกษา                
รวม  ความรับผิดชอบหลัก  19 16 29 16 29 21 8 21 12 25 18 18 10 3 10 
รวม  ความรับผิดชอบรอง  4 9 12 1 4 8 4 10 19 11 16 22 15 25 11 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นแบบระดับขั้น  
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 
(ภาคผนวก ฉ) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต: 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

2.1.1 การทวนสอบระดับสาขาวิชา 
 อาจารย์ผู้สอนจัดทำผลการประเมินตามรายละเอียดรายวิชาที่ได้ทำความตกลงหรือแจ้ง

ให้กับผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
ในแต่ละภาคการศึกษา สาขาวิชาจะมีการประชุมอนุกรรมการคุณภาพระดับสาขาวิชาเพ่ือทวนสอบการให้ค่า
ระดับขั้นของแต่ละรายวิชา เพ่ือดูความสอดคล้องกับรายละเอียดวิชา (มคอ.3) ที่ได้ตกลงกับผู้เรียน และ
ประกาศให้นิสิตทราบค่าระดับขั้นอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือนิสิตสามารถตรวจความถูกต้องเบื้องต้น หากมี
ปัญหาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา และเมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการเรียนการ
สอน ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 

2.1.2 การทวนสอบระดับคณะ 
 คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาผลการให้ค่าระดับขั้นที่ผ่านการตรวจสอบจาก

อนุกรรมการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา หากมีประเด็นที่ต้องการแก้ไข จะแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนประจำ
รายวิชาโดยตรง 

2.1.3 การทวนสอบระดับมหาวิทยาลัย 
 (1) ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินอย่าง

ละเอียดแล้วดำเนินการตามลักษณะของแต่ละรายการของข้อร้องเรียน 
 (2) ส่งผลการประเมินผ่านอนุกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง 
 (3) ส่งผลการตรวจสอบพร้อมหลักฐานผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจำคณะ 
 (4) รายงานผลการพิจารณาพร้อมหลักฐานต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากที่นิสิตสำเร็จการศึกษา 
ติดตามบัณฑิต ประเด็นการได้งานทำ ระยะเวลาการได้งานทำหลังจบการศึกษา อัตราเงินเดือน

เริ่มแรก รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนำผลการติดตามมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร  
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3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์  

ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้ งนี้  ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 หมวดที่  8 ข้อ 37 และข้อ 38  
(ภาคผนวก ฉ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1.1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโครงการปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
 (1) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 (2) สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่าง ๆ 
 (3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน  

1.2 การเตรียมการในระดับคณะ  
1.2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโครงการปฐมนิเทศในระดับคณะประกอบด้วย 

(1) ให้คำแนะนำและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
(2) ให้คำแนะนำและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์  

พ่ีเลี้ยง 
(3) อบรมเทคนิควิธีการสอนการใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจั ย

เพ่ือพัฒนาการสอน  การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
(4) มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือให้คำแนะนำและติดตามการทำงานของอาจารย์ใหม่ 
(5) แนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
(6) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2.1.2 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยให้อาจารย์เข้า

ร่วมการอบรมเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น Active Learning, PBL เป็นต้น 
2.1.3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระหว่าง

อาจารย์ในสาขาวิชา 
2.1.4 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบันและนำการเรียนรู้ มา

ถ่ายทอดในสาขา 
2.1.5 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
2.2.2 มีงบประมาณสำหรับการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ อบรมทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพบัญชี 
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2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทำหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

2. จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทำหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  

3. จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี 

4. มีการวางแผนติดตามควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้  TQF ข้อ 1 - 5 ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตาม
ข้อ 1 - 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
2. บัณฑิต 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
3. นิสิต 
 3.1 มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก นำไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผล
ประเมินผลเพ่ือติดตามและนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกำหนดคุณสมบัติของ
นิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือ
ในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 3.2  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาได้ดำเนินการคัดเลือกจากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) 
 3.3 มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต  มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีกลไก
ที่นำไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตสำนึกสาธารณะ 
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 3.4 มีกระบวนการในการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  และมีการวางระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต  เพ่ือให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด 
 3.5 มีการรักษาอัตราความคงอยู่  อัตราความสำเร็จการศึกษา  โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร  และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  เพ่ือนำมา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการบัญชี โดยมีระบบมีกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติและมี การติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนา  ในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตร  มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 
 4.2 มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์  อย่างมีระบบ  มีกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ มีระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การ
บริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 
 4.3 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการกำหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการดำเนินงาน เพ่ือกำกับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการกำกับ
ควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกำกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร  อย่างมีระบบ  มีกลไกที่
นำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิดรายวิชา
ต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นสำคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิ ตและ
ตลาดแรงงาน 
 5.2 มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  อย่างมีระบบ มีกลไก
ในการนำไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  โดยมีการพิจารณากำหนดผู้สอนใน  
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แต่ละรายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน  และมีการกำกับติดตามอาจารย์ใน
การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4  
 5.3 มีกระบวนการในการประเมินผู้ เรียนที่มีระบบ  มีกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การกำกับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
 5.4 มีการวัดผลและรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ  มีกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อม
ทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำวิจัย  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์  Wifi โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 ตาม มคอ.1 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ต้องมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 ตาม มคอ.1 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

- นิสิตประเมินความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ทุกปีการศึกษา 

- นิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม  

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 ประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต (ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย) 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูลจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ประจำสาขาวิชา เสนอประเด็นที่

จำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร และจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร จัดทำรายงานการ
ประเมินผลเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1. ชื่อ - สกุล  นางสาวฉันทิชา  บัวศรี 

บช.ม. (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
บธ.บ. (การบัญชี)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2538 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
วารสารวิชาการระดับชาติ 
ฉันทิชา บัวศรี.  (2563).  “ศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ของประชาชนใน ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา,” เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(2), 97 – 112. 

 
2. ชื่อ - สกุล  นางโชติญาณ์  หิตะพงศ์ 

บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 
บธ.บ. (การบัญชี) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต,้ 2547 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ   
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
โชติญาณ์ หิตะพงศ์ และศรัณยา อิสรรักษ์.  (2561).  “การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561.  (หน้า 1809 - 1816).  วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช.  สงขลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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3. ชื่อ - สกุล  นางศรัณยา  อิสรรักษ์ 
บธ.ม. (การบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
บธ.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
โชติญาณ์ หิตะพงศ์ และศรัณยา อิสรรักษ์.  (2561).  “การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561.  (หน้า 1809 - 1816).  วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 
4. ชื่อ - สกุล  นางสาวศิรดา  นวลประดิษฐ์ 

บช.ด. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 
บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Sirada Nuanpradit.  (2019).  “Real earnings management in Thailand: CEO duality and 

serviced early years,” Asia-Pacific Journal of Business Administration.  11(1), 88-108.  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
ศิรดา นวลประดิษฐ์.  (2561).  “การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีและการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ

ของวิสาหกิจชุมชนข้าวสังข์หยด: กรณีศึกษาบ้านเขากลาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ,”   
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  35(2), 27 - 54.  

Sirada Nuanpradit.  (2018).  “The relationship between information asymmetry and real 
earnings management : the role of CEO duality in Thailand,” Journal of Business 
Administration.  41(158), 48 - 69.  
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5. ชื่อ - สกุล  นางเสาวลักษณ์  จันทร์ประสิทธิ์ 
คุณวุฒิ/สาขา  บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ .  (2560).  “ความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ

ผู้ประกอบการเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,” ปาริชาต.  30(พิเศษ), 117 - 126. 
 
6. ชื่อ - สกุล  นายวสันต์  กาญจนมุกดา 
คุณวุฒ/ิสาขา  ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557 
    บช.ม. (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
    บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ภาคใต้, 2539 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Kanchanamukda, W. (2 0 1 9 ) ,  “ The role of higher education institutions in sustainability 

initiatives at the local level,”  Journal of Cleaner Production.  (233), 1004 – 1015.   
Kanchanamukda, W. and Falvey, L.  (2 0 1 9) .  “Academic Strengthening Through a Multi-

disciplinary Ph.D. in Sustainable Development, ”  Universities as Living Labs for 
Sustainable Development”.  487 – 495. 

 Kanchanamukda, W.  (2018).  “Value Chain, A Thai University Experience,”  AFBE Journal.  
11(1), 62 – 68. 

วารสารวิชาการระดับชาติ 
วสันต์  กาญจนมุกดา และไกรวุฒิ  ตั้งสัตยาชีพ.  (2562).  “การบัญชีนิติเวช กับการทุจริตทางบัญชี : 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย เอ,” บัญชีปริทัศน์.  4(2), 39 – 52. 
หนังสือ 
วสันต์ กาญจนมุกดา.  (2561).  การบัญชีนิติเวช. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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7. ชื่อ- สกุล  นายสัญชัย   ลั้งแท้กุล 
คุณวุฒ/ิสาขา  ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557 
วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
วารสารวิชาการระดับชาติ 
สัญชัย ลั้งแท้กุล.  (2562).  “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทาง

ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน : กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ,” นาคบุตร
ปริทรรศน์.  11(1),  31 – 39. 

สัญชัย ลั้งแท้กุล.  (2560).  “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันในภาคใต้
ของประเทศไทย : ศึกษาจากมุมมองของเกษตรกร,”  การบัญชีและการจัดการ.  9(2),  183-195.  

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
ยุทธนา ดอกเทียน เจษฎา นกน้อย และสัญชัย ลั้งแท้กุล.  (2563).  “ความสำเร็จของการขจัดความสูญเปล่า

ทั้ง 7 ประการ ด้านแนวคิดลีน ในกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ,” ใน 
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปอมท.  (หน้า 413 – 422).  วันที่ 24 
ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท.  ชลบุรี : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย. 

สัญชัย ลั้งแท้กุล.  (2562).  “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล,”  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562.  (หน้า 2150 - 2158).  วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยาม
ออเรียนทัล.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สัญชัย ลั้งแท้กุล.  (2561).  “ความพึงพอใจด้านระบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดสตูล,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4.  (หน้า 461 - 468).  วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช.  นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

สัญชัย ลั้งแท้กุล.  (2561).  “ความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดตรัง,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ครั้งที่ 4.  (หน้า 1044 - 1058).  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ.  
ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
1.  ชื่อหลักสูตร    
 บัญชีบัณฑิต 
 Bachelor of Accountancy Program 

1.  ชื่อหลักสูตร    
 บัญชีบัณฑิต 

  Bachelor of Accountancy Program 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

2. ชื่อปริญญา 
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  
 Bachelor of Accountancy (B.Acc) 

2. ชื่อปริญญา 
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  

  Bachelor of Accountancy (B.Acc) 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา 
 วิชาชีพเด่น เน้นจรรยาบรรณ สร้างสรรค์คณุค่าต่อสังคม 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตบัณฑติสาขาวิชาบญัชี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามความ
รับผิดชอบ และมีคณุลักษณะ ดังนี ้

1. มีความรู้ในทางทฤษฏี มีทักษะทางวชิาชีพบัญชี และมคีวามสามารถ
การคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2. มีความสามารถในการในการประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพบญัชีสูก่าร
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างเหมาะสม และสรา้งคณุค่าต่อสังคม 

3. สามารถบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศกับวิชาชีพบญัชี และมีทกัษะ
ทางดา้นภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในวิชาชีพการบญัชีได้อย่างเหมาะสม 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา 
 มุ่งผลติบัณฑติให้มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อผลิตบัณฑติสาขาวิชาบญัชี ที่มีคุณลักษณะ ดังนี ้
 1. มีความรู้ในทางทฤษฏี มีทักษะด้านวชิาชีพบัญชี 

 2.  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถ   
       ทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้

 3.  มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและการ 
           เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

มีการปรับ ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหก้ระชับและชัดเจนมากขึ้น และ
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

5. จำนวนหน่วยกิต 
    จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

5. จำนวนหน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
6. โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  42 หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  39 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

วิชาประสบการณเ์ชิงปฏิบัต ิ 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

6. โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  42 หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  36 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

วิชาประสบการณเ์ชิงปฏิบัต ิ 6 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

- มีการปรับเปลีย่น โดยเพิ่มรายวิชาบัญชี
ช้ันต้นเป็น 2 รายวิชา คือ การบัญชีช้ันต้น 1 
และการบัญชีช้ันต้น 2 ในหมวดวิชาพื้นฐาน
เฉพาะด้าน เพื่อใหน้ิสติมีพืน้ฐานความรู้ด้าน
การบัญชีท่ีแม่นยำมากขึ้น 

- มีการเพิ่มหน่วยกิตในวิชาเอกเลือก 

0702111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการตลาด บทบาท
หน้าที่  และผลกระทบที่สำคัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค 
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประสมการตลาด และจริยธรรมของนักการตลาด 

0702111 หลักการตลาด                                     3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการตลาด บทบาท
หน้าที่ และผลกระทบที่สำคัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด  พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดผ่าน
ช่องทางดิจิทัล และจริยธรรมของนักการตลาด 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา  เพื่อให้เนื้อหามี
ความทันสมัยและครอบคลุมมากข้ึน 

0702121 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5) 
 Principles of  Accounting 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพ
การบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน  การบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู่ คำศัพท์ทางบัญชีในภาษาอังกฤษ วงจรบัญชี การจัดทำงบ
การเงินสำหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยกรรม การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย 
ระบบใบสำคัญ และฝึกปฏิบัติ 

0702115 การบัญชีชั้นต้น 1                                   3(3-0-6) 
 Fundamental Accounting 1 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี จรรยาบรรณของ
วิชาชีพการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน วงจรบัญชี 
การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การปรับปรุงบัญชี การจัดทำกระดาษ
ทำการ การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการให้บริการ และการ
บันทึกบัญชีเพื่อให้เกิดประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 

- มีการปรับเปลี่ยน โดยเพิ่มรายวิชาบัญชี
ช้ันต้นเป็น 2 รายวิชา คือ การบัญชีช้ันต้น 1 
และการบัญชีช้ันต้น 2  เพื่อให้นิสิตมีพื้น
ฐานความรู้ด้านการบัญชีที่แม่นยำมากข้ึน 
- ปรับ เนื้ อหาให้ สะท้อนอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการมีประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติ 

0702116 การบัญชีชั้นต้น 2                                   3(3-0-6) 
 Fundamental Accounting 2 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
 การบัญชีสำหรับธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจผลิตกรรม การ
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยก
ประเภทย่อย ระบบใบสำคัญ การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ระบบเงิน
สดย่อย และการบันทึกบัญชีเพื่อให้เกิดประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 
 

0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6) 
 Intermediate Accounting 1 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น 
 หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับสินทรัพย์การจำแนก
ประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา
สินทรัพย์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการแสดงรายการสินทรัพย์ในงบ
การเงินและการเปิดเผยข้อมูล และฝึกบนัทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1                                 3(3-0-6) 
 Intermediate Accounting 1 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  ก ารบั ญ ชี ช้ัน ต้ น  1 , 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2 
 หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับสินทรัพย์การจำแนก
ประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการ การตัดรายการ และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในรายงานทางการเงิน  
และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับ
มากขึ้น  
- มีบุรพวิชาเพิ่มขึ้น 
- ปรับเนื้อหาเพิ่มเติมตามคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

0702211 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของการ
จัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ
และการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกา 
ภิวัตน์ 

0702112 หลักการจัดการธุรกิจสมัยใหม่                     3(3-0-6) 
 Principles of Modern Business Management 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของ
การจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การนำและการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ 
ให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจในยุคสมัยใหม ่จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ 

- ปรับชือ่วิชาให้ทันสมัยมากข้ึน 
- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มี เนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจสมัยใหม่ 

 

0702212 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Economics 
 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการในธุรกิจ 
วิธีการวัดรายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของ
ตลาด การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุน รายรับและกำไร  

0702113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                  3(3-0-6) 
 Business Economics 
 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการในธุรกิจ 
วิธีการวัดรายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของ
ตลาด การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุน รายรับและ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย หลักความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ   

กำไร โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย หลักความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ   

0702213 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics 
 แนวคิด บทบาท ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ ธุรกิจกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม วิเคราะห์กรณีศึกษา  
 

0702311 จริยธรรมทางธุรกิจและการกำกบัดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
 Business Ethics and Coporate Governance 
 แนวคิด บทบาท ความสำคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ  
การเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้ประกอบการ 
ผู้บริหาร พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม  บทบาทของการกำกับดูแล
กิจการ กลไกและรูปแบบของการกำกับดูแลกิจการ โดยใช้กรณีศึกษา 

- ปรับชื่อวิชาให้ทันสมัยมากข้ึน 
- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาเพิ่มขึ้น 
 

0702214 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Law 
 หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ได้แก่  ซื้อขาย เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืม  
ค้ำประกัน ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้  
การจัดตั้งธุรกิจแบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

0702114 กฎหมายธุรกิจ                                       3(3-0-6) 
 Business Law 
 หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืม ค้ำ
ประกัน ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้   
การจัดตั้งธุรกิจแบบต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

0702215 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance 
 ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและ
ความสำคัญของการจัดการการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทาง
ภาษี เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการจัดการการเงิน
ของธุรกิจทั้งด้านการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน การเลือกใช้
เครื่องมือและการบริหารการเงิน 

0702211 การเงินธุรกิจ                                         3(3-0-6) 
 Business Finance 
 ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและ
ความสำคัญของการจัดการการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ เทคนิค
ของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการจัดการการเงินของธุรกิจ
ทั้งด้านการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน 
การเลือกใช้เครื่องมือและการบริหารการเงิน 

ปรับคำอธิบายรายวิชาให้เนื้อหาชัดเจนมาก
ขึ้น 

 

0702216 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 3(3-0-6) 
 Business English 1 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำนวน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจ การอ่านคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ การให้ข่าวสาร

0702213 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ              3(3-0-6) 
 Business English Communication Skills  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในธุรกิจ การเขียน อ่านจดหมายประเภทต่าง ๆ เช่น จดหมายทาง
ธุรกิจ จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การฝึกฟังและสนทนาเป็น

- เปลี่ยนช่ือรายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น  
- ปรับเนื้อหารายวิชาให้กระชับ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
เกี่ยวกับงานด้านธุรกิจรวมทั้งการโต้ตอบและการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานบัญชี 

ภาษาอังกฤษ 
 

 
 

0702217 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics 
 สถิติที่ใช้ในทางธุรกิจ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การแปลความค่าทางสถิติ
ด้านธุรกิจ  
 

0702214 สถิติธุรกิจ                                            3(3-0-6) 
 Business Statistics 
 การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค่าสถิติของตัวอย่าง 
ค่าพารามิเตอร์ของประชากร ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและ
ค่าที่ คาดไว้  การแจกแจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน  
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอย การแปลความค่าทางสถิติด้านธุรกิจ 

ปรับเนื้อหารายวิชา โดยเพิ่มเนื้อหาให้
สอดคล้องกับงานด้านธุรกิจมากขึ้น 

 

0702221 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 
 Intermediate Accounting 2 
                บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น 
 หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและ
ส่วนของเจ้าของกิจการ ประกอบด้วยการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าหนี้สิน  
การจัดประเภท การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน 
การบัญชีการปรับโครงสร้างหนี้ การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัทจำกัด 
งบกระแสเงินสด ฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
 

0702222 การบัญชีชั้นกลาง 2                                3(3-0-6) 
 Intermediate Accounting 2 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  ก ารบั ญ ชี ช้ั น ต้ น  1 , 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2  
 หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและ
ส่วนของเจ้าของกิจการ ประกอบด้วยการรับรู้รายการ การตัดรายการ 
การวัดมูลค่าหนี้สิน การจัดประเภท การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงิน การบัญชีการปรับโครงสร้างหนี้ กำไรต่อหุ้น การ
บัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัท ฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มี เนื้อหาที่
เหมาะสมกับรายวิชา   

- มีบุรพวิชาเพิ่มขึ้น 
- ปรับเนื้อหาเพิ่มเติมตามคำแนะนำของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

0702231 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6) 
 Cost Accounting  
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น 
 ความสำคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ 
ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ การจัดการต้นทุน ระบบบัญชีท่ีใช้บันทึกต้นทุน 
วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต 
ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุน
มาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลติภัณฑ์พลอยได้ ของเสียของ

0702331 การบัญชีต้นทุน                                      3(3-0-6) 
 Cost Accounting  
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีช้ันต้น 1 และ 0702116 
การบัญชีช้ันต้น 2 
 ความสำคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ 
ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ การจัดการต้นทุน ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน 
วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบ
บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน 

มีบุรพวิชาเพิ่มขึ้น 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
สิ้นเปลือง งานท่ีบกพร่องและเศษซาก และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
 

การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสียของสิ้นเปลือง 
งานที่บกพร่องและเศษซาก และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702251 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Principles of Information Systems 
 ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ   บทบาทและ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร  รูปแบบและโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การ
ประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การใช้ Microsoft Office การ
สื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ  ระบบเครือข่าย และฝึกปฏิบัติ 

0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับงานบัญชี    3(2-2-5) 
 Usage of Microsoft Office for Accounting 
  ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในสำนักงาน โดยเน้นโปรแกรมที่นำมาใช้ในงานด้านการบัญชี ได้แก่ 
โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการนำเสนอ 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติ 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น  
- ปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับงาน

ด้านบัญชีมากขึ้น 

0702261 การภาษีอากร 3(3-0-6)    
 Taxation 
 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ 
ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 

0702215 การภาษีอากร                                        3(3-0-6) 
 Taxation  
 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ 
ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงจริยธรรม 
ประกอบด้ วย  ภาษี เงิน ได้บุ คคลธรรมดา  ภาษี เงิน ได้ นิ ติ บุ คคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ 
ภาษีท้องถิ่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 

ปรับคำอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และประเภท
ของภาษีมากขึ้น 

0702311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 
 หลักการ วิธีการ และตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์
เชิงปริมาณทางธุรกิจ  วิธีโปรแกรมเชิงเส้น การใช้ตัวแบบเพื่อแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ  การตลาด  การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง  
การเงิน  และการบริหารงานบุคคล 

0702212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธรุกิจ                3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 
 หลักการ วิธีการ และตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  วิธีโปรแกรมเชิงเส้น การใช้ตัวแบบเพื่อ
แก้ปัญหาทางธุรกิจที่ เกี่ ยวกับการจัดการ  การตลาด  การผลิต  
การควบคุมสินค้าคงคลัง  การเงิน  และการบริหารงานบุคคล 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

0702312 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
  Business English 2  
 การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษทางธุรกิจประเภทต่างๆ 
รายงานทางธุรกิจ บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมรูปแบบต่างๆ 

ยกเลิก - ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป มีรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาแล้ว และหลักสูตร
มีรายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ อีก 1 รายวิชา รวม 3 รายวิชา 



               มคอ.2 ปริญญาตรี - 99 - 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เช่น สัมภาษณ์สมัครงาน การรายงานปาก
เปล่าจากรายงานที่ได้เตรียมจากการอ่านสิ่งพิมพ์ การสนทนาทางธุรกิจตาม
หัวข้อต่างๆ และการสนทนาโดยจำลองสถานการณ์จริง 

- มีการเพิ่มรายวิชาพื้นฐาน เนื่องจาก
หลักสูตรเพื่มรายวิชาการบัญชีช้ันต้น 2   
ซึ่งจำเป็นต้องลดรายวิชาเพื่อให้จำนวน
หน่วยกิตไม่มากเกินไป ตามคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

0702321 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 1 
                บุ รพวิ ชา : 0702122 การบัญ ชี ช้ันกลาง 1, 0702221  
การบัญชีช้ันกลาง 2 
 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการขายผ่อน
ชําระ ธุรกิจลีสซิ่ง การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขา นโยบายการบัญชีการ
เปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด  การรายงานงบการเงิน
ระหว่างกาล การบัญชีสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702321 การบัญชีชั้นสูง 1                                    3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 1 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญ ชี ช้ันกลาง 1, 0702222  
การบัญชีช้ันกลาง 2 
การบัญชีสำหรับธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสัญญา
ก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย สำนักงานใหญ่และสาขา การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชีและ
การแก้ไขข้อผิดพลาด สัญญาเช่า และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

ปรับคำอธิบายรายวิชาให้กระชับชัดเจน
มากขึ้น  

0702322 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 2 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702122  ก ารบั ญ ชี ช้ั น กล าง 1, 0702221  
การบัญชีช้ันกลาง 2 
 การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การจัดทํางบการเงินรวม   
การร่วมการงานและกิจการร่วมค้า  รายการเงินตราต่างประเทศ  การแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  การบัญชีกองทุน  และฝึกบันทึก
บัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702322 การบัญชีชั้นสูง 2                                    3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 2 
 บุ รพวิชา : 0702221 การบัญ ชี ช้ันกลาง 1, 0702222  
การบัญชีช้ันกลาง 2 
 การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การจัดทํางบการเงินรวม  
การร่วมการงานและกิจการร่วมค้า  รายการเงินตราต่างประเทศ  การ
แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  การบัญชีกองทุน กิจการที่
ไม่หวังผลกำไร และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหา
มากขึ้น  

 

0702323 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 
 Specialized Accounting   
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น  
 วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ 

0702341 การบัญชีเฉพาะกิจการ                             3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  ก ารบั ญ ชี ช้ั น ต้ น  1, 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2 

- เปลี่ยนช่ือวิชาภาษอังกฤษ 
- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจน 
- มีบุรพวิชาเพิม่ขึ้น 
 



               มคอ.2 ปริญญาตรี - 100 - 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ธนาคาร สถาบันการเงิน ประกันภัย  โรงแรม โรงพยาบาล  กิจการท่องเที่ยว  
เกษตรกรรม สหกรณ์ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และฝึกบันทึก
บัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 ลักษณะการดำเนินงานและการบัญชีของกิจการประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน ประกันภัย  โรงแรม โรงพยาบาล  
กิจการท่องเที่ยว  เกษตรกรรม สหกรณ์ และธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702324 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Sector Accounting 
                บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบญัชี
ของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทำรายงาน
ทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน  การบัญชี
สำหรับการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

0702342 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                         3(3-0-6) 
 Public Sector Accounting 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  ก ารบั ญ ชี ช้ั น ต้ น  1 , 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการ
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชี ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน การ
บัญชีสำหรับการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

มีบุรพวิชาเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

0702325 ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Theory 
                บุ รพ วิ ช า  : 0702122  ก ารบั ญ ชี ช้ั น ก ล าง  1, 0702221  
การบัญชีช้ันกลาง 2 
 วิวัฒนาการของการบัญชี ประวัติของวิชาชีพการบญัช ีสถาบัน
วิชาชีพการบัญชี แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
หลักและวิธีการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย  

0702343 ทฤษฎีการบัญชี                                     3(3-0-6) 
 Accounting Theory 
 บุ รพวิชา : 0702221 การบัญ ชี ช้ันกลาง 1, 0702222   
การบัญชีช้ันกลาง 2 
 วิวัฒนาการของการบัญชี  ประวัติของวิชาชีพการบัญชี 
สถาบันวิชาชีพการบัญชี แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  หลักและวิธีการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
รายได้และค่าใช้จ่าย  

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

0702331 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting 
                บุรพวิชา : 0702231 การบัญชีต้นทุน 
 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การวิเคราะห์

0702332 การบัญชีเพ่ือการจัดการ                           3(3-0-6) 
 Managerial  Accounting 
 บุรพวชิา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 การใช้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 
ในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกิจการ การ

ปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  



               มคอ.2 ปริญญาตรี - 101 - 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนเต็มและระบบ
ต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การ
กำหนดราคาสินค้า การบัญชีตามความรับผิดชอบ  และการกำหนดราคาโอน   

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนเต็ม
และระบบต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ
ยืดหยุ่น การกำหนดราคาสินค้า  การตัดสินใจลงทุน การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ  และการกำหนดราคาโอน   

0702332 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Profit Planning and Control 
                บุรพวิชา : 0702231 การบัญชีต้นทุน 
 การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและกระบวนการในการวางแผน
กำไรและการควบคุม บทบาทของผู้ควบคุมทางการเงิน การใช้งบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม  การกำหนดดัชนีช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน และการรายงานเพื่อการวางแผนกำไรและควบคุม  

0702351 การวางแผนกำไรและการควบคุม                 3(3-0-6) 
 Profit Planning and Control 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกำไรและการ
ควบคุม โดยเน้นการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุมการดำเนินงาน การกำหนดดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงาน และการ
รายงานเพื่อการวางแผนกำไรและควบคุม  

ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ ชัดเจนและ
ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น  
 

0702341 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 
 Auditing 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702122  ก ารบั ญ ชี ช้ั น กล าง 1, 0702221  
การบัญชีช้ันกลาง 2 
 แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบ
บัญชี กฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การวางแผน การสอบบัญชีและแนว
การตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด  
การควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชีและการรวบรวมหลักฐาน 
กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได้ 
วงจรรายจ่าย วงจรการจัดหาเงินทุนและการลงทุน รายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
 

0702422 การสอบบัญชีและบริการใหค้วามเชื่อมั่น        3(3-0-6) 
 Auditing and Assurance Services 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญ ชี ช้ันกลาง 1, 0702222  
การบัญชีช้ันกลาง 2  
 แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี และงานที่ให้
ความเชื่อมั่น มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
สอบบัญชี จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  
การวางแผน การสอบบัญชีและแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การควบคุมภายใน หลักฐานการสอบ
บัญ ชีและการรวบรวมหลักฐาน กระดาษทำการของผู้สอบบัญ ชี  
การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการจัดหา
เงินทุนและการลงทุน รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร และการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี 
 

- ปรับช่ือวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทันสมัยมากข้ึน 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มเติมงาน
ให้บริการความเช่ือมั่น 
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0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Information Systems 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น 
 ลักษณะ ส่วนประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ทางเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ  เทคนิคในการจัดทําเอกสาร หลักการ
วิเคราะห์และฝึกออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการควบคุมภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรม
ทางธุรกิจ  
 

0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                     3(3-0-6) 
 Accounting Information Systems 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  ก ารบั ญ ชี ช้ั น ต้ น  1, 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2 
 ลักษณะ ส่วนประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เทคนิคในการจัดทําเอกสาร ทางเดินเอกสารและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจร
การผลิต วงจรบริหารการเงิน และรายงานทางการเงิน หลักการวิเคราะห์
และฝึกออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อให้เกิดความรอบรู้
และมีประสบการณ์ปฏิบัติจริง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ 

 

- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหา
มากขึ้น 
- มีบุรพวิชาเพิม่ขึ้น 
 

0702352 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5) 
 Accounting Software Package 
                บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น 
 โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีการบันทึกรายการทาง
บัญชีและการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีแบบระบบเช่ือมโยง และ
ฝึกปฏิบัติ 
 

0702335 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี                   3(2-2-5) 
 Accounting Software 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  ก ารบั ญ ชี ช้ั น ต้ น  1, 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2 
     การเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การกําหนดค่า
เริ่มต้นของระบบงานบัญชี การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและการออก
รายงานทางธุรกิจ การแสดงผลลัพธ์และรายงานทางการเงินจากโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี โดยมีการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีประสบการณ์จริง 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา  เพื่อให้มีความ
กระชับและชัดเจนมากขึ้น 
- มีบุรพวิชาเพิ่มขึ้น 
- ปรับ เนื้ อหาให้ สะท้อนอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการมีประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติ 

0702353 การจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 Database Management 
 บุรพวิชา : 0702251 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 แนวคิด โครงสร้างหลัก และองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
หลักการจัดโครงสร้างฐานข้อมูลและวิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้
แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้

0702381 การจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 Database Management 
 บุรพวิชา : 0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับ
งานบัญชี 
 แนวคิด  โครงสร้างหลัก  และองค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล หลักการจัดโครงสร้างฐานข้อมูลและวิธีการออกแบบระบบ

เปลี่ยนบุรพวิชา 
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ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลที่ง่ายต่อการนำมาใช้ ในการ
จัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบงานบัญช ี 
 
 

ฐานข้อมูลโดยใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สื่อ
บันทึกข้อมูลที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลที่ง่ายต่อ
การนำมาใช้ ในการจัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลในระบบงานบัญชี  

0702354 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากร 3(2-2-5) 
 องค์การกับงานบัญชี 
                Enterprise Resource Planning Software for   
                Accounting 
                 บุรพวิชา : 0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ปัจจัยที่มี
ผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ  
การประยุกต์งานด้านการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ  
กลุ่มระบบงานทางการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทำงบ
การเงินและฝึกปฏิบัติ 

0702382 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผน              3(2-2-5) 
                ทรัพยากรองค์การกับงานบัญชี 3(2-2-5) 
                Enterprise Resource Planning Software for   
                Accounting 
 บุรพวิชา : 0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ปัจจัยที่มี
ผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ 
การประยุกต์งานด้านการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ 
กลุ่มระบบงานทางการบัญชี และฝึกปฏิบัติ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

0702361 การบัญชีภาษีอากร   3(3-0-6) 
 Tax Accounting 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น, 0702261 การภาษี
อากร 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจตามกฎหมายบัญชีและ
ประมวลรัษฎากร การคำนวณภาษี และการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งการคำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไร
สุทธิทางภาษี การเปิดเผยรายการภาษีเงินได้ในงบการเงิน และภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชี  และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702333 การบัญชีภาษีอากร                                  3(3-0-6) 
 Tax Accounting 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  ก ารบั ญ ชี ช้ั น ต้ น  1, 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2, 0702215 การภาษีอากร  
 การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทาง
บัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษี การเปิดเผยรายการภาษีเงินได้ในรายงาน
ทางการเงิน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การจัดทำรายงานภาษี และกรอกแบบ
แสดงรายการภาษี 

- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจน
และครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น  
- มีบุรพวิชาเพิ่มขึ้น 
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0702375 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้ านการวางแผนกำลังคน  
การสรรหา  การคัดเลือก  การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์  การฝึกอบรม
และพัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน แรงงาน
สัมพันธ์ การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  และจริยธรรม
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

0702371 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                      3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผนกำลังคน  
การสรรหา  การคัดเลือก การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม
และพัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน แรงงาน
สัมพันธ์ การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  และ
จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

0702376 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Electronic Commerce 
 ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจ การประกอบ
ธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการดำเนินธุรกิจและการจัดการ  
การวางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการชำระเงิน การดำเนินงาน
และการจัดส่ง การสร้างความน่าเช่ือถือและการสร้างระบบความปลอดภัย
ให้กับธุรกิจ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติการ
ทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

0702383 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                    3(3-0-6) 
 Electronic Commerce 
 ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจ การประกอบ
ธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการดำเนินธุรกิจและการจัดการ  
การวางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการชำระเงิน การดำเนินงาน
และการจัดส่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภยั
ให้กับธุรกิจ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต และฝึก
ปฏิบัติการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

0702377 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 Operations Planning and Control 
 แนวคิดและหลักการการจัดการดำเนินงาน การวางแผน  
การปฏิบัติการและการควบคุมการดำเนินงาน  เทคนิคการพยากรณ์   
การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การวางแผนกำลังการผลิต  การเลือก
ทำเลที่ ตั้ ง การวางแผนผังกระบ วนการ  การวางแผนการผลิตรวม   
การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ 
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดตารางการผลิต  และการจัดการ
โครงการ 

0702372 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน              3(3-0-6) 
 Production and Operation Management 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการจัดการผลิตและดำเนินงาน 
หน้ าที่ ในการผลิต  ตลอดจนการดำเนินงานการผลิตสินค้ าให้ มี
ประสิทธิภาพ ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิตภัณฑ์ การควบคุม
คุณ ภาพ การเลื อกทำเลที่ ตั้ ง การวางแผนผั งกระบวนการผลิต  
การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับงาน
และตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 

- เปลี่ยนช่ือวิชา 
- ปรับเนื้อหาให้กระชับและสอดคล้องกับ
รายวิชามากขึ้น 
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0702411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management 
 หลักการ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ การกำหนดทิศทางของ
องค์การ  การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่  
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  การประเมินและควบคุมกลยุทธ์  และจริยธรรม
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

0702411 การจัดการเชิงกลยุทธ์                               3(3-0-6) 
 Strategic Management 
 ความสำคัญและกระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์  
การกำหนดทิศทางองค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี การ
นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวิเคราะห์กรณีศึกษาจริ ง เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์เชิงปฏบัติ 

- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับ 
ทันสมัยมากข้ึน 
- ปรับ เนื้ อหาให้สะท้อนอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการมีความรับผิดชอบ
และประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 

0702421 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Accounting 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น 
 ระบบบัญชีในธุรกิจระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบ
บัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศต่าง ๆ การลดความแตกต่าง
ทางการบัญชี การซื้อตราสารล่วงหน้า และภาวะเงินเฟ้อ งบการเงินระหว่าง
ประเทศและการเปิดเผยข้อมูล งบการเงินรวมและรายงานตามส่วนงานของ
บริษัทข้ามชาติ การวิเคราะห์งบการเงินนานาชาติ การกำหนดราคาโอนและ
ภาษีระหว่างประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริษัทข้ามชาติ 

0702442 การบัญชีระหว่างประเทศ                          3(3-0-6) 
 International Accounting 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  การบั ญ ชี ช้ัน ต้ น  1 , 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2 
 การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศต่าง ๆ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของแต่ละประเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
และการเปิดเผย  

- มีบุรพวิชามากขึ้น 
- เนื้อหามีความกระชับและชัดเจนมากขึ้น 

0702422 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 Seminars in Financial Accounting 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702121  การบั ญ ชี ช้ั น กล าง 1, 0702221  
การบัญชีช้ันกลาง 2 
 การวิเคราะห์ การอภิปราย การนำมาตรฐานการบัญชีไปใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้
กรณีศึกษาทางบัญชีการเงินท้ังในประเทศและต่างประเทศ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพและฝึกปฏิบัติ  

0702441 สัมมนาการบัญชีการเงิน                            3(3-0-6) 
 Seminars in Financial Accounting 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญ ชี ช้ันกลาง 1, 0702222  
การบัญชีช้ันกลาง 2  
 การวิเคราะห์ การอภิปราย การนำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กร
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาและประเดน็ท่ีน่าสนใจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ปรับคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้ถูกต้องตาม
คำศัพท์ด้านบัญช ี
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0702431 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Financial Reports and Analysis 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น 
 การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี 
วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่
สำคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่องบการเงิน
จากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน  การวิเคราะห์งบการเงินรวม
จากกรณีศึกษา และศึกษารายงานทางการเงินภาษาอังกฤษ 

0702421 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห ์            3(3-0-6) 
 Financial Reports and Analysis 
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  ก ารบั ญ ชี ช้ั น ต้ น  1, 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2, 0702322 การบัญชีช้ันสูง 2 
 การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล วิธีการและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  
ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  
การวิเคราะห์งบการเงินรวมจากกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติ และศึกษารายงานทางการเงินภาษาอังกฤษ 

- มีบุรพวิชาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ปรับ เนื้ อหาให้สะท้ อนอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 
 

0702432 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 
 Cost Management 
 บุรพวิชา : 0702231 การบัญชีต้นทุน 
 แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหาร
ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนเป้าหมาย ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนคุณภาพ 
ต้นทุนทันเวลา ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การพิจารณาต้นทุนตาม
ทฤษฎีข้อจำกัด การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการดำเนินงานแบบ 
ดุลยภาพ 

0702452 การบริหารต้นทุน                                   3(3-0-6) 
 Cost Management  
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่  การบริหาร
ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า การจัดการต้นทุนฐาน
กิจกรรม ต้นทุนเป้าหมาย ต้นทุนคุณภาพ ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ
ทันเวลา การวัดผลการดำเนินงานแบบดุลยภาพ  เทคนิคในการปรับปรุง
ความสามารถในการผลิตและความยั่งยืน อันได้แก่ เทคนิคไคเซ็น และ
เทคนิคอ่ืนๆในการจัดการต้นทุน    

ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ ชัดเจนและ
ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น  

 

0702433 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
 Seminars in Managerial Accounting 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
 ศึกษา อภิปราย ประเด็นที่น่าสนใจทางการบัญชีบริหารตาม
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน จรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะห์บทบาทของการบัญชี
บริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีใน
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
บัญชีเพื่อการบริหารและฝึกปฏิบัติ 

0702451 สัมมนาการบัญชีบริหาร                            3(3-0-6) 
 Seminars in Managerial Accounting 
 บุรพวิชา : 0702332 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
      ศึกษา อภิปราย ประเด็นที่น่าสนใจทางการบัญชีบริหารตาม
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน จรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะห์บทบาทของการบัญชี
บริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีใน
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
บัญชีเพื่อการบริหารและฝึกปฏิบัติ  

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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0702441 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 Internal Control  and Internal Audit 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีช้ันต้น 
 การกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน การควบคุมภายในท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ แนวคิด
การตรวจสอบภายใน การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของ
งานตรวจสอบภายใน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อ
การทุจริตในองค์กร 

0702323 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน    3(3-0-6) Internal Control  and Internal Audit  
 บุ รพ วิ ช า  : 0702115  ก ารบั ญ ชี ช้ั น ต้ น  1, 0702116  
การบัญชีช้ันต้น 2 
 การกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การควบคุมภายในที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์ แนวคิดการตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงาน
ตรวจสอบภายใน การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 

มีบุรพวิชาเพิ่มขึ้น 
 

0702442 ปัญหาการสอบบัญชี 3(3-0-6) 
 Problem in Auditing 
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชี 
 ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ การประยุกต์หลักการสอบบัญชีในสถานการณ์
ต่างๆ และการรายงานการสอบบัญชี 

0702462 ปัญหาการสอบบัญชี                               3(3-0-6) 
 Problem in Auditing 
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชีและการบริการให้ความ
เชื่อมั่น  
 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญ ชีใหม่  การประยุกต์หลักการสอบบัญ ชีใน
สถานการณ์ต่างๆ และการรายงานการสอบบัญชี 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

0702443 การบัญชีนิติเวช 3(3-0-6) 
 Forensic Accounting 
 บุรพวิชา : 0702341  การสอบบัญชี 
 ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช 
ความแตกต่างระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช 
เทคนิควิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้อง
เพื่อดำเนินคดีในศาล  

0702463 การบัญชีนิติเวช                                    3(3-0-6) 
 Forensic Accounting 
 บุรพวิชา : 0702341  การสอบบัญชีและการบริการให้
ความเชือ่มั่น  
 ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช 
ความแตกต่างระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชี
นิติเวช เทคนิควิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ฟ้องร้องเพือ่ดำเนินคดีในศาล  

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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0702444 สัมมนาการสอบบัญชีและ 3(2-2-5) 
 การตรวจสอบภายใน      
 Seminars in Auditing and Internal Auditing  
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชี 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจด้านการสอบ
บัญชีและการตรวจสอบภายในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการสอบ
บัญชี ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศและฝึกปฏิบัติ 

0702461 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน   3(3-0-6) 
 Seminars in Auditing and Internal Auditing  
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชีและการบริการให้ความ
เชื่อมั่น 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจด้านการ
สอบบัญชีและการตรวจสอบภายในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มาตรฐาน
การสอบบัญชี ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในทั้งในประเทศและต่างประเทศและฝึกปฏิบัติ  

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

0702451 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
 Seminars in Accounting Information Systems 
 บุรพวิชา : 0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุปสรรคและ
ปัญหาจากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับหน่วยงาน 
การวิเคราะห์และนำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการจัดทำ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและฝึกปฏิบัติ  

0702481 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี        3(3-0-6) 
 Seminars in Accounting Information Systems 
 บุรพวิชา : 0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาจาก
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับหน่วยงาน  การ
วิเคราะห์และนำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปรับคำอธิบายรายวิชา โดยเพิ่ ม เนื้อหา
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

0702471 การวิจัยทางบัญชี 3(2-2-5) 
 Accounting Research 
                 บุรพวิชา : 0702217 สถิติธุรกิจ 
 แนวคิดและหลักการสำหรบัการวิจยัทางการบัญช ีการทบทวน
วรรณกรรมทางการบัญชี การออกแบบงานวิจัย การใช้สถิติอย่างง่ายในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายผลวิจัย และฝึกปฏิบัติ 
 

0702471 การวิจัยทางบัญชี                                     3(2-2-5) 
 Accounting Research 
 บุรพวิชา : 0702214 สถิติธุรกิจ 
                 แนวคิดและหลักการสำหรับการวิจัยทางการบัญชี การ
ทบทวนวรรณกรรมทางการบัญชี การออกแบบงานวิจัย การใช้สถิติอย่าง
ง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายผลวิจัย การนำเสนอ
งานวิจัย และฝึกปฏิบัติการวิจัย 

เพิ่มเนื้อหารายวิชาให้ครอบคลุม
กระบวนการวิจยั 
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0702473 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Securities Analysis 
 ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรพัย์ คุณสมบัติของ
หลักทรัพย์ ลำดับขั้นของการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ 
การคาดคะเนกำไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมลูค่าหลกัทรัพย์ 
 

0702472 การวิเคราะห์หลักทรัพย ์                         3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Securities Analysis 
 ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรพัย ์คุณสมบัติของ
หลักทรัพย์ ลำดับขั้นของการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การคัดเลือก
หลักทรัพย์ การคาดคะเนกำไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมนิ
มูลค่าหลักทรัพย ์

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

0702481 การบัญชีภาคปฏิบัต ิ 3(0-6-3) 
 Practical Accounting 
 ฝึกปฏิบัติทางการบัญชีโดยใช้เอกสารรายการค้า ประกอบด้วย
การวิเคราะห์รายการค้า กระบวนการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การ
จัดทำกระดาษทำการ การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำงบทดลอง การ
ปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินของกิจการพาณิชยกรรม และกิจการผลิต
สินค้า การจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย ระบบ
ใบสำคัญและระบบเงินสดย่อย โดยการบันทึกด้วยมือและการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปในการบันทึกบัญชี 

0702491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 3(0-6-3) 
 Preparation for Accounting Profession Internship 
 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การ
นำเสนอ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม 
การทำงานเป็นทีม และการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

- เปลี่ยนช่ือวิชา  
- ปรับเนือ้หารายวิชาใหเ้หมาะสม 
- เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

0702482 การฝึกงาน 3(0-9-0) 
 Practicum 
 บุรพวิชา : 0702481 การบัญชีภาคปฏบัิติ 
  ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อให้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยมีระยะเวลาในการฝึกงาน
อยา่งต่อเนื่องอย่างน้อย 8 สัปดาห์ 

0702492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       3(0-9-0) 
 Accounting Profession Internship 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
ฝึกความอดทน เพื่อให้ เกิดการสู้ งาน และความรับผิดชอบ โดยมี
ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 8 สัปดาห์ 

- เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
- ปรับ เนื้ อหาให้สะท้อนอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย คือ มีความรับผิดชอบ รอบรู้ 
สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  
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0702483 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 Corporative Education 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  เพื่อให้นิสิตมีโอกาส
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการบัญชี โดยมีเวลาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

0702493 สหกิจศึกษา                                         6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตมีโอกาส
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการบัญชี ฝึกความอดทน เพื่อให้เกิดการสู้งาน 
และความรับผิดชอบ โดยมีเวลาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 
1 ภาคการศึกษา 

- ปรับ เนื้ อหาให้สะท้อนอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย คือ มีความรับผิดชอบ รอบรู้ 
สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 

ไม่มี 0702373 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ      3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Startup Business 
 แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะเฉพาะของ
ผู้ประกอบการ บริบทของการดำเนินกิจกรรมการประกอบการ การ
ตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหา
ทรัพยากรรูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการประกอบการ ภาวะผู้นำและ
ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการออกจากธุรกิจและผลลัพธ์ที่ได้ 

เพิ่มรายวิชาเอกเลือก เพื่อเพ่ิมศักยภาพนิสิต
ในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งตรงกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  

ไม่มี 0702433 การบัญชีเพ่ือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 และสังคม  
 Accounting for Environmental and Social 
Responsibility  

กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบของภาค
ธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่
มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมการจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทำ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

เพิ่มรายวิชาเอกเลือกให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น และให้มีความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ไม่มี 0702454 สัมมนาการภาษีอากร 3(3-0-6)  

Seminar in Taxation  
บุรพวิชา : 0702215 การภาษีอากร 
อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และ

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 
ปัญหาในการปฏิบัติด้านภาษีอากรและแนวทาง แก้ไขโดย ใช้กรณีศึกษา
บทความและเอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประเด็นท่ีน่าสนใจพิเศษสำหรับภาษีอากร  

เพิ่มรายวิชาเอกเลือก เพื่อให้นิสิตมีความ  
เชี่ยวชาญด้านภาษี ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วน
ได้เสียให้ความสำคัญ 

ไม่มี 0702455 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)  
Tax Planning     
บุรพวิชา : 0702215 การภาษีอากร 
การวางแผนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ

บุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษี
เป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม  

เพิ่มรายวิชาเอกเลือก เพื่อให้นิสิตมีความ  
เชี่ยวชาญด้านภาษี ซึง่เป็นประเด็นที่ผู้มีส่วน
ได้เสียให้ความสำคัญ 

ไม่มี 0702464 การกำกับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
 Corporate Governance 
 บทบาทของการกำกับดูแลกิจการ กลไกการกำกับดูแลกจิการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบของการกำกับดูแลกิจการ การบรหิารงาน
เพื่อสร้างมลูค่าของกิจการ คณะกรรมการ วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรมและ
จริยธรรม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การติดตามและการรายงาน 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยีในกลไกการกำกับดูแลกิจการ 

เพิ่มรายวิชาเอกเลือกให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 
๑. ชื่อสาขาวิชา 
 สาขาวิชา   การบัญชี 
 
๒. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  บัญชีบัณฑิต 
             บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  
 ชื่อย่อภาษาไทย  บช.บ. 
          บธ.บ. (การบัญชี) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy หรือ Bachelor of Accounting  
                                          Bachelor of Business Administration (Accounting) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B. Acc. 
    B.B.A. (Accounting) 
 
หมายเหตุ  การก าหนดช่ือคุณวุฒิและปริญญาตรีทางการบัญชี ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาท่ีใช้ในปัจจุบัน 
 
๓. ลักษณะของสาขาวิชาการบัญชี 
 สาขาวิชาการบัญชี มีลักษณะความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากวิชาชีพบัญชีมีบทบาทในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  
และสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดหาและใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจอย่างจ ากัดท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจะต้องมุ่ งเน้น 
ผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับวิชาชีพบัญชีซึ่งปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นแบบ 
Learning Outcomes Based การจัดท าหลักสูตรของแต่ละสถาบันต้องมีอัตลักษณ์ท่ีจะเป็นจุดเน้นของสถาบัน  
ซึ่งจะแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับท่ีระบุในโครงสร้างหลักสูตร โดยให้สถาบันต้องจัดรายวิชาเพ่ิมตามอัตลักษณ์
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

สาระรายวิชาและการออกแบบหลักสูตรจ าเป็นต้องครอบคลุมเน้ือหาความรู้ท้ังทางการบัญชีและความรู้  
ในศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การเงินและการบริหาร การก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง กฎหมาย 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์การ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการน าความรู้ในแต่ละศาสตร์มาบูรณาการ
และประยุกต์ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพบัญชี โดยสถาบันควรสนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติ และนับเป็นส่วนหน่ึง
ของการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีท่ีจะช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรอบรู้เพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพ
บัญชีได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี การออกแบบหลักสูตร
ควรต้องสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของสถาบัน 
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๒ 

 

๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๔.๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
๔.๒ มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและประยุกต์

ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๔.๓ มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
๔.๔ มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในงานท่ีท าร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพการบัญชี 
๔.๕ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สถาบันอาจเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
เอกลักษณ์และ/หรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 

 
๕. มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 จากคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในสาขาวิชาการบัญชีท่ีกล่าวมาแล้ว การออกแบบหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีใช้ในปัจจุบัน อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังน้ี 
 ๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
  ๕.๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพ้ืนฐานทางวิชาชีพบัญชี 
  ๕.๑.๒ สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพ้ืนฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
 ๕.๑.๓ แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการท างาน 
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 ๕.๒ ความรู้ 
  ๕.๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางการบัญชีเพียงพอท่ีจะประยุกต์ใน
การจัดท าและน าเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
  ๕.๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพียงพอท่ีจะประยุกต์ในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
  ๕.๒.๓ มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
 ๕.๓ ทักษะทางปัญญา 
  ๕.๓.๑ มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา 
  ๕.๓.๒ มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปล่ียนแปลงในศาสตร์ทางการบัญชีและ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก 

๕.๓.๓ มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องท่ีมี
ความส าคัญต่อองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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 ๕.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๕.๔.๑ มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานเป็นทีม  มีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองร่วมกับผู้อ่ืน 
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
  ๕.๔.๒ มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ  มีความรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ๕.๕ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๕.๑ มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  รวมท้ังการใช้ความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
  ๕.๕.๒ มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน  โดยเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  ๕.๕.๓ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีมีในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 
   
๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ดังน้ัน สถาบันท่ีเปิดด าเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ควรด าเนินการให้มี
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศของ 
สภาวิชาชีพบัญชี และหน่วยงานก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้ตามกฎหมาย และ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามหลักการคุณค่าแห่งวิชาชีพ 
 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ แบบวิชาการ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ท้ังภาคทฤษฎี   
และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต
ในแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และข้อบังคับ
ท่ีเกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสภาวิชาชีพบัญชี 
 ๗.๑ โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (๔ ปี) 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
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 สถาบันจะต้องจัดรายวิชาเพ่ิมในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต เพ่ือให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอัตลักษณ์ของ
สถาบัน โดยจัดให้มีโครงสร้างหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาสาระวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ท้ังน้ีหากสถาบันประสงค์จะพัฒนาหลักสูตร 
โดยมุ่งเน้นเป็นหลักสูตรแบบวิชาชีพ สามารถท าได้โดยมีโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใช้ในปัจจุบัน (โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพก าหนด หากไม่มี
มาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต) 
 ๗.๒ โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
 เป็นหลักสูตรแบบวิชาชีพ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้าน
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ันๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา มีจ านวน
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
     การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับ
การยกเว้นรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา  
ในสาขาวิชาการบัญชี ท้ังน้ี จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีจะ
ศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต) 
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 

(โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต) 
    ๒.๑ วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 

      ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
      ๒.๓. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 โดยจัดให้มีโครงสร้างหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาสาระวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี  
 อน่ึง สถาบันอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได้ ท้ังน้ี นักศึกษาต้องศึกษา 
ให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 ๗.๓ เนื้อหาสาระผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 สถาบันควรก าหนดเน้ือหาสาระผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
ทักษะทางวิชาชีพ และค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับ
วิชาชีพบัญชีท่ีใช้ในปัจจุบัน และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  รวมถึงจัดให้มีระบบและกลไกการติดตาม 
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และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
อย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตของหลักสูตร และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
 การก าหนดเน้ือหาสาระส าคัญของหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณาจากเน้ือหาสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังน้ี 
 ๘.๑ ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๘.๑.๑ การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
  หลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่างๆ นโยบายการบัญชีท่ีใช้จัดท างบการเงิน การจัดท างบการเงิน  
การจัดท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
การตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การตีความของรายงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน เช่น รายงานความย่ังยืนและรายงานฉบับบูรณาการ 
 ๘.๑.๒ การบัญชีบริหาร 
  เทคนิคต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร เทคนิคเชิงปริมาณในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน ต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ 
การจัดท างบประมาณและการพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 
เพ่ือน าเสนอข้อมูลและจัดท ารายงานสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการรายงานต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นการวางแผนและ
การจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงาน และการเทียบเคียง
สมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ 
 ๘.๑.๓ การเงินและการบริหารการเงิน 
  แหล่งเงินทุนส าหรับองค์กร การจัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้ 
ตลาดหุ้นทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล การวิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนของ
องค์กร การวิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่างๆ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์
อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้มและการวิเคราะห์กระแสเงินสด การค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร เทคนิค 
การจัดท างบประมาณการลงทุน วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดท่ีใช้ส าหรับ
การตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจและการบริหารการเงินในระยะยาว 
 ๘.๑.๔ การภาษีอากร 
  ข้อก าหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ การค านวณ
ภาษีทางตรงและทางอ้อมส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ประเด็นภาษีอากรท่ีสัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศ 

 ๘.๑.๕ การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่น 
  วัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบ

บัญชีท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ เป็นต้น) กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเส่ียงของข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินและ



มคอ.๑ 
 

๖ 

 

การพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ วิ ธีเชิงปริมาณท่ีใช้ในงานตรวจสอบ รายงานผู้สอบบัญชี 
ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบส าคัญของงานให้ความเช่ือมั่นและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๘.๑.๖ การก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 
  หลักการการก ากับดูแลท่ีดี สิทธิและความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ นักลงทุน และผู้ม ี

หน้าท่ีในการก ากับดูแล บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการก ากับดูแลองค์กร ความเส่ียงและโอกาสขององค์กร  
กรอบแนวคิดในการบริหารความเส่ียง องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 ๘.๑.๗ กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ 

  กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

๘.๒ ความรู้เกี่ยวกับองค์การ และธุรกิจ 
 ๘.๒.๑ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร 
  สภาพแวดล้อมท่ีองค์กรด าเนินงาน แรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย  

ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ และด้านวัฒนธรรม  ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลก 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ลักษณะส าคัญของโลกาภิวัตน์ บทบาทของธุรกิจข้ามชาติ  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม่ 

 ๘.๒.๒ เศรษฐศาสตร์ 
  หลักการพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค  ผลกระทบของ 

การเปล่ียนแปลงในดัชนีช้ีวัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกิจกรรมทางธุรกิจ  โครงสร้างตลาดประเภทต่างๆ  
ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย 

           ๘.๒.๓  กลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ 
  วิธีการออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร วัตถุประสงค์และความส าคัญของหน้าท่ี 

และการด าเนินงานประเภทต่างๆ ภายในองค์กร ปัจจัยภายนอกและภายในท่ีอาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 
กระบวนการท่ีใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรเพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงาน  
ของบุคคล ทีมงาน และองค์กร 

๘.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

ซึ่งรวมถึงการควบคุมท่ัวไปและการควบคุมระบบงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  
 เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีแก่สังคม และได้มาตรฐานผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันจ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์
การสอน และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
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 ๙.๑ กลยุทธ์การสอน 
 แนวทางท่ีสถาบันใช้ในการประสาทความรู้ตามกลุ่มสาระวิชาให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้บัณฑิต 
มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับวิชาชีพบัญชีและอ่ืนๆตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรครบถ้วนท้ัง ๕ ด้าน และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันควรได้พิจารณาถึงล าดับการจัดรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้
สอดคล้องกับเน้ือหาสาระผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีก าหนดให้มีการประเมินและติดตามผล ส าหรับกลยุทธ์
การสอนระดับรายวิชา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาตามหลักสูตร ท่ีมุ่งให้ผู้เรียน 
มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ควรเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Student Centered) โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ ผู้ เรี ยนด้วยการต้ังค าถาม การให้คิดวิเคราะห์ 
เพ่ือการค้นหาค าตอบท่ีผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจ าเป็นต่อการศึกษาความรู้ ท่ีทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก  
มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน สถาบันสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสอน ต่อไปน้ี 

1) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) ได้แก่ การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ สหกิจศึกษา  

2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้  
วิธีการแก้ไขปัญหามากกว่าการจ าเน้ือหาข้อเท็จจริง ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มและทักษะทางสังคม  

3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ได้แก่ การสอนแบบสืบค้น 
การค้นพบ การเรียนแบบแก้ปัญหา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งใช้ในการเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็น
กระบวนการกลุ่ม 
 สถาบันอาจก าหนดกลยุทธ์ท่ีใช้ในการสอนเพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิต ความเป็นเอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  สถาบันเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล และเกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา ซึ่งต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท้ังแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ม 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละรายวิชาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาและกลยุทธ์การสอน 
ท่ีใช้ ซึ่งต้องวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรท้ัง ๕ ด้านตามท่ี
ก าหนดในรายวิชา โดยต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้องตรงประเด็น 
  มีการใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
สถาบันสามารถเลือกใช้วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ได้โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมช้ันเรียนหรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า 
การเขียนรายงานและน าเสนอด้วยวาจา หรือ การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
  ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  ๙.๒.๑ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพ่ือนร่วมช้ันเรียนหรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลผลงานท่ีมอบหมาย หรือการพิจารณาจาก portfolios 
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                  ๙.๒.๒ ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ หรือการเขียนรายงาน
และน าเสนอด้วยวาจา 
                  ๙.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ  
การเขียนรายงานและน าเสนอด้วยวาจา การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือการมอบหมายงาน
ท่ีต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 
                  ๙.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมช้ันเรียน หรือกลุ่มงาน หรือการประเมินผลผลงานท่ีมอบหมาย 
และการน าเสนอ 
  ๙.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
หรือใช้การประเมินผลผลงานท่ีมอบหมายและการน าเสนอ 
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 สถาบันต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ือยืนยันว่าผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกคนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรครบถ้วนท้ัง ๕ ด้านและไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี โดยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
ภายใน สถาบันควรต้องระบุระบบและกลไกการทวนสอบไว้ในหลักสูตร ท้ังการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร 
 ๑๐.๑ การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา 

 สถาบันจะต้องด าเนินการทวนสอบในระดับรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสถาบัน
ควรต้องก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่าผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
ตามท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ๑๐.๒ การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

 สถาบันจะต้องด าเนินการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพ่ือพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยมีการประเมินจากหลายแหล่งและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ถือเป็นการประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิต 
 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของสถาบัน 
โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ
การรับตรงของสถาบัน 
 



มคอ.๑ 
 

๙ 

 

 
 ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียน 
  สถาบันสามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเข้าศึกษาได้ 
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีดี
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และของสถาบัน ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี (ถ้ามี) ฉบับท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 สถาบัน ควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ดังน้ี 
 ๑๓.๑ มีห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ ส่ือการสอน ท่ีทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ท่ีเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๒ มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางการบัญชี หรือ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะ
การปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 ๑๓.๓ มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อ่ืน พร้อมกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการสืบค้น
ความรู้ ท่ีมีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง  ตรงกับความต้องการในการใช้ประโยชน์
ในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
 ๑๓.๔ มีสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ือการสอน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
        ๑๓.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย  
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม 

๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีมีผลบังคับใช้
ในปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

๒) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์  
 สถาบัน ควรจัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ ให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจ ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ดังน้ี 



มคอ.๑ 
 

๑๐ 

 

 ๑๔.๑ จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน ของสถาบัน 
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 
และวิชาชีพบัญชี รวมท้ังการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑๔.๒ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนและการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน 
 ๑๔.๓ จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ท่ีชัดเจน  
มีการติดตามและประเมินผล รวมท้ังการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 ๑๔.๔ มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย  
และงานสร้างสรรค์ ท่ีมีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 ๑๔.๕ จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม  ประเมิน 
และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี  ๑ - ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต หรือใช้ตัวบ่งช้ีต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 
 ๑๕.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 ๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๕.๓ มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) (ถ้ามี)  
ตามเจตนารมณ์ท่ีควรค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 
 ๑๕.๔ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) 
(ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ท่ีควรค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุด 
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  
 ๑๕.๕ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
 ๑๕.๖ มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 ๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 
      ๑๕.๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
       ๑๕.๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
      ๑๕.๑๐ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี  



มคอ.๑ 
 

๑๑ 

 

      ๑๕.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  
      ๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษา จึงจะขอรับการประเมิน 
เพ่ือขอเผยแพร่หลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังน้ีเกณฑ์การประเมินผ่านในระดับดี  
คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้แต่ละปีการศึกษา 
 
๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สู่การปฏิบัติ  
         สถาบันประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ควรด าเนินการ ดังน้ี 
      ๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ท่ีก าหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
      ๑๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการบัญชีจากบุคคลภายนอก  
อย่างน้อย ๒ คนและผู้แทนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากสภาวิชาชีพบัญชีอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี โดยมีหัวข้อของหลักสูตร อย่างน้อยตามท่ี
ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
        ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามข้อ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวข้อมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชีแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ของสถาบันมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
เดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือก
เรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผู้ท่ีสนใจจะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยให้แสดงแผนท่ี 
การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้
เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด 
       ๑๖.๔ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้อตามเจตนารมณ์ท่ีควรค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาม มคอ.๓ 
(รายละเอียดของรายวิชา) และ มคอ.๔ (รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) ตามล าดับ พร้อมท้ังแสดงให้
เห็นถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชาต่างๆ อย่างชัดเจน 
      ๑๖.๕ สถาบันต้องเสนอหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่อสภาสถาบันเพ่ือขออนุมัติเปิดด าเนินการสอน 
โดยสภาสถาบันควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและอนุมัติหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร  
และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
      ๑๖.๖ สถาบันต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันอนุมัติ  



มคอ.๑ 
 

๑๒ 

 

      ๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
สาขาวิชาการบัญชี 
     ๑๖.๘. เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผล 
การด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ี ตนรับผิดชอบ
พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้อตามเจตนารมณ์ท่ีควรค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาตาม มคอ.๕ (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และ มคอ.๖ (รายงานผลการด าเนินการของการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม) (ถ้ามี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อส้ินปีการศึกษา 
ตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระท าได้ 
        ๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม มคอ.๗ (รายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา  
และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมท้ังให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือ  
การด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
      ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 
 การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ให้เป็นไปตามการก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

*************************************** 
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ภาคผนวก จ 
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 

ตารางสรุปรายวิชาที่รับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015)  

ฉบับที่ 2 - 4 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว�าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
................................................................................ 

เพ่ือให	การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป�นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน$ต%อนิสิต และ
เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
จึงออกข	อบังคับไว	ดังต%อไปนี้  

ข	อ ๑  ข	อบังคับนี้ เรียกว%า “ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559” 

ข	อ ๒  ให	ใช	ข	อบังคับนี้ต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศเป�นต	นไป และใช	สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี   
ท่ีเริ่มเข	าศึกษาต้ังแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เป�นต	นไป 

ข	อ 3  ให	ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และท่ี 
แก	ไขเพ่ิมเติม ยังมีผลบังคับใช	กับนิสิตท่ีเริ่มเข	าศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในข	อท่ีว%าด	วยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพ	นสภาพนิสิต และการอนุมัติให	ปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพ	นจากสภาพ
การเป�นนิสิต  

ข	อ 4 ให	ยกเลิกข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 และข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 (แก	ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) ฉบับลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559  โดยให	ใช	ข	อบังคับฉบับนี้แทน 

ข	อ 5  การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงไม%ได	กําหนดไว	ในข	อบังคับนี้ 
และไม%ได	มีข	อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว	 ให	นําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป�นรายกรณี และแจ	งผล
การพิจารณาให	สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข	อ 6  ในข	อบังคับนี้  
 “ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจหลักด	านการจัด

การศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
 “อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 “หัวหน	าส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหน	าส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจ

หลักด	านการจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 “หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความว%า หัวหน	าภาควิชาหรือประธาน

สาขาวิชาท่ีหัวหน	าส%วนงานวิชาการมอบหมายให	ปฏิบัติหน	าท่ีลักษณะเดียวกับหัวหน	าภาควิชา 
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 “คณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว%า คณะกรรมการท่ีส%วนงานวิชาการ
แต%งต้ังจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$มาตรฐาน  

 “อาจารย$ประจํา” หมายความว%า ผู 	ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน	าท่ีหลักทางด	าน 
การสอนและการวิจัย 

 “ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผู	รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งท่ีส%วนงานวิชาการแต%งต้ัง  

 “อาจารย$ท่ีปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ท่ีปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
 “นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและให	หมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก

สถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “นายทะเบียน” หมายความว%า ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยแต%งต้ังให	ควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ

วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
 “งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน

นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  ๑ 
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา 

 
ข	อ 7  ประเภทของนิสิต แบ%งออกเป�น ๔ ประเภท ดังนี้  

7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๒ นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยเปTดสอน 

ข	อ 8  ระบบการศึกษา 
ใช	ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาให	จัดการศึกษา ดังนี้ 
8.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบ%งออกเป�น ๒ ภาคเรียน ประกอบด	วย 

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร	อน โดยถือเป�นภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาด	วยก็ได	 

8.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคสมทบแบ%งออกเป�น ๓ ภาคเรียน ประกอบด	วย 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และภาคเรียนฤดูร	อน 

8.๓ ภาครียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ให	มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม%น	อยกว%า ๑๘ 
สัปดาห$ โดยให	มีระยะเวลาเรียน ไม%น	อยกว%า ๑๕ สัปดาห$ 

8.๔ ภาคเรียนฤดูร	อน ให	มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต%ละรายวิชาเท%ากับจํานวนชั่วโมง 
การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ หรือภาคเรียนท่ี ๒ 
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8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาให	นับช%วงเวลาท่ีมีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อนต%อเนื่องกัน 

ข	อ 9  “หน%วยกิต” หมายถึง หน%วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช	เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%น	อยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช	เวลาฝXกหรือทดลอง ไม%น	อยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๓ การฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ท่ีใช	เวลาฝXกไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได	รับมอบหมาย ท่ีใช	เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

 
หมวดท่ี  ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ข	อ 10  ให	จัดหลักสูตรการศึกษา  ดังนี้  
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต  
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต  
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต  
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๗๒ หนวยกิต 

ข	อ 11  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้  
11.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๘ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ  
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	ใช	ระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๑๘ ปBการศึกษา สําหรับหลักสูตรการศึกษา 
ภาคสมทบ 

11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
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หมวดท่ี  ๓ 
การรับเข�าเป-นนิสิต 

 
ข	อ 12  ผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตจะต	องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้  

12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัย
รับรองเพ่ือเข	าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใดส%วนงานวิชาการหนึ่ง 
ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ  

12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือ
เข	าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใด  
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

12.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให 	ผู 	มีประสบการณ $สูงแต %ไม %สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข 	าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได 	ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

12.๔ เป�นผู	มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
12.๕ ไม%เป�นโรคติดต%อร	ายแรง ซ่ึงเป�นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป�นโรคท่ีจะเป�นอุปสรรคต%อ

การศึกษา 
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด 

ข	อ 13  การรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิต ทําได	ดังนี้  
13.๑ สอบคัดเลือก  
13.๒ คัดเลือก  
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
13.๔ รับเข	าตามข	อตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตเพ่ิมเติมจาก
ข	างต	นได	 

ข	อ 14  การข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต 
14.๑ ผู	ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตต	องเป�นผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตตามข	อ 13  
14.๒ ผู	สมัครท่ีได	รับการคัดเลือกให	เข	าเป�นนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน

งานวิชาการใด จะต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น  
14.๓ ผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะมีสภาพเป�นนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเม่ือได	รายงานตัว

เป�นนิสิต พร	อมชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให	 
ไม%ว%ากรณีใด ๆ 
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14.๔ ผู	 ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะต	องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวให	เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได	 ให	ส%งเอกสารล%าช	าภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีท่ีนิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานได	ให	นายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ต	องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
อย%างช	าไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให	เป�นวันรายงานตัว 

14.๕ ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตไม%สามารถรายงานตัวเป�นนิสิตตามวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให	รายงานตัวเป�นนิสิตได	ภายใน ๗ วัน ท้ังนี้นิสิตต	องชําระ
เงินค%ารายงานตัวช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวดท่ี  ๔ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข	อ ๑5  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้ 

15.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  
ไม%น	อยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๓ การศึกษาแบบเฉพาะบางช%วงเวลา เป�นการจัดการศึกษาในบางช%วงเวลาของ 
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	การสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป�นการจัดการศึกษาเป�นรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป�นไปตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๖ การศึกษาแบบนานาชาติ เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	ภาษาต%างประเทศท้ังหมด                
ซ่ึงอาจจะเป�นความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ 
และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๘ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๙ รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข	อ 16  การลงทะเบียนเรียน  
16.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต%ละภาคเรียนให 	เป�นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
16.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต	องเรียนรายวิชานั้นแล	ว และสอบได	

ระดับข้ัน  
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16.๓ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนควบคู% นิสิตต	องลงทะเบียนรายวิชาควบคู%พร	อมกัน  
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะต	องงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันด	วย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เว	นแต%ได	รับการอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงาน
วิชาการท่ีรายวิชาสังกัด 

16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเม่ือได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิทยาลัยเรียบร	อยแล	ว นิสิตผู 	ใดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน ภายหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต	องชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

กรณีท่ีนิสิตท่ีไม%ได	ลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เว	นแต%จะได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับ
มอบหมายเป�นราย ๆ ไป 

16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน 
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ  

16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน
ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน 
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา  

16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน 
ท่ี ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ท่ีปรึกษา 
และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ต	องไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน  
๙ หน%วยกิต  

16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ 
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน

ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.๕.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ 
ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน  
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

16.๕.๓ ในภาคเรียนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตท่ี
เหลือ ซ่ึงตํ่ากว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดได	 

16.๕.๔ นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบสามารถลงทะเบียนเรียนร%วมกันได	 
ต%อเม่ือได	รับการยินยอมจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และจํานวนหน%วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน จะต	องเป�นไปตามเกณฑ$  
ข	อ 16.๕ ท้ังนี้นิสิตภาคปกติต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนร%วมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย   

16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในระดับเดียวกัน
และสามารถนํารายวิชาดังกล%าวมาเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู	รับผิดชอบหลักสูตรท่ีรายวิชานั้นสังกัด หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และ
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด 
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ข	อ 17  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	 โดยไม%นับหน%วยกิตรวมเข	าในจํานวนหน%วยกิตในภาคเรียนและจํานวนหน%วยกิตตาม
หลักสูตร ต	องดําเนินการดังนี้  

17.๑ นิสิตต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ผู	สอนในรายวิชานั้น โดยได	รับอนุมัติจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	งานทะเบียนทราบ 

17.๒ ให	งานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ช%องผลการเรียนว%า “AUD” 
เฉพาะผู	ท่ีผ%านการประเมินจากอาจารย$ผู	สอน และมีเวลาเรียนไม%น	อยกว%า ร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
ของรายวิชานั้น 

17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให	บุคคลภายนอกท่ีไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเข	าเรียนบาง
วิชาเป�นกรณีพิเศษ โดยเป�นไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 18  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
18.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข	อ 16.๑ นิสิตต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$

ผู	สอน อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	นายทะเบียนทราบ โดยนิสิตต	อง
ชําระเงินค%าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน 

18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามข	อ 16.๑ ต	องได	รับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับอนุมัติจากอาจารย$ผู	สอน อย%างน	อย ๗ วันทําการก%อนวันแรกของการสอบ 
ปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวดท่ี  ๕ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข	อ 19  การมีสิทธิ์เข	าสอบ 

นิสิตจะต	องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะได	รับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนท้ังหมดและไม%ได	ขอถอนรายวิชา ให	อาจารย$ผู	สอนประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน F ในรายวิชานั้นเม่ือ
สิ้นสุดภาคเรียน 

ข	อ 20 ให	ผู 	สอนจัดประเมินผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมีการวัดผลเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน
อย%างน	อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา และให	ดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา 
ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 21  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา  
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาให	กระทําเป�นแบบระดับข้ัน ซ่ึงมี

ความหมายและค%าระดับข้ัน ดังนี้  
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ระดับข้ัน ความหมาย  ค�าระดับข้ัน  
A  ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐  
B+   ดีมาก (Very  Good) ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐  
C+   ดีพอใช	 (Fairly  Good) ๒.๕  
C  พอใช	 (Fair)              ๒.๐  
D+   อ%อน (Poor)               ๑.๕  
D          อ%อนมาก (Very  Poor) ๑.๐  
F         ตก (Fail)   ๐.๐  

21.๒ ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเป�นระดับข้ัน ให	ใช	สัญลักษณ$แทน 
ดังนี้  

สัญลักษณ3 ความหมาย 
AUD          การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)  
W             ถอนรายวิชาโดยได	รับอนุมัติ (Withdraw)  
VG            ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดีมาก (Very Good)   
G       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดี (Good)     

    S       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับเป�นท่ีพอใจ  
      (Satisfactory) 

U       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับไม%เป�นท่ีพอใจ  
    (Unsatisfactory)  
I        การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)  
รายวิชาท่ีต	องให	สัญลักษณ$ VG, G, S และ U ให	เป�นไปตามท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร 

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป�นระดับข้ันตามข	อ 21.๑ หรือโดยใช 	

สัญลักษณ$ตามข	อ 21.๒ ให	ใช	เครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้  
เครื่องหมาย  ความหมาย  
#   รายวิชาท่ีไม%คํานวณค%าระดับข้ัน  
##     รายวิชาท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
###      รายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณ$  
*      รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 
**  รายวิชาท่ียกเว	นหน%วยกิต 

21.๔ การให	ระดับข้ัน F หรือ U     
 อาจารย$ผู	สอนให	ระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้  

21.๔.๑ นิสิตลงทะเบียนแล	วไม %เข 	าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียน 
น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

21.๔.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให	อาจารย$ผู	สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป�นระดับข้ัน F ท้ังนี้ไม%ต	องรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  
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21.๔.๓ นิสิตท่ีได	รับการให	สัญลักษณ$ I ตามข	อ 21.๕ แต%ไม%ได	ขอประเมินผลเพ่ือ
แก	สัญลักษณ$ I ให 	เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไป หากพ	นกําหนดดังกล%าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เป�นระดับข้ัน F หรือ U 

21.๔.๔ นิสิตท่ีไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว	
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงเป�นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

21.๕ การให	 I ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้  
21.๕.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในข	อ 19 แต%ไม%ได	สอบเพราะป�วยหรือ

เหตุสุดวิสัย  และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
21.๕.๒ อาจารย$ผู	สอนและหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร

ให	รอผลการประเมินระดับข้ัน 
21.๖ นิสิตท่ีได	รับสัญลักษณ$ I ตามความในข	อ 21.๕ ในรายวิชาใดจะต	องดําเนินการขอ

ประเมินผลเพ่ือแก	สัญลักษณ$ I ให	สมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา  
หากพ	นกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เป�นระดับข้ัน F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว	นแต%
ได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย เห็นสมควรให	ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

ท้ังนี้ให	นําผลการประเมินท่ีแก	สัญลักษณ$ I แล	วมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได	
สัญลักษณ$ I   

21.๗ การให	สัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ 
21.๗.๑ นิสิตได	รับอนุมัติให	ถอนรายวิชานั้น 
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น  
21.๗.๓ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให 	เปลี่ยนจาก

สัญลักษณ$ I ท่ีนิสิตได	รับตามข	อ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แล	วแต%การป�วยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด 

21.๗.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก%อนวันสุดท	ายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 

21.๘ การนับจํานวนหน%วยกิต เพ่ือใช	ในการคํานวณหาค%าระดับข้ันเฉลี่ยในภาคเรียนใด  
ให	นับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเว	นรายวิชาท่ีเทียบ
หรือเรียนแทน 

21.๙ การนับจํานวนหน%วยกิตสะสมเพ่ือให	ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ให	นับ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาท่ีได	ระดับข้ัน D ข้ึนไป และนับรวมกับหน%วยกิตท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต 

21.๑๐ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนให	คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น  
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิต 
ตามข	อ 21.๘ 

21.๑๑ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ให	คํานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตต้ังแต%เริ่มเข	าเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดท	าย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาท่ี
เรียนท้ังหมดเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิตรวมท้ังหมด  

21.๑๒ รายวิชาท่ีได	สัญลักษณ$ I ไม%นําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต%จัดเก็บไว	ใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 
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21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรท่ีกําหนดให	ผลการประเมินเป�นสัญลักษณ$ S หรือ U อาจให	มี 
ผลการประเมิน เป�น VG หรือ G หรือ S หรือ U 

ข	อ 22  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
22.๑ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ันไม%ตํ่ากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน

ซํ้าอีกได	ต%อเม่ือได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้า
โดยไม%ได	ขออนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตนั้นสังกัดให	งานทะเบียนนิสิตถอนรายวิชาท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนซํ้าออก 

22.๒ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ัน F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้ 

22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นท่ีได	รับระดับข้ัน F 
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นเป�นกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน

ซํ้าโดยไม%มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียวเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน) ใน 
ภาคเรียนฤดูร	อน 

รายวิชาใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษและได	ระดับข้ัน F จะลงทะเบียน
เรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษอีกไม%ได	   

นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษเพียงอย%างเดียวต	องชําระเงินค%าบํารุง
การศึกษาและค%าเล%าเรียนในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

22.๒.๓ นิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันแทนได	 โดยต	องมี 
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาท่ีได	รับระดับข้ัน F 

ท้ังนี้ให	อยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ท่ีปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร 
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน 

ข	อ 23  การจําแนกสภาพนิสิต 
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ได	แก% นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตท่ี

สอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐ 
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ได	แก% นิสิตท่ีสอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙  
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําได	เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ

ภาคเรียน ยกเว	น นิสิตท่ีเข	าศึกษาเป�นภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนเป�นภาคเรียนท่ีสองนับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษา และยกเว	นภาคเรียนใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาท่ีได	รับผลการเรียนเป�นระดับข้ันไม%ต	องจําแนกสภาพนิสิต  

23.๔ นิสิตจะต	องตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 

ข	อ 24  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตด	วยประการใด ๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู	สอนจะให	ระดับ

ข้ัน F ในรายวิชานั้นแล	ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย 
วินัยนิสิตได	ด	วย 
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หมวดท่ี ๖ 
การลาพักการเรียน  การรักษาสภาพนิสิต 

และการเปล่ียนประเภทนิสิต 
 

ข	อ 25  การลาพักการเรียน 
25.๑ นิสิตอาจยื่นคําร	องขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดได	

ในกรณีต%อไปนี้  
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับมอบหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
25.๑.๒ ได 	รับ ทุนแลกเปลี่ ยนนัก ศึกษาระหว %างประเทศ หรือทุน อ่ืน ใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
25.๑.๓ เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกินร	อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาล ซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

25.๑.๔ มีความจําเป�นส%วนตัวและได	เข	าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล	วอย%างน	อย ๑ 
ภาคเรียน 

25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับ

อนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	นายทะเบียนทราบโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ ต	องดําเนินการ
ให	เสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๓ การขอลาพักการเรียน ให	ขออนุมัติครั้งละไม%เกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมี
ความจําเป�นท่ีจะต	องขอลาพักการเรียนต%ออีก ให	ยื่นคําร	องขอลาพักการเรียนใหม%  

25.๔ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน ให	นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาด	วย 

25.๕ ในระหว%างท่ีได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน นิสิตจะต	องชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๖ ในกรณีท่ีนิสิตเจ็บป�วย ตามข	อ 25.๑.๓ และได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและ 
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแล	ว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W 
ได	 ซ่ึงต	องมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
ท้ังนี้จะไม%ได	รับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน 

ข	อ 26  การรักษาสภาพนิสิต กระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ด	วย  
26.๑ นิสิตต	องดําเนินกิจกรรมใดท่ีเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ได	ลงทะเบียนเรียนแต%

ต	องได	รับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ให	นิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต 
26.๒ นิสิตท่ีเรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรแล	วแต%ไม%ประสงค$จะขอสําเร็จการศึกษา 

หรือมหาวิทยาลัยให	ละเว	นการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นด	วยสาเหตุได	รับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ให	ดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา 
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26.๓ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	รักษาสภาพนิสิตให	นับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยู%ในระยะเวลาการศึกษาด	วย  

ข	อ 27  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป�นนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน

ประเภทเป�นนิสิตภาคปกติได	 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป�นอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าส%วน
งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจ	งให	นายทะเบียนทราบ ท้ังนี้นิสิตจะต	องปฏิบัติ
ตามข	อบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมท้ังชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนประเภทนิสิตแล	ว 

27.๒ นิสิตท่ีเปลี่ยนประเภท จะต	องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล	วอย%างน	อย ๑  
ภาคเรียน 

27.๓ ในกรณีนิสิตท่ีเปลี่ยนประเภทต	องโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมท้ังหมดท่ีได	เรียนมาแล	วจะโอนเป�นบางรายวิชาไม%ได	 และให	นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต%เข	าเรียนใน
ประเภทเดิม 

 
หมวดท่ี  ๗ 

การย�ายสังกัดส�วนงานวิชาการ การเปล่ียนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา  
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การรับโอนรายวิชา การยกเว�นหน�วยกิต  

และการเทียบประสบการณ3 
 

ข	อ 28  การย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการ  
28.๑ นิสิตท่ีจะย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องเป�นนิสิตท่ีศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี  

(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
28.๑.๑ ได	ลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๒ ภาคเรียน และมี

จํานวนหน%วยกิตรวมไม%น	อยกว%า ๓๐ หน%วยกิต 
28.๑.๒ ไม%เคยได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดมาก%อน 
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$ท่ีส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตจะย	ายสังกัดกําหนด 

28.๒ การดําเนินการเก่ียวกับการย	ายสังกัด มีดังนี้  
28.๒.๑ นิสิตต	องแสดงเหตุผลประกอบการขอย	ายส%วนงานวิชาการ โดยให	อยู%ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจ	งผลการย	ายสังกัดให	นายทะเบียนทราบ 

28.๒.๒ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

28.๓ นิสิตท่ีย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตท้ังหมดท่ีเคย
ได	เรียนมา จะโอนเพียงบางรายวิชาไม%ได	 และให	นําหน%วยกิตดังกล%าวมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม 
ทุกรายวิชาด	วย  

28.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%วันท่ีเข	าเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม 
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ข	อ 29  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท  
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	 
29.๒ นิสิตภาคปกติท่ีศึกษาในหลักสูตรท่ีมีการให	ยกเว	นหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	  
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกได	เพียงหนึ่งครั้ง โดยต	องลงทะเบียนเรียนใน

วิชาเอกเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๑ ภาคเรียน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๔ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาโทได	เพียงหนึ่งครั้ง ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจาก 
หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	
งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๕ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโทต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

ข	อ 30  การเทียบรายวิชา 
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ 

การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบต	องเป�นรายวิชาในหลักสูตร
ท่ีใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบจะต	อง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียนไม%น	อยกว%าร	อยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานท่ีรายวิชานั้น
สังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

ข	อ 31  การโอนรายวิชา 
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล	ว ยึดหลักเกณฑ$

ดังนี้ 
31.๑.๑ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน

นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

31.๑.๒ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ให	ดําเนินการ 
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ข	อ 30 ก%อนได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายให	
โอนรายวิชา 

31.๑.๓ รายวิชาท่ีโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตศึกษามาแล	วไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันท่ี
ขอโอนรายวิชา และได	รับระดับข้ันไม%ต่ํากว%า C หรือได	รับค%าระดับข้ันไม%ต่ํากว%า  ๒.๐๐ 

31.๑.๔ จํานวนหน%วยกิตท่ีขอโอนรายวิชา ต	องไม%เกินร	อยละ ๔๐ ของจํานวน 
หน%วยกิตตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีเข	าศึกษา 

31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม  
ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น    



 

 

- ๑๔ - 

31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายใน 
ปBการศึกษาแรกท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้ 
31.๒.๑ รายวิชาท่ีรับโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตได	ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแล	วไม%เกิน ๕ ปB  
31.๒.๒ รายวิชาท่ีรับโอนต	องมีเนื้อหาเทียบเคียงได	และครอบคลุมกับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับข้ัน

เฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับ
ข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น 

ท้ังนี้การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให	เป�นตามหลักเกณฑ$ 
ข	อ 30  

ข	อ 32  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบ

เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได	 โดยต	องมีคุณสมบัติดังนี้ 
32.๑.๑ เป�นผู	มีความประพฤติดี 
32.๑.๒ ไม%เป�นผู	ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล%ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก%อน 

เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
32.๑.๓ ไม%เป�นผู	พ	นสภาพการเป�นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิมเนื่องจาก  

ผลการศึกษาตํ่ากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา 
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ต	องผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน

วิชาการท่ีนิสิต นักศึกษาขอโอนเข	าเรียน และต	องผ%านการเทียบรายวิชา โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายโดยเป�นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืน  ท้ังนี้ให	ยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้  

32.๒.๑ จะต 	องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแล	วไม %น 	อยกว %า  
๑ ภาคเรียน  

32.๒.๒ มีรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณได	ไม%
น	อยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับข้ันเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ต	องไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐ 

32.๒.๓ การสมัครขอโอนย	ายให 	ยื่นคําร 	องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน 	อย 
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนท่ีจะโอนเข	าศึกษา 

32.๒.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม 
และต	องศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน	อย ๒ ภาคเรียน   
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ข	อ 33  การยกเว	นหน%วยกิต  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว	นหน%วยกิตให	แก%นิสิตได	ดังกรณีต%อไปนี้  
33.๑ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณให	ยกเว	นหน%วยกิต

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	ท้ังหมด  
33.๒ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืนให	ยกเว	นหน%วยกิตของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด 

33.๓ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ให	เรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%น	อยกว%า ๑๒ 
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

33.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได	รับการยกเว	นเพ่ิมจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

การดําเนินการตามข	อ 33.๑ - 33.๔ ต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ   

การยกเว	นหน%วยกิตตามข	อ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ต	องบันทึกรายวิชาท่ียกเว	น
หน%วยกิตในระเบียนนิสิต แต %ให 	ระบุว%าได 	มีการยกเว 	นหน%วยกิตจํานวนก่ีหน%วยกิต ท้ังนี้ ให 	นําจํานวน 
หน%วยกิตรายวิชาท่ียกเว	นไปรวมในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แต%ไม%นําไปคํานวณ 
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข	อ 34  การเทียบประสบการณ$  
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให	นําประสบการณ$จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบโอน

ประสบการณ$ได	 ดังนี้ 
34.๑ ประสบการณ$ท่ีนํามาเทียบต	องเป�นประสบการณ$ท่ีได	จากการปฏิบัติงานในระยะเวลา

ไม%น	อยกว%า ๕ ปB 
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก

ท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย และต	องได	รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตรหัวหน	า
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมท่ีได	รับจากการเทียบประสบการณ$ต	องไม%เกิน ร	อยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสร	างหลักสูตร 

นิสิตต	องเสนอหลักฐานท่ีได	จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีระบุถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเทียบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผู	บังคับ
บัญชาของหน%วยงานท่ีนิสิตนําประสบการณ$มาแสดง 

การยื่นคําร	องขอเทียบประสบการณ$ให	ดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เข	าเป�นนิสิต เม่ือได	รับการเทียบรายวิชาแล	วให	ถือว%ามหาวิทยาลัยได	ยกเว	นหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น 
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หมวดท่ี  ๘ 
การพ�นสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการให�ปริญญา 

 
ข	อ 35  การพ	นสภาพนิสิต นิสิตจะพ	นจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้  

35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได	รับปริญญาตามข	อ 37  
35.๒ หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให	ลาออก  
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้  

35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเป�นนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
35.๓.๒ มารายงานตัวเป�นนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา

และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเว	นได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้  
(๑) ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
(๒) ได 	รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว%างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกิน ร	อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาลซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  

35.๓.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามข	อ 12  
35.๓.๕ เม่ือค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตํ่ากว%า ๑.๕๐   
35.๓.๖ เป�นนิสิตท่ีมีค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากว%า ๑.๘๐ เป�นเวลา ๔ ภาคเรียนท่ีมี

การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเม่ือสิ้นสุดการจําแนกในครั้งท่ี ๔ 
35.๓.๗ มีระยะเวลาศึกษาครบตามกําหนดในข	อ ๙ แต%ไม%สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร หรือได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐ 
35.๔ ถูกลงโทษถึงท่ีสุดให	ไล%ออก ตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 36  การคืนสภาพนิสิต  
นิสิตอาจได	รับการอนุมัติให	คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต	องชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพ	นสภาพ เนื่องจากพ	นสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้ 

36.๑ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให	ลาออกไปแล	วไม%เกิน ๓๐ วัน  
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกท่ีต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต  
36.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต 
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ข	อ 37  การขอสําเร็จการศึกษา 
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตต	องแจ	งชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา

ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และต	องชําระเงินค%าข้ึนทะเบียนปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หากพ	นกําหนดเวลานิสิตต	องยื่นคําร	องต%อนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจ	งขอสําเร็จการศึกษาช	า ท้ังนี้
ต	องชําระเงินค%าปรับขอแจ	งสําเร็จการศึกษาช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

37.๒ นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาได	ต	องคุณสมบัติดังนี้  
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา 
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา 
37.๒.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปB ข้ึนไป) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๕  

ปBการศึกษา 
37.๒.๔ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  (ต %อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได	 ไม%ก%อน ๑  

ปBการศึกษา 
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต ต	องมีเวลาลงทะเบียน

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%น	อยกว%า ๑ ปBการศึกษา  
37.๒.๖ นิสิตต 	องสอบผ %านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ $ทุกรายวิชาท่ี

ลงทะเบียน ท้ังนี้ต	องมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  
37.๒.๗ นิสิตได	เรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีได	ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ   
37.๒.๘ นิสิตต	องสอบได	วุฒิบัตรเก่ียวกับทักษะด	านคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ

จากหน%วยงานท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
37.๒.๙ นิสิตต	องได	รับวุฒิบัตรการเข	าร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตท่ีมหาวิทยาลัย

จัดข้ึน โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%น	อยกว%าจํานวนชั่วโมงท่ีสภาวิชาการกําหนด 
37.๒.๑๐ นิสิตต	องเป�นผู	มีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม

ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 38  การอนุมัติให	ปริญญา  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีเป �นไปตามข	อ 37 ซ่ึงได	แสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$ 
ดังต%อไปนี้ 

38.๑ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องเป�นนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB 
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBข้ึนไป 

38.๒ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  

38.๓ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิต 
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ได	 
ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๓.๒๕ ข้ึนไป โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	
ในหลักสูตร ไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืน ให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 



 

 

- ๑๘ - 

38.๔  นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต	องสอบได	จํานวนหน%วย 
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) 
โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% 
๓.๖๐ ข้ึนไปไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืนให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 

ข	อ 39  ให	อธิการบดีรักษาการให	เป�นไปตามข	อบังคับนี้ กรณีมีข	อขัดข	องหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ให	อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
 
 
 (ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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