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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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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 



มคอ.๑ 
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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
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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 
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 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 
 
 

*************************************** 


