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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

0203
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่
10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
6.3 คณะกรรมการวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เห็ น ชอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม ครั้ง ที่
1/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ใน
การประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
6.5 สภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ในการป ระชุ ม ครั้ ง ที่ ............ วั น ที่
..................................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2566
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึก ษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญ ชีได้ตามพระราชบัญ ญั ติการบัญ ชี พ.ศ.
2543 และพระราชบัญ ญั ติวิชาชีพบัญ ชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการทาบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านบัญชีบริหาร
4. ด้านการภาษีอากร
5. ด้านการวางระบบบัญชี
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
7. ด้านการตรวจสอบภายใน
8. ด้านการให้คาปรึกษาทางการเงินและบัญชี

4
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2
3

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวบังอร สวัสดิ์สุข

นางอังคณา ปานเทือก
นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์
จันทร์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36007007XXXXX

35701006XXXXX
37306006XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

นายดัสสัน เสมอเชื้อ

35699000XXXXX

อาจารย์

5

นางขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์

35601007XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ด.

Accounting and Finance

บช.ม.
บช.บ.
บช.ม.
บช.บ.
บช.ม.
บธ.บ.

บัญชีการเงิน
การบัญชี (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
การบัญชี

การบัญชี
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)

การบัญชี (เกียรตินยิ มอันดับ 2)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Tasmania, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปี
2553
2544
2535
2553
2549
2559
2545
2542
2550
2545
2555
2547
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ หลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในการดาเนินธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ปัญหาสภาพเศรษฐกิจโลกถดถอย จากสถานการณ์การถดถอยทางเศรษฐกิจของโลก ส่งผลกระทบต่อ
การขยายตั ว ของธุ รกิ จในประเทศ สาเหตุข องภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยเกิด ขึ้น ได้จ ากหลายปั จจัย ทั้ ง
ภายนอกและภายในประเทศ เช่น เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเสถียรภาพทางการเมือง หรือเกิด
จากนโยบายบางอย่างของรัฐ บาล ประกอบกั บ การแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิ ด -19 ส่ งผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ ลุกลามมากกว่าที่ประเมินไว้ และยังทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนิน
ธุรกิจ โดยใช้เทคโนยีมากขึ้น ผลกระทบของ Digital Economy ที่มีต่อวิชาชีพบัญชี งานบัญชีจะเป็นระบบ
ออนไลน์มากขึ้น (Cloud based) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพบัญชี จะเปลี่ยนไปอย่างมาก พนักงานและ
ลูกค้าจะเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่า นเครื่องมือหลากหลาย การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์จะทา
ให้ประหยัดและปลอดภัยยิ่งขึ้น บทบาทของนักบัญชีจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากงานที่ต้องใช้แรงงาน
จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร รายได้หลักแบบเดิมๆที่เคยมี จะหดหายไป ความท้าทายของนักบัญ ชีคือ
การนาเสนอบริการแบบใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า อันได้แก่การวิเ คราะห์ข้อมูลจาก Big data
การบริก ารที่ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ าพั ฒ นาไปสู่ Cloud computing การให้ ค าปรึก ษาและแนะน าทางธุ รกิ จ ซึ่ ง
สถานการณ์ ดั ง กล่ า วนี้ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ความต้ อ งการนั ก บั ญ ชี ที่ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การแข่ ง ขั น ของ
ตลาดแรงงาน
ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ สอดคล้องเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยสร้างทรัพยากรบุคคล ที่เป็นฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังสอดคล้อง แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาคนและสั งคมไทยให้ เป็ น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 วิชาชีพ บัญ ชีจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จ ะต้องพัฒ นาคุณ ภาพ สร้างผู้ป ระกอบวิชาชีพบัญ ชี ที่สามารถ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ และสามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ ไวรั ส โควิ ด -19 เกิ ด รู ป แบบวิ ถี ชี วิ ต ใหม่ (New
Normal) ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และวัฒ นธรรมของนักบัญ ชี ที่จะเกิดขึ้นหลัง
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วิกฤต COVID-19 ซึ่งจากวิกฤตดังกล่าว ทาให้ต้องปรับตัวอย่างกะทันหัน ผูป้ ระกอบการต้องพยายาม
ดิ้นรน ปรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ดังนั้น นักบัญ ชีจะต้อง
ปรับตัวไปพร้อมผูป้ ระกอบการในการหันมาใช้เทคโนโลยีบริหารธุรกิจมากขึ้น ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
หันมาท าธุรกิจออนไลน์ มากขึ้น ท าให้รายการทางบัญ ชี มีความซับซ้อนขึ้น รายการประเภทเงินสดมี
น้อยลงและมีปริมาณ transaction ผ่านบัญชีมากขึ้น หันมาใช้ระบบส่งเอกสารทางออนไลน์ เช่น การใช้
ระบบ E-Tax Invoice หรือระบบการทาใบกากับ ภาษี โดยลงลายมือชื่อทางดิจิทัล (Digital Signature)
หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) แล้วส่งให้กับคู่ค้าทางอีเมล เพื่อลดต้นทุนทั้งเวลาในการบันทึก
ลงในเอกสารเอง และค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารให้กับคู่ค้ า และการทางานแบบ Work from Home จะ
ทาให้สานัก งานใช้กระดาษน้อยลง และหันมาใช้โปรแกรมคลาวด์ในการจัดเก็ บ เอกสารแทน การใช้
เทคโนโลยีในการทางานร่วมกันจากคนละสถานที่ เช่น โปรแกรมบัญ ชีออนไลน์ ระบบบริหารจัดการ
เอกสารแบบออนไลน์ โปรแกรมคานวณภาษีออนไลน์ โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สาหรับทารายการ
จ่ายเงินเดือน
ด้วยเหตุน้ีจึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่ อ ผลิ ต นั ก บั ญ ชี ที่ มี ศั ก ยภาพให้ เหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน รู้ เท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางธุรกิจจากสมัยเก่า
มาเป็นสมัยใหม่ได้ รวมถึงยังเพิ่มรายวิชาที่ เป็นอัตลักษณ์ ของหลักสูตรของสถาบัน ตามมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี มคอ. 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้กาหนดไว้ในโครงสร้ างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทาให้การพัฒนาหลักสูตรจึง
ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ ผลิตบัณฑิตมีศักยภาพทั้งความรู้ทางวิชาชีพและความรู้ศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์ ใช้ดุลยพินิจแก้ปัญหาเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจโลกและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งจะสอดคล้องตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสูง มีความรูค้ วามสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ผลิตบั ณ ฑิ ตที่มีคุ ณ ภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการ ของ
ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ
และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง ที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะการ
เป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่
ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพ
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิด
และทัก ษะที่ทันสมัย เปลี่ย นแปลงกระบวนการจัดการศึก ษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และวิธี
เรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้าง ความเชื่อมั่นกับผู้เรียน
และความเชื่อถือให้กั บ ชุมชนและสั งคม ระบบการศึก ษารองรับ และตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับ
การศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล และนานาชาติ
ด้านการวิจัย
วิจัยและนวั ตกรรม สู่ป ระโยชน์เชิงพาณิ ชย์ นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้ มี
ทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนอง ความต้องการตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่
พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า
งานวิจัยเป็นรากฐาน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นาไปสู่การ
ถ่ายทอดและพั ฒ นาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน
ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัย
พะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศัก ยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับ สนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบ
สร้างเครือข่ายนักวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรม ที่
ครอบคลุ ม ทั้ งด้ านวิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้ า นสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand
side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม
ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพื่อประโยชน์
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ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการ
เข้าสู่ Thailand 4.0
ด้านบริการวิชาการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
(Wisdom for Community Empowerment)" มหาวิท ยาลัย ต้อ งคานึงถึงพั น ธกิจ ด้านบริก ารวิชาการแก่
ชุมชนและสังคมที่เป็นพั นธกิจหลั กสาคัญ อีก พันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิท ยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกั บ
ชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึน้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้า เกิดสังคมความสุข
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
การดารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้
ความสาคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุ รักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ
ประเทศชาติ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ านนาที่ ส วยงามและมี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทานุบารุง
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสานึกปลูกฝัง ค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม ของ
ประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ กั บ นิ สิ ต และบุ ค ลากร รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืน กับ
ธรรมชาติและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุก ต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการ
บริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ
ด้ า นบริ ห ารงานทั น สมั ย ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล (Good governance) และเรี ย นรู้
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
มี ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และประกาศก าหนดในการบริห ารคน บริห ารงาน ด้ ว ยความ
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุข ของบุคลากรมี
ระบบและกลไกควบคุ มการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในทุกระดับ ยกระดับ ศัก ยภาพของ
บุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงกับ
บริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทางานและการบริหาร
ร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นา (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดาเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ค วาม
เข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดาเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ผู้บ ริห ารทุ ก ระดั บ ต้ องมี วิสั ย ทั ศ น์ (Vision) มีค วามมุ่ งมั่ น และต้ องเห็ น ภาพและทิ ศทางในระยะยาว
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(Visionary) ด้วยหลักการทางานร่วมกัน "สานความคิด สร้างจิตใจ" รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบน
พืน้ ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพขั้นสูงในระดับประเทศ มุ่งเน้นคุณธรรม
และความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละนาไปพัฒนาการเรียนการสอน
และเพิ่มความเข้มแข็งในท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการทาวิจัยทั้งแบบสายตรงและ
บูรณาการ
3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศ
ศาสตร์
4. ทานุบารุงและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนา ท้องถิ่นไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
12.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์
12.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มคี วามรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี รูท้ ันเทคโนโลยี มี
ความรูด้ ้านภาษาอังกฤษที่ส่อื สารได้ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน
ด้านการวิจัย
ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยทางด้านการบัญชี เพื่อนาองค์ความรู้จากการ
วิจัยมาถ่ายทอดและนาไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
ด้านการบริการวิชาการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการทางด้านการบัญชี เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งความมั่นคง และการหลุดพ้นจากความเลื่อมล้า ให้กับชุมชนและภูมิภาคใกล้เคียง
ด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
ส่งเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนด้วยการสนับสนุนให้บัณฑิตรู้คุณ ค่าของ
การสืบสารและการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมอันดีงามของท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการ

10
ส่งเสริมและปลูก ฝังบัณ ฑิ ตด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12.3.2 ความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รต่ อ พั น ธกิ จ คณะบริห ารธุ รกิ จ และนิ เทศ
ศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพการบัญชี
3. ส่งเสริมให้บัณฑิต ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนาองค์ความรู้จากการ
วิจัยมาใช้และเพิ่มความเข้มแข็งในท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดสู่ชุมชนและ
สังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ บริการวิชาการด้าน การบัญชี เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและภูมภิ าคใกล้เคียง
5. ส่งเสริมให้บัณฑิตทานุบารุงและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนา ท้องถิ่นไทย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีตลอดทั้ง
อนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
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003202
004101
004201

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์
100004

กฎหมายธุรกิจ
Business Law

3(3-0-6)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
221203

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
221303 ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence

3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
121101

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(2-2-5)

13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
122130
122210

ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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Behavioral Science for Business Organizational
Development
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

122412

3(2-2-5)

13.1.2.6 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

3(3-0-6)

13.1.2.7 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการตลาด
128120

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
124131
124132
124212
124335

การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
การบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช่นักบัญชี
Accounting for Non-Accountant

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13.4 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีทุก หลัก สูตร และได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน
คณบดี/ผู้อานวยการเป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการเป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการ
สอน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คณะบริห ารธุ รกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ให้ดาเนินการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
1) คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยมี อาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเป็ น
คณะกรรมการ ท าหน้าที่ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้ งนิเทศ กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานหลักสูตร รวมถึงการประสานงานกับคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนจากสภา
วิช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เป็ น ตั ว แทนของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรบัญชี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณาจารย์ใน
สาขาวิชาการบัญ ชี มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร วางแผนดาเนินการเกี่ยวกับ
หลักสูตร วางแผนการติดตามและประเมินผล
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
“สร้างนักวิชาชีพ บัญ ชีมืออาชีพ ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์
และรับผิดชอบในงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลกเพื่อตอบสนองการความต้องการ
ของสังคม”
1.2 ความสาคัญ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงรูป แบบในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในกระแส
โลกาภิวัฒ น์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ค่านิยมและ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการและธุรกิจจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยน จากการค้าสมัยเก่า ให้เป็นการค้า
สมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้ จึงเกิดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน
ธุรกิ จ ท าให้ป ระเทศไทยเข้าสู่ยุ ค Digital Economy คือ การขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
นาเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้
และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ กับสินค้าและการบริการผ่าน
ทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้น นักบัญ ชี ต้องปรับตัวไปพร้อมผู้ประกอบการในการหันมาใช้เทคโนโลยี มาช่วยใน
การประกอบวิชาชีพ งานบัญ ชีจะเป็นระบบออนไลน์ มากขึ้น วิชาชีพบัญ ชี จะเปลี่ยนไปอย่างมากการ
เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่ านเครื่องมือหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Mobile, Laptop หรือ PC การ
จัดเก็บข้อมูล บนคลาวด์จะทาให้ประหยัดและปลอดภัยยิ่งขึ้ น เทคโนโลยีใหม่ๆจะทาให้การบันทึกบัญชี
การจัดทาและยื่นภาษีรวมถึงการจัดทารายงานทางการเงินจะกระทาได้โดยอัตโนมัติบนระบบออนไลน์
ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ที่ ก ล่ า วมา จึ ง ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต (Bachelor of
Accountancy) ขึ้ น และให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 -2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี ค วามรู้
ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี อีกทั้งยังสอดคล้องกับ พันธกิจ
ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ดังนั้น
สาขาวิชาการบัญชีจึงมุ่งสร้างบัญชีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพ
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บั ญ ชี มี ค วามรอบรู้ในศาสตร์ท างการบั ญ ชี แ ละศาสตร์อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สามารถปรับ ตั ว ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม
และประเทศชาติ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญ ชี และสามารถนาความรู้ มา
บูรณาการกับศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี ความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ทาร่วมกับผู้อื่น
ร่วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพการบัญชี
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประยุกต์กับ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนการปรับปรุง
วางแผนดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษาของหลักสูตร (4 ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใน 1.1 ประเมินและทบทวนหลักสูตร 1.1.1 รายงานการประชุมการ
บางประเด็น
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ประเมินหลักสูตร
1.2 มีการประเมินหลักสูตรโดย 1.2.1 แบบสอบถามจากนิสิต
ผูเ้ รียน
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มมี าตรฐาน 2.1พัฒนาหลักสูตรตามที่ สภา
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. วิชาชีพกาหนด
และสภาวิชาชีพ
2.2 ประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2.2 ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต
และผู้มีส่วนได้เสีย

2.1.1 เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง/ หลักสูตรไดรับการ
เผยแพรตาม เกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิ
2.2.1 เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร / หลักสูตร
ได้รับการประเมินมาตรฐานใน
ระดับดีข้ึนไป
2.2.1 เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง / หลักสูตรได้รับการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

3. เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะ
3.1 สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
วิชาชีพของนิสิตและบัณฑิตอย่าง กับองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือผูใ้ ช้
ต่อเนื่อง
บัณฑิตในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของนิสิต
และบัณฑิต

4. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

4.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
4.2 สนับสนุนการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ
2.3.1 แบบสอบถามของ
บัณฑิต
2.3.2 แบบประเมินการฝึกงาน
ของนิสิตโดยผูป้ ระกอบการ
2.3.3 แบบสอบถามของผูจ้ ้าง
งานของบัณฑิตที่จบการศึกษา
3.1.1 บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ / กิจกรรม / โครงการ
ที่มอี งค์กรวิชาชีพหรือผูใ้ ช้
บัณฑิตให้การสนับสนุน /
สามารถทาความร่วมมือและมี
การดาเนินกิจกรรมตามบันทึก
ความร่วมมือ
4.1.1 สรุปรายงานผลการ
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ
4.2.1 สัดส่วนของอาจารย์ที่
ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
6.1 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ) จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรือ เที ย บเท่ าซึ่ งกระทรวงศึ ก ษาธิก ารรับ รอง หรือ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
6.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญ าตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่
ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
6.3 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก้ า วหน้ า ทั้ ง ทางวิ ช าการ และทางวิ ช าชี พ หรื อ
ปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่ 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญา
ตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษาอนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า
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หากภาคการศึกษาใด ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จะถือว่านิสติ ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
6.4 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.5 ไม่ เคยต้อ งโทษตามคาพิ พ ากษาของศาสถึงที่ สุด ให้ จาคุก เว้น แต่ค วามผิด ที่
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.6 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นิสิต ขาดทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ การค านวณ เทคโนโลยีส ารสนเทศและภาษาอังกฤษ
เนื่องจากมีพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดังนั้น อาจมี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตได้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดโครงการอบรมทางด้านการคิดวิเคราะห์และการคานวณ
2. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
3. จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
120
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 2
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 3
120
120
120
ชั้นปีที่ 4
120
120
รวม
120
240
360
480
480
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
120
120
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2.6 งบประมาณตามแผน
จานวนนิสิต
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย








2564

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567

2568

3,161,312 3,287,764 3,419,274 3,556,044 3,698,285
137,087 134,346 138,376 142,527 146,802
157,296 154,051 158,672 163,432 168,334
441,442 432,614 445,592 454,503 463,593
157,811 150,021 153,042 156,102 159,224
15,000 15,000 15,000 15,000
15,000
4,069,948 4,158,796 4,314,956 4,472,608 4,636,238

2.7 ระบบการศึกษา
  แบบชั้นเรียน
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
  อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เกณฑ์ มคอ.1
สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ

-

30
30

30
30

หมวดวิชาเฉพาะ

72

2.1 วิชาพืน้ ฐาน

-

93
39
54
42
-

91
39
52
37
6

หมวดวิชา

2.2 วิชาชีพ

2.2.1 วิชาชีพบังคับ
2.2.2 วิชาการศึกษาอิสระ
ฝึกงานและ สหกิจศึกษา
2.2.3 วิชาชีพเลือก

-

12

9

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

6

6

120

129

127

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไปบังคับ
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐาน
100004 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
121101
การเงินธุรกิจ
Business Finance
122130
ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

91 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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122210
122412
124101
124201
124301
126100
128120
146200
***

221203

***

221303

พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
Behavioral Science for Business Organizational Development
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การบัญชีขนั้ ต้น
Principles of Accounting
การภาษีอากร
Taxation
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence

2.2 วิชาชีพ
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
124111
การบัญชีตน้ ทุน
Cost Accounting
124211
การบัญชีขนั้ กลาง 1
Intermediate Accounting I
124212
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
124213
การบัญชีขนั้ กลาง 2
Intermediate Accounting II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

52 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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124311
124312
124313
124314
*** 124315
*** 124316
124411
124412
124413

การบัญชีขนั้ สูง 1
Advanced Accounting I
ตรวจสอบภายใน
Internal Audit
การบัญชีขนั้ สูง 2
Advanced Accounting I
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
ธุรกรรมทางการบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์
Accounting Operation in Electronic Systems
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Software Application for Accounting
การสอบบัญชี
Auditing
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
สัมมนา
Seminar

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)

2.2.2 การศึกษาอิสระ สหกิจศึกษาและการฝึกงาน
124421
การฝึกงาน
Professional Training
124422
การศึกษาอิสระ
Independent Study
124423
สหกิจศึกษา
Co-operation Educations
ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

2.2.3
124331

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)

วิชาชีพเลือก
การบัญชีสาหรับธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม
Accounting for Medical and Hotel Business

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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124332
124333
124334
124431
124432

124433

การบัญชีสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย
Accounting for Financial institution, and Insurance Business
การบริหารภาษีอากร
Tax Management
การวางแผนกาไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
การบัญชีสาหรับกิจการค้าระหว่างประเทศ
Accounting for International Business
การบัญชีเกษตรกรรมและการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม
Accounting for Agricultural Business and Social Responsibility
Accounting
การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
*** หมายเหตุ

เป็ น รายวิ ช า บ่ ง บอกอั ต ลั ก ษณ์ ส ถาบั น ตาม มคอ. 1 สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
003202
122130
124101
128120

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
การบัญชีขนั้ ต้น
Principles of Accounting
หลักการตลาด
Principles of Marketing
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103
004101
100004
121101
124111
126100

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
กฏหมายธุรกิจ
Business Law
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีตน้ ทุน
Cost Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002201
004201
122210
124201
124211

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
Behavioral Science for Business Organizational Development
การภาษีอากร
Taxation
การบัญชีขนั้ กลาง 1
Intermediate Accounting I
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002202
003201
124212
146200
124213
221203

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การบัญชีขนั้ กลาง 2
Intermediate Accounting II
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
122412
124311
124314
124315
124XXX
221303

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การบัญชีขนั้ สูง 1
Advanced Accounting I
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
ธุรกรรมทางการบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์
Accounting Operation in Electronic Systems
วิชาชีพเลือก
Major Elective
ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
124301
124313
124312
124316
124XXX
XXXXXX

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การบัญชีขนั้ สูง 2
Advanced Accounting II
ตรวจสอบภายใน
Internal Audit
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Software Applications for Accounting
วิชาชีพเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
124411
124413
124412
124XXX
XXXXXX

การสอบบัญชี
Auditing
สัมมนา
Seminar
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
วิชาชีพเลือก
Major Elective
เลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
124421
124422
124423

การฝึกงาน*
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
สหกิจศึกษา*
Co-operation Educations
รวม

หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจั บ
ใจความสาคัญ จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุ ปความ และการแสดงความคิดผ่าน
ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai
language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression through usage of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้าเมื อง ศุล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษ ย์กั บ สั งคม สั งคมพหุ วัฒ นธรรม การจั ดการอคติและความรุน แรงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions
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003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้ นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ และระบบเครือข่าย นวัต กรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวิต ประจาวั น การสื่ อ สารในเครื อ ข่ายสั งคมออนไลน์ อ ย่ างมี จริย ธรรมและเป็ น ไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิด ด้านสุ ขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัย ที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ
การจัดการน้าในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and environmental
saving
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบั นดาลใจ การตั้ งเป้ าหมายและการวางแผนการด าเนิ น ชีวิต การเห็ น
คุ ณ ค่ าในตนเองและผู้ อื่ น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ วยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to
University of Phayao’ s identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social
context
100004

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสั มพั นธ์ระหว่างกฎหมายกั บธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ รูป แบบการจัดตั้ง
ธุ รกิ จ ความสั ม พั นธ์ ระหว่างผู้ เป็ นหุ้ นส่ วน ความรับ ผิ ดต่ อบุ คคลภายนอก หลัก ทั่วไปในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกเทศสัญ ญารวมทั้งสัญ ญาทางธุรกิจ และกฎหมายสาคัญ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายแรงงาน
และกฎหมายภาษีอากร
Relationship between law and business, law related to business establishment,
relationship among partners, responsibities for third party, general principles of civil and commercial,
specific contract and business contracts, and related importance laws, intellectual property law, labor
law, and taxation law
121101

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้เบื้องต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและ
มูลค่าปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบ
ลงทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุน
ระยะสั้น
Introduction of financial business, financial markets, financial statement analysis,
future value and present value, capital structure and cost of capital, dividend policy, long-term
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financing, capital budgeting, working capital management, cash budgeting, current asset
management, short-term financial
122130

ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความรู้พื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของ
การบริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน กิจกรรมสาคัญที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการ
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนักธุรกิจ
Basic knowledge and business environment, business organization models, concepts
of business administration, basic characteristics and types of business, business on a borderless
world, activities in production, marketing and financial business, accounting and human resource
management, small business guidelines, international business, sufficiency economy, business
ethics and social responsibility
122210

พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
3(2-2-5)
Behavioral Science for Business Organizational Development
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สาหรับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ แนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กร การวินิจฉัยองค์กร การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล การ
วิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม และกรณีศกึ ษาการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมองค์กร
Applied behavioral science concepts and theories for business organization
development, organization behavior concepts and theories, organization diagnosis, individual
behavior analysis and development, team behavior analysis, development and case study of
organization behavior development and promotion
122412

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผน
และการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์ ระดั บ และประเภทของกลยุ ท ธ์ กระบวนการจั ด ท ากลยุ ท ธ์ วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกาหนดทิศทางของธุรกิจ การนาไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์
Meaning, significance, elements of strategic management, concepts, planning and
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strategic management, levels and types of strategy, processes of making strategy, business
environment analysis, direction setting, implementation and evaluation
124101

การบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
Principles of Accounting
แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีกับธุรกิจ ความหมายและวัตถุประสงค์ทางการ
บัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน รูปแบบทางธุรกิจ
และวงจรบัญชี หลักการวิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นตามหลักการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์รายการค้าสาหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้ อขายสินค้า
บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทางบทดลอง
รายการปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทาการ การจัดทางบการเงิน การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มและระบบ
ใบสาคัญ
Concepts of relationship between accounting and business, accounting definitions and
accounting purposes, benefits of accounting information, conceptual frameworks for financial
reporting, types of business, accounting cycle, principles of accounting entry in relation to asset
liability equity revenue and expense, transaction analysis for service firms and merchandising,
journalizing transactions in general journal and special journals, posting transactions to general ledger,
trial balance preparation, accounting adjustment, working papers, financial statements preparation,
value added tax accounting and vouching system
124131

การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญ ชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญ ชี กรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินและการนาเสนองบการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู่ วงจรบัญชี งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินสาหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขาย
สินค้า การบัญชีสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสาคัญ
Accounting definitions and objectives, benefits of accounting information, conceptual
frameworks for financial reporting and presenting financial statement, principles and recording
transactions in double entry system, profit and loss statement, statement of financial position for
service, merchandising businesses, accounting for industrial business, specialized journal, vouching
system
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การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Accounting for Entrepreneur
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญ ชี รูปแบบทางธุรกิจและงบการเงิน ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบั ญ ชี ความหมายและการจ าแนกต้ น ทุ น ภาษี เงิน ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย, การวางแผนภาษีสาหรับผูป้ ระกอบการ การบริหาร
สินทรัพย์
General knowledge about accounting, types of business and financial statements,
benefits of accounting information, definition and classification of cost, personal income tax, corporate
income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, tax planning for entrepreneur,
assets management
124201

การภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร การคานวณภาษี การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์
ภาษีการรับมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการบันทึกบัญ ชีที่เกี่ยวข้อง อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี การหนีภาษี
General knowledge about taxation, tax calculation, filling tax forms of personal income
tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, stamp duty,
inheritance tax, land and building tax, and related accounting records, differences among tax
planning, tax avoidance, tax evasion
124111

การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
Cost Accounting
วัต ถุ ป ระสงค์ และบทบาทที่ ส าคัญ ของการบั ญ ชีต้น ทุ น ความหมายและการจาแนก
ประเภทต้นทุน วิธีการทางบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จา่ ยการผลิต ระบบบัญชี
ต้นทุนงานสั่งทา ระบบบัญชีต้นทุนช่วง ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีเกี่ยวกับ เศษวัตถุ ของเสีย
สินค้ามีตาหนิ การบัญชีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
Objectives and important roles of cost accounting, definitions and classifications of
costs, accounting methods and controls for direct material, labour and overhead, job order cost
system, process cost system, standard cost system, accounting for scraps, spoiled goods, defects,
cost accounting for joint product and by-product
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การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
การควบคุมเงินสด เงินสดย่อย งบกระทบยอดเงิ นฝากธนาคาร เงินสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สด ลู ก หนี้ แ ละตั๋ ว เงิ น รั บ สิ น ค้ า คงเหลื อ เงิ น ลงทุ น ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การปันส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน
และค่าใช้จ่าย การด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยื ม มูลค่ายุติธรรม การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์
Cash control, petty cash, bank reconciliation, cash and cash equivalents, account
receivable and note receivable, inventory, investment, property, plant and equipment, natural
resource, intangible asset, investment property, classification asset to cost and expenditure,
impairment of asset, borrowing cost, fair value, presentation and disclosure of information on assets
124212

การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Management Accounting
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุน
ผันแปรและรายงานของส่วนงาน การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุน -ปริมาณ-กาไร การ
ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุน
มาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง
Fundamental of managerial accounting, relevant costs, variable costing system and
segmented report, product pricing, cost-volume-profit analysis, using accounting information for
decision making, activity-based costing system, budget, flexible budget, standard cost and variance
analysis
124213

การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว หุ้นกู้ ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงาน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัทจากัด การ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กาไรต่อหุ้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
Short-term liabilities, long-term liabilities, bonds, estimated liabilities, contingent
liabilities, employee benefits, customer royalty programs, accounting for partnerships, accounting for
corporations, share-based payment, earning per share, statement of owner’s equity, presentation
and disclosure of information on liabilities and owner’s equity
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั ก การและระเบีย บวิธี วิจั ย การท าวิจัย ในรูป แบบต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี การเขียนรายงานการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้
Principles and research methodology, conducting various types of research, literature
review in accounting, writing research report, presenting research findings, applications of research
results
124311

การบัญชีขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting I
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนงานดาเนินงาน การบัญชีสาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่างบ
การเงิน การบัญชีการฝากขาย การบัญชีสัญญาเช่า การบัญชีสาหรับสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสัญญา
สาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มปี ัญหา งบกระแสเงินสด
กิจการที่ไม่หวังผลกาไร การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
Accounting policy, accounting change and error correction, interim financial statement,
operating segments, accounting for foreign currency transactions, translation of foreign financial
statements, consignments accounting, lease accounting, accounting for construction contract,
agreements for the construction of real estates, troubled debt restructuring accounting, cash flow
statement, non-profit organizations, and accounting for government grants and disclosure of
government assistance
124312

ตรวจสอบภายใน
3(2-2-5)
Internal Audit
การกากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร กระบวนการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน การสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน และแนวคิดการบัญชีนิตเิ วช
Corporate governance, enterprise risk management, internal auditing process,
standards for the professional practice of internal auditing, professional ethics of internal auditor,
conclusion of the result of internal audit and concept of forensic accounting
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การบัญชีขั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting II
การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสาหรับการรวมกิจการในรูปแบบต่าง ๆ การ
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า การจัดทางบการเงินรวม งบกระแส
เงินสดรวม การจัดทางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
Accounting for headquarters and branches, accounting for business combination,
investment in subsidiary and affiliated companies, accounting for joint venture business, preparation
of consolidated financial statement, consolidated cash flow statement, and financial statement from
uncompleted records
124314

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
ลั ก ษณะของระบบบั ญ ชี การควบคุ ม ภายใน การออกแบบเอกสารและแบบฟอร์ ม
ทางการบัญ ชี ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างข้อมูลและการจัด
ฐานข้อมู ล การเลื อกและการเปลี่ย นแปลงกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี
หลักการควบคุมภายใน และการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี การประมวลรายการค้าโดยคอมพิวเตอร์ การจัดทารายงานเพื่อ
ช่วยในการควบคุมภายในและตัดสินใจ
Characteristics of accounting system, internal control, design of accounting documents
and forms, accounting information system and relevant information technology, data structure and
database management, selection and change in work process of accounting information system,
internal control and audit accounting information system, techniques and methods in accounting
information system, transaction processing by computer, and preparation of report for making
decision and internal control
124315

ธุรกรรมทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Accounting operation in electronic systems
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุน้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอหนังสือรับรองและรับรองสาเนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
และงบการเงิน ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการยื่ น ภาษี เงิน ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบงานประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์

39
Electronic legal registration system, electronic submission of financial statements and
shareholder lists request, certificate and certify a copy, electronically verify corporate information and
electronic financial statements, electronic personal income tax, electronic cooperate income tax,
electronic value add tax, electronic special business tax, electronic revenue stamp tax, electronic
withholding tax and electronic in social security office
124316

โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5)
Software Application for Accounting
การเรี ย นรู้ แ ละการฝึ ก ทั ก ษะการใช้ โปรแกรมและเทคนิ ค ส าคั ญ ส าหรั บ โปรแกรม
ส าเร็จ รูป ทางการบั ญ ชี การเริ่ม ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป ทางการบั ญ ชี การใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป
ทางการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อและค่าใช้จ่าย ขายและรายได้ เงินสดและเงินฝากธนาคาร สินค้าคงเหลือ
รายละเอียดทางการบัญชี การออกรายงานทางการเงิน การเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญ ชี
การวิเคราะห์ความแตกต่างของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Learning and practicing software and techniques in accounting software packages,
starting the system on accounting software, usage of accounting software for purchasing and
expenditure, selling and revenue, cash and cash in bank, inventories, accounting control, financial
reports, choosing accounting software package, analysis differences of accounting software packages
124331

การบัญชีสาหรับธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
Accounting for Medical and Hotel Business
ความรู้ทั่วไป ลักษณะการดาเนินงาน หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การควบคุม
ภายใน ระบบบัญชี การรายงานทางการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม
General knowledge, characteristics, accounting principles and accounting procedures,
accounting systems and internal control, and financial reporting of medical and hotel business
124332

การบัญชีสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย
3(2-2-5)
Accounting for Financial institution, and Insurance Business
ความรู้ทั่วไป ลักษณะการดาเนินงาน หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การควบคุม
ภายใน ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินสาหรับสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย
General knowledge, characteristics, accounting principles and accounting procedures,
accounting systems and internal control, and financial reporting of financial institutions and insurance
business
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การบริหารภาษีอากร
3(2-2-5)
Tax Management
การใช้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรที่กฎหมายกาหนดไว้ในการคานวณภาษีอากร
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีอากรต่อองค์กร
Exercise of tax rights and benefits as required by law in calculating various taxes
and duties correctly, complete and create the most benefits of taxation to the organnization
124334

การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนกาไรและการควบคุม การ
ใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม การวัดผลการดาเนินงาน การรายงานเพื่อการ
วางแผนและควบคุม
Strategic planning, concepts and processes in profit planning and control, using
budget as a tool in planning and control, performance evaluation, reporting for planning and control
124431

การบัญชีสาหรับกิจการค้าระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Accounting for International Business
ความหมายและความสาคัญ ของธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญ ชีสาหรับ การขนส่ง
สินค้า การบัญ ชีส าหรับ มาตรการทางศุลกากรและภาษีที่เกี่ยวข้องสาหรับ ธุรกิจข้ามชาติ การบัญ ชี
สาหรับอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Definitions and importance of international business, accounting for different incoterm, accounting for customs and relevant taxes of international business, accounting for currency
exchange, foreign exchange risk management
124335

การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
Accounting for Non-Accountant
ความสาคัญ ของบัญ ชีต่อชีวิตประจาวัน รูปแบบขององค์กร การวิเคราะห์รายการค้า
สาหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ กระบวนการจัดทารายงาน
ทางการเงิน งบประมาณ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Importance of accounting in everyday life, organization types, transaction analysis
for service business, merchandise business, industrial business, taxation, financial reporting
process, budgeting, financial reporting analysis
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การบัญชีเกษตรกรรมและการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม
3(2-2-5)
Accounting for Agricultural Business and Social Responsibility Accounting
ความรู้ทั่วไป ลักษณะการดาเนินงาน หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การควบคุม
ภายใน ระบบบัญ ชี การรายงานทางการเงินของธุรกิจเกษตรกรรม มาตรฐานการบัญ ชีเกษตรกรรม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญ ชีสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าทางการบัญชีของสิ่งแวดล้อม และการ
บัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม
General knowledge, characteristics, accounting principles and accounting
procedures, accounting systems and internal control, financial reporting, standard of agricultural
business accounting, definitions and importance of environmental accounting, the valuation of
environment accounting and social responsibility accounting
124433

การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
การบัญ ชีระหว่างประเทศเบื้องต้น การพั ฒ นาและการจัดประเภท การเปรีย บเทีย บ
หลักการบัญชีในยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบ
บัญชีและมาตรฐานการบัญชีระดับนานาชาติ การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ
Introduction to international accounting, development and classification, comparative
accounting in Europe, the United States and Asia, reporting and disclosure, auditing and global
accounting standards, international financial statement analysis
124411

การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
วิชาชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ กระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์
หนี้สนิ ส่วนของผู้ถือหุน้ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีภาษีอากร การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชีและการควบคุมคุณภาพการสอบ
บัญชี
Auditing profession, profession ethics, audit process, audit of assets, liabilities,
shareholders’equity, revenues and expenses, audit reports, tax audit reports, using computers in
audits and quality control
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รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
Financial Reporting and Analysis
ทฤษฎี และกรอบแนวคิ ดในการจั ดท ารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ ธุ รกิ จ การ
วิเคราะห์ ร ายงานทางการเงิน การวิ เคราะห์ น โยบายการบั ญ ชี แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น
คุณภาพของรายงานทางการเงิน รายงานรูปแบบอื่น เครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การ
ใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การประเมินมูลค่าตราสารทุน
Theories and frameworks of financial reporting, business analysis, financial reporting
analysis, accounting policies and accounting information disclosure, financial reporting quality, other
reports, tools for financial analysis, using the analysis results for decision making, equity valuation
124413

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญ หา รวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การนาเสนอ
และการอภิปรายในประเด็นทางด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ภาษีอากร การสอบบัญชี การควบคุม
ภายใน และจริยธรรมวิชาชีพบัญชี
Situation analysis, problems, collecting data, writing report, presenting and
discussion on current issues in financial accounting, managerial accounting, taxation, auditing,
internal control, accounting profession ethics
124421

124422

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
Training, learning, gaining experiences and professional skills relating to accounting

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านการบัญชี
Studying, collecting data, analyzing, writing report, presenting and discussion on
accounting issues
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สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operation Educations
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience and professional skills relating to accounting
in the public or private organization
126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคา
โดยอุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความยื ด หยุ่ น ของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ
Definitions, importance of economics, economic systems, demand and supply,
demand and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer
behavior theories, production and production cost, national income, money and banking, monetary
and fiscal policies, inflation and deflation, international trade
128120

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การตลาดดิจทิ ัล การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors
affecting market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting
target markets, consumer behavior, market research, digital marketing, use of marketing tools in
business
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ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม
หั ว ข้ อ ประเด็ น การพู ด และการเขี ย นที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ที่ นิ สิ ต ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ใ ห้ มี ค วาม
สอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing
skills with additions of various speaking and writing topics
221203

เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Technology for Business Application
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ
งานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ดา้ นอื่นๆ
Basic concepts of applies technology in business, entreprise information system
issues, understanding process in business computer, technology application for various business in
specific areas, information management system, business analytics, application and software for
business, web technology and innovation and other areas
221303

ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะคลังข้อมูล เหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจขั้น
พืน้ ฐาน การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การนาข้อมูลมาแสดงภาพ
การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ
Bussiness Intelligence framework data warehousing (DW), data mining, introduction
to business anlysis, online analytical processing (OLAP), decision support system (DSS), data
visualization, business performance management (BPM), business intelligence application
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
1.1 124
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 1
หมายถึง
2.2 เลข 2
หมายถึง
2.3 เลข 3
หมายถึง
2.4 เลข 4
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
3.1 เลข 1
หมายถึง
3.2 เลข 2
หมายถึง
3.3 เลข 3
หมายถึง
3.4 เลข 4
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง

สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาวิชาชีพบังคับ
หมวดวิชาบ่งบอกอัตลักษณ์สถาบัน
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดวิชาชีพเลือก
อนุกรมของรายวิชา
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1*

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

2

นายวีระพงษ์ กิตวิ งค์

35406003XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3*

นางอังคณา ปานเทือก

35701006XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

Ph.D.
บธ.ม.
บช.บ.
Ph.D.
บช.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ด.

อาจารย์

บช.ม.
บช.บ.
บธ.ด.

4

5*

นางสาวบังอร สวัสดิ์สุข

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36007007XXXXX

นายจุมภฏ สนิทธางกูร

นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์
จันทร์

35099014XXXXX

37306006XXXXX

บช.ม.
บช.บ.

สาขาวิชา
Accounting and Finance
การบัญชี
Management

(เกียรตินยิ มอันดับ 1)

บัญชีการเงิน
การบัญชี (เกียรตินยิ มอันดับ 1)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Tasmania, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสยาม
University of York, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปี
2553
2544
2535
2557
2550
2544
2553
2549
2558
2549
2547
2559
2545
2542
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6*

นายดัสสัน เสมอเชื้อ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35699000XXXXX

7*

นางขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์

35601007XXXXX

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
บช.ม.
บช.บ.
บช.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การบัญชี

การบัญชี (เกียรตินยิ มอันดับ 2)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปี
2550
2545
2555
2547

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึ ก งานหรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ท างด้ า นวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ ห้ กั บ นิ สิ ต โดยเป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการจริ ง
ดังต่อไปนี้ (1) สานักงานตรวจสอบบัญชี (2) สานักงานบัญชี (3) แผนกบัญชีของบริษัทหรือห้างร้านอื่น
(4) แผนกบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยเน้นให้นิสิตมีโอกาสฝึกงาน หรือรับผิดชอบ
งานในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิช าชีพ ที่ ได้ เรีย นรู้ ม า ทั้ งนี้ ท างสาขาวิช ายั งสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต มี โอกาสฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามในต่างประเทศ ถ้าเป็นไปได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตองมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การใชความรู และทักษะทางวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวัง และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
2. มี ค วามรู้แ ละความเขาใจและตระหนั ก ถึ ง คุ ณ คาแหงวิ ช าชี พ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีทัศนคติที่ ดีตอวิชาชีพ
3. มีจิตอาสาและจิตสานึก และพฤติกรรมที่ คานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกว่ า
ประโยชนสวนตน
4.12 ด้านความรู้
1. มีค วามรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลัก การ และทฤษฏี ท างการบัญ ชีเพี ย ง
พอที่จะประยุกต์ในการจัดทาและนาเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย และมีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึก ษาเพื่อให้เล็ งเห็นการเปลี่ย นแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. มีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญ ชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1. มี ค วามสามารถในการสื บ ค้ น และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมกับปัญหา
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการ
บัญชีและสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากั บศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก
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3. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบั ติทางบัญชีใน
เรื่องที่มี ความสาคัญต่อองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานเป็นทีมทางานของตนเองร่วมกับผู้อื่น และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
2. มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการทางานให้
สาเร็จ ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.1.5 ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการบั ญ ชี
โดยเฉพาะเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการท างานด้ า นวิ ช าชี พ บั ญ ชี ให้ มี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งการ พูด อ่าน เขียน
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1. การฝึกงาน กาหนดให้มีเวลาฝึกงาน 1 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต้องมีชั่วโมงฝึกงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกงานที่กาหนดไว้
2. สหกิจศึกษา กาหนดให้มีเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาหัวข้อการศึกษาอิสระทางการบัญชี เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่
นิสิตสนใจ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงานหรือ
วิ จั ย ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการท าโครงงานหรื อ วิ จั ย มี ข อบเขตวิ จั ย ที่ ส ามารถท าเสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานที่มีคุณภาพ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความเชี่ยวชาญในการใช้แนวคิดการบริหาร หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การโครงงานหรือ วิจั ย โครงงานหรือ วิจั ย สามารถเป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นาต่ อ ได้ ตลอดจนมี ก าร
ประยุกต์ทฤษฏีทางการเงิน ทางธนาคารมาใช้ในการทาโครงการหรือการวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึก ษาของแต่ละชั้น
ปี พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. นิสติ ต้องนาเสนอโครงร่างการศึกษาอิสระต่อคณาจารย์ประจาสาขาวิชา โดยจะต้องมี
อาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ นิสติ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระได้
3. แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
4. นิสิตนัด หมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ป รึก ษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัป ดาห์ พร้อมทั้ง
บันทึกความก้าวหน้าและรายงานความก้าวหน้าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง
5. จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษาอิสระ
ด้านการบัญชี
2. ผูส้ อนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
4. คณะกรรมการประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มุงผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ คุณธรรมและมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นใน
1. มีการสอดแทรกการสอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึง ความมีระเบียบวินัยในตนเอง และ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
ผลต่อส่วนรวม
2. ชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติตนที่อยู่บน
ฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
3. ปลูกฝังจริยธรรมทางวิชาชีพ ให้รู้ถึงผลกระทบที่มตี ่อ
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. จัดให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาตามหลักสูตร
และสามารถนาความรู้ มาบูรณาการ แบบเน้นสมรรถนะ ได้แก่ การสอนแบบบรรยาย และการฝึก
กับศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
เหมาะสม
2. สอดแทรกให้นสิ ิตได้มกี ารแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
ได้แก่การสอนการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้นสิ ิตได้มกี ารพัฒนา
ตนเอง
3. มอบหมายให้นิสติ มีกิจกรรมในกลุ่มของผูเ้ รียน และมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการบูรณการและประยุกต์ความรู้กับ
ศาสตร์อ่ืน
มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้
1. จัดรายวิชาที่นสิ ิตสามารถนาความรู้ที่เรียนมาฝึกใช้กับ
ดุลยพินจิ เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ และมี สถานการณ์จริงในห้องปฏิบัติการทางการบัญชี เช่น รายวิชา
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน และรายวิชาการ
สอบบัญชี
2. จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ เช่น การฝึกงานใน
ระหว่างปิดภาคการศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนให้นิสติ มีการฝึกคิด ทดลองทา หรือ
ออกนอกสถานที่เพื่อศึกษาจากกิจการจริง

52
มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และ สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. ใหนักศึกษามีการสืบคนและรวบรวมขอมูลโดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาตาง ๆ
2. พัฒนาทักษะของนักศึกษาในการใชโปรแกรมในชุด
โปรแกรมสานักงานและโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีได
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีจากวิทยากรที่มี
ประสบการณ์
4. มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชี
5. จัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน รวบรวมขอมูลจัดการและนาเสนอ
ขอมูล

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มีความกตัญญูและนาคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิต เข้าใจ
หลักจริยธรรมพืน้ ฐานทางวิชาชีพ
2.1.1.2 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงธรรมระมัดระวังรอบคอบในการทางานความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
2.1.1.3 เคารพสิทธิศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถบริหารเวลา
และปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
2.1.1.4 มี จิ ต อาสาและส านึ ก สาธารณะ เป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค่ า ของสั ง คม
คานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมกว่ากว่าประโยชน์สว่ นตน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 มีการสอนและสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องมีความกตัญ ญู มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีวนิ ัย นาคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.1.2.2 มีวนิ ัยในการเข้าชั้นเรียน และเคารพกฎกติกาของสังคม
2.1.2.3 จัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตอาสา และจิตสาธารณะ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 สังเกตพฤติก รรมของนิสิต เช่น ความซื่อสัตย์ในการท าข้อสอบ ความ
รับ ผิด ชอบการท างานที่ได้รับ มอบหมาย ความมีวินัยในการแต่งกาย การเข้าเรียน และการให้ความ
ร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน
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2.1.3.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาโดยผู้เรียนเป็นผู้ให้ขอ้ มูล
2.1.3.3 ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในแนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฏี ที่ ส าคั ญ ใน
เนื้ อ หาที่ ศึ ก ษาศาสตร์ท างการบั ญ ชี เพี ย งพอที่ จ ะประยุ ก ต์ ในจั ด ท าและน าเสนอสารสนเทศที่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้
2.2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลงและเข้ า ใจผลกระทบของเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพียงพอที่จะประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพบัญชี
2.2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการประกอบวิชาชีพบัญชี
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.2.1 บรรยายตามหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มอบหมายงาน ฝึกทักษะให้
เกิดการเรียนรู้ จาได้ ทาเป็น
2.2.2.2 มอบหมายงานให้ศกึ ษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง จากหลายแหล่งข้อมูล
2.2.2.3 อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2.4 การฝึก งาน สหกิจศึก ษา หรือการศึก ษาอิสระ ที่ได้เรีย นรู้จากสถานที่
ฝึกงานตฃอดจนได้รับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.3.1 การสอบ
2.2.3.2 การทารายงาน การนาเสนอ
2.2.3.3 การจัดทางบทางการเงินตามหลักการที่รับรองทั่วไป
2.2.3.4 ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.2.3.5 แบบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาโดยผู้เรียนเป็นผู้ให้ขอ้ มูล
2.2.3.6 ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และ
คิ ด อย่ างมี ร ะบบ มี ค วามสามารถในการใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการระบุ ปั ญ หาในการปฎิ บั ติ ท างการบั ญ ชี
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
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2.3.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสม
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.3.1.3 ใช้ป ระสบการณ์ ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ ในการแก้ปัญ หาได้
อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.2.1 การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม กรณีศกึ ษา โจทย์ปัญหา
2.3.2.2 การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
2.3.2.3 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงทั้งในและต่างประเทศ แล้วแต่
กรณี
2.3.2.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี
2.3.2.5 เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกมาบรรยาย
2.3.2.6 เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงผ่านห้องปฏิบัติการทางการบัญชี
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 การสอบ
2.3.3.2 การทารายงาน การนาเสนอ การทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งกลุ่ม และ
เดี่ยว
2.3.3.3 ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.3.3.4 แบบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาโดยผู้เรียนเป็นผู้ให้ขอ้ มูล
2.3.3.5 ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตในด้านทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การท างานเป็ น ที ม และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และพหุวัฒนธรรมขององค์กร
2.4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถวางตัว ปรับตัวเข้ากับ ผู้อื่นได้
เหมาะสม ทางานเป็นทีมแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.4.1.3 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ตนเองและวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.2.1 มอบหมายให้ทางานเป็นกลุ่มและเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน
2.4.2.2 ส่งเสริมให้นสิ ิตทากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน
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2.4.2.3 ฝึ ก งานหรือ สหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการทั้ งในและต่ างประเทศ
แล้วแต่กรณี
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.3.1 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
2.4.3.2 ความสมบูรณ์และคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.4.3.3 สมุดบันทึกกิจกรรม
2.4.3.4 การนิเทศนิสิตและผลประเมินในรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.4.3.5 แบบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาโดยผู้เรียนเป็นผู้ให้ขอ้ มูล
2.4.3.6 ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ รวมใช้
ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคานึกถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2.5.1.2 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการบั ญ ชี โ ดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในปัจจุบัน เพื่อพัฒนากระบงนการทางานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
2.5.1.3 มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 มอบหมายงานในรายวิช าที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ นิ สิ ต เลื อ กใช้เครื่อ งมื อ ในการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2.5.2.2 การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.5.2.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี
2.5.2.4 การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 การสอบ
2.5.3.2 การทารายงาน การนาเสนอ การทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งกลุ่ม และ
เดี่ยว
2.5.3.3 ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.5.3.4 แบบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาโดยผู้เรียนเป็นผู้ให้ขอ้ มูล
2.5.3.5 ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตในด้านทักษะทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงการมีความคิดสร้างสรรค์
และสุนทรียภาพ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2.6.3.1 สังเกตการรับรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียภาพ
2.6.3.2 ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1.1 มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2.7.1.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้พัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่ งเสริมสุ ขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
รายวิชาต่าง ๆ
2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

(3)

001101 การใช้ภาษาไทย

⚫

⚫

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

2. ความรู้

(4)

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
6.
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สุน
การ
การสื่อสาร และการ ทรีย ส่งเสริม
ใช้
ภา สุขภาพและ
เทคโนโลยี
พ
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (1) (2)
(1) (2) (3)

(1)

(2)

(3)







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

(1)

(2)

(3)

(1)



⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

⚫

⚫

⚫

⚫

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

⚫

⚫

⚫

002201 พลเมืองใจอาสา

⚫

⚫

(2)

(3)

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล

⚫

⚫

⚫

⚫



003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม

004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫



⚫



⚫











⚫

⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫









⚫



⚫

⚫
⚫

⚫



⚫
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

(3)

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

100004 กฎหมายธุรกิจ

⚫



⚫

⚫







⚫

⚫

121101 การเงินธุรกิจ















122130 ธุรกิจเบื้องต้น




122412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
124101 การบัญชีขั้นต้น
124201 การภาษีอากร
124301 ระเบียบวิธีวิจัย
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น



⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫



122210 พฤติกรรมองค์กรสมัยใหม่

128120 หลักการตลาด



146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

(1)

(2)

(3)

5. ทักษะการ
6.
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สุน
การ
การสื่อสาร และการ ทรีย ส่งเสริม
ใช้
ภา สุขภาพและ
เทคโนโลยี
พ
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (1) (2)
(1) (2) (3)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

221203 เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ทางธุรกิจ
221303 ธุรกิจอัจฉริยะ
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⚫
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⚫
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⚫
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รายวิชา

2.2 วิชาชีพ
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
124211 การบัญชีต้นทุน
124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
124212 การบัญชีบริหาร
124213 การบัญชีขั้นกลาง 2
124311 การบัญชีขั้นสูง 1
124312 ตรวจสอบภายใน
124313 การบัญชีขั้นสูง 2
124314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
124315 ธุรกรรมทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
124316 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
124411 การสอบบัญชี
124412 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
124413 สัมมนา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
6.
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สุน
การ
การสื่อสาร และการ ทรีย ส่งเสริม
ใช้
ภา สุขภาพและ
เทคโนโลยี
พ
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (1) (2)
(1) (2) (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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⚫
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
2.2.2 วิชาการศึกษาอิสระ ฝึกงานและ สหกิจศึกษา
124431 การฝึกงาน
⚫
124432 การศึกษาอิสระ
⚫
124433 สหกิจศึกษา
⚫
2.2.3 วิชาชีพเลือก
124341 การบัญชีสาหรับโรงพยาบาลและธุรกิจ
⚫
โรงแรม
124342 การบัญชีสาหรับสถาบันการเงินและ
⚫
ธุรกิจประกันภัย
124343 การบริหารภาษีอากร
⚫
124344 การวางแผนกาไรและการควบคุม
124345 การบัญชีสาหรับกิจการค้าระหว่าง
⚫
ประเทศ
124346 การบัญชีเกษตรกรรมและการบัญชี
⚫
ตามความรับผิดชอบต่อสังคม
124347 การบัญชีระหว่างประเทศ
⚫

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

⚫
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⚫
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⚫





⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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⚫
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⚫
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⚫
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⚫
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⚫

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
6.
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สุน
การ
การสื่อสาร และการ ทรีย ส่งเสริม
ใช้
ภา สุขภาพและ
เทคโนโลยี
พ
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (1) (2)
(1) (2) (3)

(2)

(3)

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
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⚫
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⚫
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⚫
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กลุ่มวิชาบริการนอกสาขา
124131 การบัญชีการเงิน
124132 การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
124322 การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

(3)

⚫
⚫

⚫







(4)

2. ความรู้

(1)

⚫
⚫
⚫

(2)

3. ทักษะทาง
ปัญญา

(3)

(3)

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1)

(2)

(3)

5. ทักษะการ
6.
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สุน
การ
การสื่อสาร และการ ทรีย ส่งเสริม
ใช้
ภา สุขภาพและ
เทคโนโลยี
พ
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (1) (2)
(1) (2) (3)

(1)

(2)

⚫
⚫
⚫
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⚫
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⚫
⚫
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1. จัด ให้มีการประชุมพิจารณาการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้ของนิสิตในแต่ละภาค
การศึกษา
2. ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานการเรียนรู้
ของรายวิชานั้น รวมทั้งวิธีก ารวั ด และประเมินผลการเรีย นรู้ของนิสิตอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และ
สามารถปฏิบัติได้
3. การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก งานหรื อ สหกิ จ
ศึกษา ผูค้ วบคุมการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และอาจารย์นเิ ทศการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
4. การทวนสอบประมวลความรูใ้ นวิชาชีพก่อนการจบการศึกษาในรายวิชาสัมมนา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
1. ภาวะการได้งานทาของนิสิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการการหางานท า ความเห็น ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่น ใจของบั ณ ฑิ ตในการ
ประกอบอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
3. ประเมินจากการเข้าศึกษาต่อในปริญญาที่สูงขึน้
4. การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้อ มและความรู้ จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาวิชาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคั บ ของมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.
2561 หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี

63
16.1 ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ นิ สิ ต จะส าเร็ จ การศึ ก ษา นิ สิ ต จะต้ อ งยื่ น ใบ
รายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดื อน
นับจากวันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
และไม่มรี ายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้
16.2.2.3 หลัก สูตรปริญ ญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึก ษาได้ ไม่ก่อน 6
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกีย่ วกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณี ที่ นิ สิ ต ประสงค์ จ ะไม่ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิ ป็นราย ๆ ไป
16.4 นิสิตที่จะได้รับ การเสนอชื่อให้ได้รับ ปริญ ญาเกีย รตินิยิม นอกจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติ ตามที่กาหนดไสว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น
และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับ
เกีย รตินิยมอันดับ หนึ่ง แต่ถ้ ามีค่าระดับ ขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลัก สูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับสอง
16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชา
ใด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิท ยาลัย หรือคณะ เพื่อให้รู้และเข้าใจใน
นโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสติ ในรายวิชา
2. ชีแ้ จงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
ของหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
3. จัดอบรมเทคนิค วิธีก ารสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
4. จัดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์เข้าร่วมการอบรมเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอนรวมถึ งการวัด และ
ประเมินผล ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการประชุมเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ รวมทั้งการร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานด้านการบัญชีและด้าน
อื่นที่สัมพันธ์กันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
4. จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงานหรือให้ บริการทางวิชาการด้านการบัญชี
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มคี วามรูแ้ ละทักษะที่ทันสมัย
5. ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
6. สนับสนุนให้อาจารย์ได้นาเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการเข้าร่ว มฝึกอบรมระยะสั้น
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในกระบวนการบริหารหลักสูตรนั้น ดาเนินการโดยคณบดีเป็นที่ปรึกษาหลักสูตร และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพบัญชี กาหนดนโยบาย ที่เกี่ยวกับ
การเปิดรายวิชาที่เหมาะสมหรือปิดรายวิชาที่ไม่เหมาะสม และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา รวมไปถึง
อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิช าในหลั ก สู ต ร ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา โดยมี ห น้ าที่ ก ากั บ การด าเนิ น งานเปิ ด และปิ ด
หลักสูตร และดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมิ น หลั ก สู ต รตามกรอบเวลาที่ ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตร
ด้านวิชาการ รวมทั้งกากับ ติดตามการดาเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประสานความร่วมมือจากบุค คล หน่วยงานและองค์ก รต่าง ๆ ติดตามผลการเรียนของนิสิต
ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
1. มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและทัศนคติในการเลือกประกอบ
อาชีพของนิสิตในภาคการศึกษาสุดท้าย
2. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. มีการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. มีการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความคาดหวังที่ต่อ
คุณลักษณะของบัญชีบัณฑิต เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร จะเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึก ษาทางวิชาการให้แก่นิสิต ซึ่ง
อาจจะมีมากกว่า 1 คน โดยมอบหมายให้สาขาวิชาการบัญชี ดาเนินการ
3.1.1 สาขาวิชาการบัญชี พิจารณาแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสติ ทุกคน
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3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปถึงการใช้ชีวติ ในการเรียนมหาวิทยาลัย
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิสิต เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิต ในระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตสามารถยื่น โดยกระทาการผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกาหนดนโยบายและมีระบบดาเนินการสรรหาและคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ โดยจะเสนอนโยบายและความต้องการรับ อาจารย์ใหม่ต่อคณบดีและการคัดเลือกจะ
เป็นไปตามระเบีย บและหลั ก เกณฑ์ของมหาวิท ยาลัย พะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณ วุฒิ ระดับ
ปริญญาโทขึน้ ไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการบัญชี
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหรืออาจารย์ผู้สอน ผู้ประสานงานรายวิชา จะต้องเข้าร่วม
ประชุ ม อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง/ภาคการศึ ก ษา เพื่ อ วางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชา ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และของสภาวิชาชีพบัญ ชี โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะต้องให้ความเห็นชอบการประเมินผล ทุกรายวิชา รวมไปถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนให้คาปรึกษาหรือให้แนวทาง ในทางที่จะทาให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตที่เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ข องสาขาวิช าการบั ญ ชี พิ จ ารณาจากความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สาขาเห็นว่ามีความรู้ความสามารถในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ที่ โดยมี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ชาร่ วมหารือ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อน ซึ่ งต้ อ งมี ก ารเชิ ญ อาจารย์ พิ เศษ
ล่วงหน้าก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้นๆ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
1. พั ฒ นาหลั ก สูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์ สามารถให้ก้าวทันหรือเป็นผู้นาในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ทางด้านวิชาชีพการบัญชี รวมไปถึงการบริหารจัดการโดยใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีทั้งนี้ต้องอยู่
บนพืน้ ฐานตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนด
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2. ตรวจสอบและปรับ ปรุงหลัก สูตรให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสู ตร ร่วมกันพิจารณาในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกั บกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
3. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการหลั ก สู ต รและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและ
ภายนอกจากสภาวิชาชีพอย่างน้อย 4 ปีตอ่ 1 ครั้ง
5.2 การเรียนการสอน
1. จั ด แนวทางการเรี ย นการสอนให้ มี ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ น การฝึ ก จาก
ประสบการณ์จริง และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละรายวิชาเพื่อกระตุ้นให้
นิ สิ ต ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย ได้ ด้ ว ยตนเองและจั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาชีพเลือก
2. จัดให้มีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และหรือเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา
3. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นิ สิ ต อาจารย์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ช าชี พ งานวิ จั ย
งบประมาณ และผลงานทางวิ ช าการทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการประเมิ น ของ
คณะกรรมการ
5.3 การประเมินผู้เรียน
1. จัดให้มีการวัดผลการเรี ยนของนิสิตทุกรายวิชา โดยสามารถใช้วิธีก ารวัดผลต่าง ๆ ได้แก่
การทดสอบวัดความรู้ การทดสอบการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
2. ประเมินพฤติกรรมของนิสิตในเวลาเรียน และในการมอบหมายงานต่าง ๆ
3. จัดทาแบบประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาโดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง
4. ผลการประเมิ น จากสถานประกอบการหรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในรายวิ ช าที่ ผู้ เ รี ย นฝึ ก
ปฏิบัติงาน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
การดาเนินการตามหลักสูตรจะใช้อาคารที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
จะขอรับ การสนับ สนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็ จะขอรับ การสนับ สนุนจากรัฐบาลเช่นกัน สาหรับ
หมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมี
ดังต่อไปนี้
1. หนังสือภาษาไทย 89,849 เล่ม
2. หนังสือภาษาต่างประเทศ 29,177 เล่ม
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3. วารสารภาษาไทย 104 รายชื่อ
4. วารสารภาษาต่างประเทศ 25 รายชื่อ
5. ฐานข้อมูลออนไลน์ 22 ฐาน
6. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นสารสนเทศ 50 เครื่อง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซือ้ หนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริก ารให้ อาจารย์และนิ สิต ได้ ค้น คว้าและใช้ป ระกอบการเรีย นการสอน ในการประสานการจั ดซื้ อ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ
ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิ เศษที่เชิญ มาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซือ้ หนังสือด้วย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งจะประสานงานจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อ
เข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสต
ทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้ส่อื ของอาจารย์ด้วย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน จาก
การประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.2 จั ด ระบบการประเมิ น ผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผูใ้ ห้การฝึกงาน
1.1.3 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร สรุ ป รวบรวมผลการประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอน และ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน สรุปผล
การใช้แผนกลยุท ธ์ก ารสอนรายวิ ชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึก ษา และร่วมกันวางแผนปรับ ปรุง/พัฒ นา
แผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
2.2 คณ ะกรรมการป ระเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและป ระเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบ บ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร
ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ให้การฝึกงาน
ผูใ้ ช้บัณฑิต ผูร้ ับบริการ และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชีกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอีย ดหลั กสู ตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดของหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
4.2 จัด ประชุมนาเสนอผลการประเมินหลัก สู ตรต่ ออาจารย์ ผู้ให้ ก ารฝึก งาน นิ สิตและบุค ลากร
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน เพื่ อ รั บ ทราบ ตรวจสอบผลการประเมิ น และระดมข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความต้องการ
ของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปรากฏดังนี้
เกณฑ์ มคอ.1
สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ

-

30
30

30
30

หมวดวิชาเฉพาะ

72

2.1 วิชาพืน้ ฐาน

-

93
39
54
42
-

91
36
52
37
6

หมวดวิชา

2.2 วิชาชีพ

2.2.1 วิชาชีพบังคับ
2.2.2 วิชาการศึกษาอิสระ
ฝึกงานและ สหกิจศึกษา
2.2.3 วิชาชีพเลือก

-

12

9

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

6

6

120

129

127

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
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การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

21 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
9 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาภาษา
3(3-0-6)

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
001101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต
ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

89
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
004158

ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

2(1-2-3)
002201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

3(2-2-5)

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

3(2-2-5)

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environmental
Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004101 Arts of Living

3(2-2-5)

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

002202

003201

3(2-2-5)

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา
3(2-2-5)
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วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6) 003131
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6) 003132
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6) 003133
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6) 003135
Politics, Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) 006140
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5) 006141
Introduction
to
Computer
Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6) 006142
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6) 006143
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6) 006144
Food and Life Style

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6) 006145
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 006245
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Business English
ความรู้และความชานาญในการสื่อสารด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงานด้านธุรกิจ
Knowledge and proficiency in listening, speaking,
reading, and writing skills on business
146200 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มคี วามเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษาอยู่ให้มคี วามสอดคล้องกับ
คาศัพท์
English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skills with
additions of various speaking and writing topics
100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) 100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
Business Law
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง
บุคคลภายนอกหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทัง้ สัญญาทางธุรกิจ
และพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทัง้ สัญญาทางธุรกิจ
และกฎหมายสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
และกฎหมายสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษี
อิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษี
อากร
อากร
Relationship between law and business, laws
Relationship between law and business, laws
related to business establishment, responsibilities
related to business establishment, responsibilities
for third party, general principles of civil and
for third party, general principles of civil and
commercial, specific contract and business
commercial, specific contract and business
contracts and related importance laws, intellectual
contracts and related importance laws, intellectual

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

รายวิชา
ใหม่แทน
รายวิชา
146474

คงเดิม
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property law, electronic commercial law, labour
law and taxation law
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5) 121101
Business Finance
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์
งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา
เงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหาร
ลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตาม
เวลา งบลงทุน ต้นทุนของเงิน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
Introduction to business finance, financial
statement analysis, short-term financing, longterm financing, accounts receivable management,
inventory management, time value of money,
capital budgeting, cost of capital, dividend policy

ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบ
ขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ
บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ
กิจกรรมสาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการ
ผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจขนาด
ย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ
Meaning and importance of business, forms of
business organization, concept of business
administration, basic characteristics of different
types of business activities, terms of production,
marketing, finance, accounting and human
resource management, small business guideline,
international business, sufficiency economy, ethics
and social responsibility of businessman

122130

122210

property law, electronic commercial law, labour
law and taxation law
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้เบือ้ งต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การ
วิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและมูลค่าปัจจุบัน
โครงสร้างและต้นทุนของเงินลงทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบลงทุนการ
จัดหาเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การ
จัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุนระยะสั้น
Introduction of business finance, financial
markets, financial statement analysis, future value
and present value, capital structure and cost of
capital, dividend policy long-term financing, capital
budgeting, working capital management, cash
budgeting current asset management short-term
financing
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความรู้พ้นื ฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ
บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน กิจกรรมสาคัญที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การ
บัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการ
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักธุรกิจ
Basic knowledge and business environment,
business organization model, concepts of business
administration, Basic characteristics and types of
business, business on a borderless world, activities
in the business of production marketing finance,
accounting and human resource management,
small business guidelines International business,
sufficiency economy, business ethics and social
responsibility
พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Organizational Behavior
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิด
พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ ผู้บริหารกับ การจัดการ

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5) 122412
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์
กระบวนการและเทคนิคการจัดทากลยุทธ์
กระบวนการการกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การนาไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผล
Meaning, significance, elements of strategic
management, concepts, planning and strategic
management, levels and types of
strategy, processes and techniques of making
strategy, aimed determination processes,
business environment analysis, implementation
and evaluation
การบัญชีขั้นต้น 1
3(3-0-6)
Principles of Accounting I
ประวัติวชิ าชีพบัญชี ความหมายและ
วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทาง
การเงินและการนาเสนองบการเงิน หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจรบัญชี
งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินสาหรับกิจการ
บริการ กิจการซือ้ ขายสินค้า การบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิม่ สมุดรายวันเฉพาะ
History of accounting profession, definitions
and objectives of accounting, benefits of
accounting information, conceptual framework for

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
องค์การ พฤติกรรมศาสตร์การวิเคราะห์พฤติกรรม
บุคคล พฤติกรรมกลุม่ และพฤติกรรมกลุ่มและ
พฤติกรรมองค์กร และภาวะผูน้ า การจูงใจ ขวัญและ
กาลังใจ การสื่อสารองค์การ วินิจฉัยองค์กร
Behavioral science conceptual and theory,
modern organizational behavior concept,
administrators with organization management,
behavioral science for personal behavior analysis,
team behavior analysis, organization behavior
analysis, leadership, motivation, morale of work,
organization communication and organization
diagnosis
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์
กระบวนการจัดทากลยุทธ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ การกาหนดทิศทางของธุรกิจ การนาไป
ปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์
Meaning, significance, elements of strategic
management, concepts, planning and strategic
management, levels and types of strategy,
processes of making strategy, business
environment analysis, direction setting,
implementation and evaluation

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดราย
วิชาเนื่อง
จากยุบเป็น
ราย
วิชาการ
บัญชีขั้นต้น
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financial reporting and presenting financial
statement, principles and recording transactions in
double entry system, profit and loss statement,
statement of financial position for service and
merchandising businesses, journal entry for VAT,
special journal
การบัญชีขั้นต้น 2
3(3-0-6)
Principles of Accounting 2
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี 2547 จรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การควบคุมเงินสด เงินสด
ย่อย งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบ
ใบสาคัญ การบัญชีสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
กิจการที่ไม่หวังผลกาไร การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
Accounting Act 2000, Accounting Professions
Act, B.E. 2004, ethics in accounting professions,
cash control, petty cash, bank reconciliation,
vouching system, accounting for industrial
business, non-profit organizations, accounting for
government grants and disclosure of government
assistance

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดราย
วิชาเนื่อง
จากยุบเป็น
ราย
วิชาการ
บัญชีขั้นต้น
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การบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
Principles of Accounting
แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีกับธุรกิจ
ความหมายและวัตถุประสงค์ทางการบัญชี ประโยชน์
ของข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
บัญชีและวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี
2543 พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี 2547 กรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน รูปแบบทาง
ธุรกิจและวงจรบัญชี หลักการวิธกี ารบันทึกบัญชี
ขั้นต้นตามหลักการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนีส้ ิน
ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จา่ ย การวิเคราะห์
รายการค้าสาหรับกิจการให้บริการและกิจการซือ้
ขายสินค้า บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การ
ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทางบ
ทดลอง สมุดรายวันเฉพาะ รายการปรับปรุงและปิด
บัญชี กระดาษทาการ การจัดทางบการเงิน การ
บัญชีภาษีมูลค่าเพิม่ และระบบใบสาคัญ

รายวิชา
ใหม่แทน
รายวิชา
124101และ
124102
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124201

การภาษีอากร 1
3(3-0-6) 124201
Taxation I
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร การคานวณ
ภาษี การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุ คล ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
General knowledge about taxation,
calculation, filling tax forms of personal income
tax, corporate income tax, value added tax,
specific business tax, withholding tax, stamp duty,
tariffs, excise and legal of accounting

124301

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการและกระบวนการในการทาวิจัย การทา
วิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ การเขียนรายงานการวิจัย
การนาเสนอผลการวิจัย
Principles and research process, conducting
business research, writing research report,

124301

Relationship between accounting and business
concept, accounting definition and accounting
purpose, benefits of accounting information, ethics
of accounting profession and accounting profession
related laws, Accounting Act 2000, Accounting
Professions Act, B.E. 2004, conceptual framework
for financial reporting, types of business,
accounting cycle, principles of accounting entry in
relation to asset liability equity revenue and
expense, transaction analysis for service firms and
merchandising, journalizing transactions in general
journal and special journals, posting transactions to
general ledger, preparing trial balance, specific
journal accounting adjustment, working papers,
preparing financial statements, petty cash and
voucher system, value added tax accounting, and
vouching system.
การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร การคานวณ
ภาษี การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุ คล ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษี
การรับมรดก ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง และการ
บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องอธิบายความแตกต่างระหว่าง
การวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี การหนีภาษี
General knowledge about taxation, tax
calculation, filling tax forms of personal income tax,
corporate income tax, value added tax, specific
business tax, withholding tax, stamp duty,
inheritance tax, land and building Tax, and related
accounting records, The differences among tax
planning, tax avoid, tax fugitive and operating
rules for tax auditing
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การทาวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการบัญชี การเขียนรายงานการวิจัย การ
นาเสนอผลงานวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้
Principles and research process, conducting

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
1 2 4
ค าอธิ บ าย
รายวิชา
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126100

128120

221110

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6) 126100
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคาโดย
อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้า
ระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics,
economic systems, demand and supply, demand
and supply elasticity, price determination and
market equilibrium, basic consumer behavior
theory, production and production cost, national
income, money and banking, monetary and fiscal
policies, inflation and deflation, international trade
หลักการตลาด
3(3-0-6) 128120
Principles of Marketing
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย
และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อ
ระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบือ้ งต้น การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรม
ผู้บริโภค การวิจัยตลาด การใช้เครื่องมือทาง
การตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing,
meaning and roles of marketing, factors affecting
market system, fundamental marketing
management, market segmentation, selecting
target markets,
consumer behavior, market research, usability of
marketing tool in business
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
พื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in
Business
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
varians types of research, literature review in
accounting, writing research report, presenting
research findings application of research results
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคาโดย
อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้า
ระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics, economic
systems, demand and supply, demand and supply
elasticity, price determination and market
equilibrium, basic consumer behavior theory,
production and production cost, national income,
money and banking, monetary and fiscal policies,
inflation and deflation, international trade
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย
และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อ
ระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบือ้ งต้น การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรม
ผู้บริโภค การวิจัยตลาด การตลาดดิจิทัล การใช้
เครื่องมือทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing,
meaning and roles of marketing, factors affecting
market system, fundamental marketing
management, market segmentation, selecting
target markets, consumer behavior, market
research, digital marketing, use of marketing tools
in business

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

97
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

247241

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

และระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการ
สืบค้นข้อมูล มารยาทและจริยธรรมในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ พื้นฐานการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรม
ตารางคานวณ และโปรแกรมการนาเสนองานในงาน
ธุรกิจ
Computer technology, computer components,
telecommunication and network technology,
internet, search engine, manners and etiquette in
using computer, introduction to operation system
software application, word processing program,
spreadsheet program, and presentation program
in business
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
ทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น ความ
น่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบสถิตไิ คกาลังสอง สหสัมพันธ์และการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี อนุกรมเวลา
เบือ้ งต้น การควบคุมคุณภาพทางสถิติและทฤษฎี
การตัดสินใจเชิงสถิติ
Definition and advantages of statistics in
business, fundamental of data analysis,
probability, estimation and testing hypotheses,
analysis of variance, chi-square test, correlation
and linear regression, index number, and
statistical quality control

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

221203

เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) เปิด
รายวิชา
Technology for Business Application
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานประยุกต์ ใหม่
ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การประยุก ต์เทคโนโลยีเพื่ องานธุ รกิจขนาด
ต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์
ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์ด้านอื่นๆ
Basic concepts of applies technology in
business, entreprise information system issues,
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understanding process in business computer,
technology application for various business in
specific areas, information management system,
business analytics, application and software for
business, web technology and innovation and
other areas
221303 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ
คลั ง ข้ อ มู ล เหมื อ งข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ ขั้ น
พืน้ ฐาน การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิน ใจ การน าข้อมู ล มาแสดงภาพ
การจัด การประสิทธิภ าพ การจัดการประสิท ธิภาพ
ของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ
Bussiness Intelligence framework data
warehousing ( DW) , data mining, introduction to
business anlysis, online analytical processing
( OLAP) , decision support system ( DSS) , data
visualization, business performance management
(BPM), business intelligence application
วิชาชีพบังคับ
42 หน่วยกิต วิชาชีพบังคับ
31 หน่วยกิต
124211
การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6) 124111 การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
Cost Accounting
Cost Accounting
วัตถุประสงค์และบทบาททีส่ าคัญของการบัญชี
วัตถุประสงค์และบทบาททีส่ าคัญของการบัญชี
ต้นทุน ความหมายและการจาแนกประเภทต้นทุน
ต้นทุน ความหมายและการจาแนกประเภทต้นทุน
วิธีการทางบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรงงาน
วิธีการทางบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าใช้จา่ ยการผลิต ระบบบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทา
และค่าใช้จา่ ยการผลิต ระบบบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทา
ระบบบัญชีต้นทุนช่วง ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
ระบบบัญชีต้นทุนช่วง ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
การบัญชีเกี่ยวกับ เศษวัตถุ ของเสีย สินค้ามีตาหนิ
การบัญชีเกี่ยวกับ เศษวัตถุ ของเสีย สินค้ามีตาหนิ
การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอย
การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอย
ได้
ได้
Objectives and important roles of cost
Objectives and important roles of cost
accounting, definition and classification of costs,
accounting, definition and classification of costs,
accounting methods and controls for direct
accounting methods and controls for direct
material, labor and overhead, job order cost
material, labor and overhead, job order cost
system, process cost system, standard cost
system, process cost system, standard cost
system, accounting for scraps, spoiled goods,
system, accounting for scraps, spoiled goods,
defects, cost accounting for joint product and bydefects, cost accounting for joint product and byproduct
product
124212 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6) 124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
Intermediate Accounting I

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฎิบัติ และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง

ปรับรหัส
รายวิชา
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีแ้ ละ
ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ทีด่ ินอาคารและ
อุปกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การปันส่วนสินทรัพย์
เป็นต้นทุนและค่าใช้จา่ ย การด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนการกู้ยืม มูลค่ายุติธรรม การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์
Cash and cash equivalents, account
receivable and note receivable, inventory,
investment, property, plant and equipment,
natural resource, intangible asset, investment
property, classification asset to cost and
expenditure, impairment of asset, borrowing cost,
fair value, presentation and disclosure of
information on assets
124213

การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Management Accounting
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุนผันแปรและ
รายงานของส่วนงาน การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริมาณ-กาไร การใช้ข้อมูล
ทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ผลต่าง
Fundamental of managerial accounting,
relevant costs, variable costing system and
segmented report, product pricing, cost-volumeprofit analysis, using accounting information for
decision making, activity-based costing system,
budget, flexible budget, standard cost and
variance analysis

124212

124212

การบัญชีขั้นกลาง 2
3(3-0-6) 124213
Intermediate Accounting II
หนีส้ ินระยะสั้น หนีส้ ินระยะยาว หุ้นกู้ ประมาณ
การหนีส้ ิน หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ หนีส้ นิ ผลประโยชน์
พนักงาน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า การบัญชี
ห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัทจากัด การจ่ายโดยใช้หุ้น

การควบคุมเงินสด เงินสดย่อย งบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนีแ้ ละตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การปันส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืม มูลค่ายุติธรรม
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์
Cash control, petty cash, bank reconciliation,
cash and cash equivalents, account receivable and
note receivable, inventory, investment, property,
plant and equipment, natural resource, intangible
asset, investment property, classification asset to
cost and expenditure, impairment of asset,
borrowing cost, fair value, presentation and
disclosure of information on assets
การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Management Accounting
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร เทคนิค
เชิงปริมาณในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัว
ผลักดันต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริมาณ-กาไร
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบต้นทุนผันแปรและรายงาน
ของส่วนงาน การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การจัดทางบประมาณและ
การพยากรณ์ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ผลต่าง งบกระแสเงินสด
Fundamental of managerial accounting,
quantitative techniques to analyze cost behavior
and the drivers of costs, cost-volume-profit
analysis, product costing, variable costing system
and segmented report, responsibility accounting,
using accounting information for decision making,
activity-based costing system, budgeting and
forecasting. budget, flexible budget, standard cost
and variance analysis, cash flow statement
การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
หนีส้ ินระยะสั้น หนีส้ ินระยะยาว หุ้นกู้ ประมาณ
การหนีส้ ิน หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ หนีส้ นิ ผลประโยชน์
พนักงาน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า การบัญชี
ห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัทจากัด การจ่ายโดยใช้หุ้น

สาระที่
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฎิบัติ และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฎิบัติ และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
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124311

124312

เป็นเกณฑ์ กาไรต่อหุ้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
Short-term liabilities, long-term liabilities,
bonds, estimated liabilities, contingent liabilities,
employee benefits, customer royalty programs,
accounting for partnerships, accounting for
corporations, share-based payment, earning per
share, statement of owner’s equity, presentation
and disclosure of information on liabilities and
owner’s equity
การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting I
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่าง
กาล ส่วนงานดาเนินงาน การบัญชีสาหรับรายการที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่างบการเงิน
การบัญชีการฝากขาย การบัญชีสญ
ั ญาเช่า การ
บัญชีสาหรับสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสัญญา
สาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การบัญชี
สาหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ ี่มปี ัญหา งบกระแส
เงินสด
Accounting policy, accounting change and
error correction, interim financial statement,
operating segments, accounting for foreign
currency transactions, translation of foreign
financial statements, consignments accounting,
lease accounting, accounting for construction
contract ,agreements for the construction of real
estates, trouble debt restructuring accounting,
cash flow statement

การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
3(1-4-4)
Accounting System Design and Internal
Control
ลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การ
ออกแบบเอกสารและแบบฟอร์มทางการบัญชี การ
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124311

เป็นเกณฑ์ กาไรต่อหุ้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
Short-term liabilities, long-term liabilities,
bonds, estimated liabilities, contingent liabilities,
employee benefits, customer royalty programs,
accounting for partnerships, accounting for
corporations, share-based payment, earning per
share, statement of owner’s equity, presentation
and disclosure of information on liabilities and
owner’s equity
การบัญชีขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting I
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่าง
กาล ส่วนงานดาเนินงาน การบัญชีสาหรับรายการที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่างบการเงิน
การบัญชีการฝากขาย การบัญชีสญ
ั ญาเช่า การ
บัญชีสาหรับสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสัญญา
สาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การบัญชี
สาหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ ี่มปี ัญหา งบกระแส
เงินสด กิจการที่ไม่หวังผลกาไรการ บัญชีสาหรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
Accounting policy, accounting change and
error correction, interim financial statement,
operating segments, accounting for foreign
currency transactions, translation of foreign
financial statements, consignments accounting,
lease accounting, accounting for construction
contract ,agreements for the construction of real
estates, trouble debt restructuring accounting,
cash flow statement, non-profit organizations, and
accounting for government grants and disclosure of
government assistance

สาระที่
ปรับปรุง
ตนเอง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฎิบัติ และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบัญชี การ
ออกแบบระบบ บัญชีของวงจรซือ้ วงจรขาย วงจร
เงินสด วงจรค่าแรง วงจรสินทรัพย์ถาวร
Characteristics of accounting system, internal
control, design of accounting documents and
forms, information technology used in accounting
system, system design of sales, purchase, cash,
wages, fixed asset cycles
124313

การตรวจสอบภายใน
3(2-2-5) 124312
Internal Audit and Internal Control
การกากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร กระบวนการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบภายใน การสรุปผลการตรวจสอบภายใน
และแนวคิดการบัญชีนิตเิ วช
Corporate governance, enterprise risk
management, internal auditing process, Standards
for the Professional Practice of Internal Auditing,
professional ethics of internal auditor, conclusion of
the result of internal audit and concept of
forensic accounting

ตรวจสอบภายใน
3(2-2-5)
Internal Audit
การกากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร กระบวนการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบภายใน การสรุปผลการตรวจสอบภายใน
และแนวคิดการบัญชีนิตเิ วช
Corporate governance, enterprise risk
management, internal auditing process, Standards
for the Professional Practice of Internal Auditing,
internal auditor professional code of conduct,
conclusion of the result of internal audit and
concept of forensic accounting

ปรับรหัส
รายวิชา
และเปลี่ยน
ชื่อภาษา
อังกฤษ

124314

การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6) 124313
Advanced Accounting II
การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา การบัญชี
สาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้าการจัดทา
งบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทางบ
การเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
Accounting for home-office and branches,
accounting for business combination, investment in
subsidiary and affiliated companies, accounting for
joint venture business, preparation of consolidated
financial statement, consolidated cash flow
statement, and financial statement from
uncompleted records
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5) 124314
Accounting Information Systems
ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี กั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการ

การบัญชีขั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting II
การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา การบัญชี
สาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้าการจัดทา
งบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทางบ
การเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
Accounting for headquater and branches,
accounting for business combination, investment in
subsidiary and affiliated companies, accounting for
joint venture business, preparation of consolidated
financial statement, consolidated cash flow
statement, and financial statement from
uncompleted records
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
ลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การ
ออกแบบเอกสารและแบบฟอร์มทางการบัญชี ระบบ

ปรับรหัส
รายวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฎิบัติ และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง

124315

ปรับรหัส
รายวิชา
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พั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี โครงสร้า ง
ข้อมูลและการจัดฐานข้อมูล การประมวลรายการค้า
ด้วยคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยง การควบคุม และการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทา
รายงานเพื่ อช่วยในการควบคุม และตั ด สิน ใจ วงจร
รายการค้าในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting information system and relevant
information technology, technique and methods for
developing accounting information system, data
structure and database management,
processing business transaction by computer, risk,
control, and audit accounting information system,
preparing the reports for control and decision
making, business transaction cycle in accounting
information

124315

124316

สาระที่
ปรับปรุง

สารสนเทศทางการบัญชี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างข้อมูลและการจัดฐานข้อมูล การเลือกและ
การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการท างานของระบบ
สารสนเทศทางการบั ญ ชี หลั ก การควบคุ ม ภายใน
และการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี
เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ท างก ารบั ญ ชี ก ารป ระม วล ราย ก ารค้ าด้ วย
คอมพิ ว เตอร์ การจั ด ท ารายงานเพื่ อ ช่ ว ยในการ
ควบคุมภายในและตัดสินใจ
Characteristics of accounting system, internal
control, design of accounting documents and
forms, accounting information system and relevant
information technology, data structure and
database management, selection and change in
work process of accounting information system,
internal control and audit accounting information
system, techniques and methods in accounting
information system, transaction processing by
computer, and preparation of report for making
decision and internal control
ธุรกรรมทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่
Accounting operation in electronic systems
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ขอหนังสือรับรองและรับรองสาเนา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลและงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการยื่นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีเงินได้ หัก
ณ ที่จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงาน
ประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic legal registration system, Electronic
submission of financial statements and shareholder
lists Request, certificate and certify a copy,
electronically Verify corporate information and
electronic financial statements, electronic personal
income tax, electronic cooperate income tax,
electronic value add tax, electronic special
business tax, electronic revenue stamp tax,
electronic withholding tax and electronic in social
security office.
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5) ปรับรหัส
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Software Application for Accounting
การเรียนรู้และการฝึกทักษะการใช้โปรแกรม
และเทคนิคสาคัญสาหรับโปรแกรมสาเร็จรูปทางการ
บัญชี การเริ่มระบบโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีเกี่ยวกับการ
ซือ้ และค่าใช้จา่ ย ขายและรายได้ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร สินค้าคงเหลือ รายละเอียดทางการบัญชี
การออกรายงานทางการเงิน การเลือกใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางการบัญชี การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Learning and practicing to use software and
techniques in accounting software packages for
accounting process, starting the system on
accounting software for professional work, the use
of accounting software on purchase and
expenditure, selling and revenue, cash and cash in
bank, inventories, accounting control, financial
reports, choosing accounting software package,
analysis the differences among accounting
software packages

124411

124412

การสอบบัญชี
3(2-2-5) 124411
Auditing
วิชาชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ
กระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์
หนีส้ ิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร การใช้
คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชีและการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี
Auditing profession, profession ethics, audit
process, audit of assets, liabilities, shareholders’
equity, revenues and expenses, audit reports, tax
audit reports, using computers in audits and
quality control
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6) 124412
Financial Reporting and Analysis
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการจัดทารายงาน
ทางการเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงิน เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน
การใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การบัญชี

การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
วิชาชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ
กระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์
หนีส้ ิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร การใช้
คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชีและการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี
Auditing profession, profession ethics, audit
process, audit of assets, liabilities, shareholders’
equity, revenues and expenses, audit reports, tax
audit reports, using computers in audits and
quality control
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
Financial Reporting and Analysis
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการจัดทารายงาน
ทางการเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์นโยบายการบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน คุณภาพของ

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชา
ปรับจาก
วิชาเลือก
ไปเป็นวิชา
บังคับ

คงเดิม

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ชั่วโมง
บรรยาย
ปฎิบัติ และ
การศึกษา
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สร้างสรรค์ การสร้างกาไร
Theory and framework of financial reporting,
presentation and disclosure of financial
information, tools for financial analysis, using the
analysis results for decision making, creative
accounting, earnings management

124413

สัมมนา
3(0-6-3)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายใน
ประเด็นทางด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ภาษี
อากร การสอบบัญชี การควบคุมภายใน
Searching, collecting data, analyzing, writing
report, presenting and discussion on current issues
in financial accounting, managerial accounting,
taxation, auditing, internal control

124413

รายงานทางการเงิน เครื่องมือในการวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน การใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจ
Theory and framework of financial reporting,
business analysis, financial reporting analysis,
accounting policies and accounting information
disclosure, financial reporting quality, tools for
financial analysis, using the analysis results for
decision making
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
และการอภิปรายในประเด็นทางด้านบัญชีการเงิน
บัญชีบริหาร ภาษีอากร การสอบบัญชี การควบคุม
ภายในและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี
Situation analysis, problems, collecting data,
writing report, presenting and discussion on
current issues in financial accounting, managerial
accounting, taxation, auditing, internal control,
accounting profession ethics

สาระที่
ปรับปรุง
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง

ปรับจานวน
หน่วยกิต
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

221203

เทคโนโลยีเพือ่ การประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่
Technology for Business Application
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเองานประยุกต์ทาง
ธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาด
ต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ
Basic concepts of applies technology in
business, entreprise information system issues,
understanding process in business computer,
technology application for various business in
specific areas, information management system,
business analytics, application and software for
business, web technology and innovation and
other areas

221303

ธุรกิจอัจฉริยะ

3(2-2-5) รายวิชา
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Business Intelligence
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะคลังข้อมูล
เหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจขั้นพืน้ ฐาน การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ การนาข้อมูลมาแสดงภาพ การจัดการ
ประสิทธิภาพ การจัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ
โปรแกรมประยุทธ์ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ
Bussiness Intelligence framework data
warehousing (DW), data mining, Introduction to
business anlysis, online analytical processing
(OLAP), decision support system (DSS, data
visualization, business performance management
(BPM), business intelligence application
วิชาการศึกษาอิสระ ฝึกงานและ สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต วิชาการศึกษาอิสระ ฝึกงานและ สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
124431 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 124421 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
Training, learning, gaining experiences and
Training, learning, gaining experiences and
skills in work relating to accounting profession
professional skills relating to accounting
124432 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 124422 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอและการอภิปรายใน
การเขียนรายงาน การนาเสนอและการอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการบัญชี
หัวข้อทางด้านการบัญชี
Studying, collecting data, analyzing, writing
Studying, collecting data, analyzing, writing
report, presenting and discussion on accounting
report, presenting and discussion on accounting
issues
issues
124433 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 124423 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operation Educations
Co-operation Educations
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในสถาน
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience and
Working, learning, gaining experience and
skill in work relating to accounting in the
professional skills relating to accounting in the
workplace public or private
public or private organization
วิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต วิชาชีพเลือก
9 หน่วยกิต
124321 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
ลักษณะการดาเนินงาน การบัญชี ระบบบัญชี
การควบคุมภายในของ หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ

สาระที่
ปรับปรุง
ใหม่

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

เกษตรกรรม สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย และ
ธุรกิจโรงแรม
Characteristics, accounting procedures,
accounting systems, internal control of public
sector, agricultural business, financial institution,
insurer and hotel business
124331

124332

124322

โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5)
Software Application for Accounting
การเรียนรู้และการฝึกทักษะการใช้โปรแกรม
และเทคนิคสาคัญสาหรับโปรแกรมสาเร็จรูปทางการ
บัญชี การเริ่มระบบโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีเกี่ยวกับการ
ซือ้ และค่าใช้จา่ ย ขายและรายได้ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร สินค้าคงเหลือ รายละเอียดทางการบัญชี
การออกรายงานทางการเงิน การเลือกใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางการบัญชี การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี

การบัญชีสาหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
โรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม
Accounting for Medical and Hotel Business
ความรู้ทั่วไป ลักษณะการดาเนินงาน หลักการ
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การควบคุมภายใน ระบบ
บัญชี และการรายงานทางการเงินของธุรกิจ
โรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม
General knowledge, characteristic, accounting
principles and accounting procedures, accounting
system and internal control, and financial reporting
of medical and hotel business
การบัญชีสถาบันการเงิน
3(2-2-5)
และ ธุรกิจประกันภัย
Accounting for Financial institution, and
Insurance Business
ลักษณะการดาเนินงาน หลักการและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชี การควบคุมภายใน ระบบการบัญชี
การรายงานทางการเงินสาหรับสถาบันการเงินและ
ธุรกิจประกันภัย
General knowledge, characteristics,
accounting principles and accounting procedures,
accounting system and internal control, and
financial reporting of financial institutions and
insurance business

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

ปรับจาก
วิชาเลือก
ไปเป็น
วิชาอัต
ลักษณ์
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124323

124324

Learning and practicing to use software and
techniques in accounting software packages for
accounting process, starting the system on
accounting software for professional work, the use
of accounting software on purchase and
expenditure, selling and revenue, cash and cash
in bank, inventories, accounting control, financial
reports, choosing accounting software package,
analysis the differences among accounting
software packages
การภาษีอากร 2
3(3-0-6) 124333
Taxation II
ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรูร้ ายได้และ
ค่าใช้จา่ ยตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การ
ปรับปรุงกาไรสุทธิทางการบัญชีเป็นกาไรสุทธิทาง
ภาษีอากร การวางแผนภาษี การคานวณภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน
Differences between accounting principles
and taxation for revenues and expenses
recognition, adjustments for financial accountingbased income to taxation income, tax planning,
calculation of corporate income tax for business in
board of investment
การวางแผนกาไรและ
3(3-0-6) 124334
การควบคุม
Profit Planning and Control
การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและกระบวนการใน
การวางแผนกาไรและการควบคุม การใช้
งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม
การวัดผลการดาเนินงาน การรายงานเพื่อการ
วางแผนและควบคุม
Strategic planning, concept and process in
profit planning and control, using budget as a tool
in planning and control, performance evaluation,
reporting for planning and control
124431
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การบริหารภาษีอากร
3(2-2-5)
Tax Management
การใช้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรที่
กฎหมายกาหนดไว้ในการคานวณภาษีอากรต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางด้านภาษีอากรต่อองค์กร
Exercise of tax rights and benefits as required
by law in calculating v arious taxes and duties
correctly, complete and create the most benefits of
taxation to the organnization

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6) ปรับรหัส
รายวิชา
Profit Planning and Control
การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและกระบวนการใน
การวางแผนกาไรและการควบคุม การใช้งบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม การวัดผล
การดาเนินงาน การรายงานเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
Strategic planning, concept and process in
profit planning and control, using budget as a tool
in planning and control, performance evaluation,
reporting for planning and control
บัญชีสาหรับกิจการค้าระหว่างประเทศ3(3-0-6)
Accounting for International Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การบัญชีสาหรับการขนส่งสินค้า การบัญชี
สาหรับมาตรการทางศุลกากรและภาษีที่เกี่ยวข้อง

รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

สาหรับธุรกิจข้ามชาติ การบัญชีสาหรับอัตรา
แลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
Definition and importance of international
business, accounting for different inco-term,
accounting for customs and relevant taxes of
international business, accounting for currency
exchange, foreign exchange risk management
124421

ปิดรายวิชา

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
ความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
วิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนีส้ ิน หนีส้ ินที่
อาจเกิดขึน้ ค่าใช้จา่ ยด้านสิ่งแวดล้อม ภาระผูกพัน
ทางกฎหมาย การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานทางการเงิน การพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน
Definitions of environmental management
accounting, process on environmental
management, accounting methods for assets,
liabilities, contingent liabilities, environmental
costs, legal obligations, preparation and disclosure
information for financial reports, sustainable
development
124432

เปิด
การบัญชีเกษตรกรรมและการบัญชีตามความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่
Accounting for Agricultural Business and
Social Responsibility Accounting
ความรู้ทั่วไป ลักษณะการดาเนินงาน หลักการ
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การควบคุมภายใน ระบบ
บัญชี การรายงานทางการเงินของธุรกิจเกษตรกรรม
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ความรูท้ ั่วไป
เกี่ยวกับการบัญชีสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่า
ทางการบัญชีของสิ่งแวดล้อม และการบัญชีตาม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
General knowledge, characteristic, accounting
principles and accounting procedures, accounting
system and internal control, financial reporting,
accounting standard of agricultural business,
definition and importance of environmental
accounting, the valuation of environment
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

124422

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6) 124433
International Accounting
บทนาสู่การบัญชีระหว่างประเทศ การพัฒนา
และการจัดประเภท การเปรียบเทียบหลักการบัญชี
ในยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย การรายงานและ
การเปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบบัญชีและ
มาตรฐานการบัญชีระดับนานาชาติ การวิเคราะห์งบ
การเงินระหว่างประเทศ
Introduction to international accounting,
development and classification, comparative
accounting in Europe, the United States and Asia,
reporting and disclosure, auditing standards and
global accounting standards, international financial
statement analysis

accounting and social responsibility accounting
การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
บทนาสู่การบัญชีระหว่างประเทศ การพัฒนา
และการจัดประเภท การเปรียบเทียบหลักการบัญชี
ในยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย การรายงานและ
การเปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบบัญชีและ
มาตรฐานการบัญชีระดับนานาชาติ การวิเคราะห์งบ
การเงินระหว่างประเทศ
Introduction to international accounting,
development and classification, comparative
accounting in Europe, the United States and Asia,
reporting and disclosure, auditing standards and
global accounting standards, international financial
statement analysis

คงเดิม

การเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2560 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

001101
001102

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

001101

3(2-2-5)

001102

แผนการศึกษา พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

110
Ready English
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environmental
Management
122130 ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in
Business
124101 การบัญชีขั้นต้น 1
Principles of Accounting I

3(2-2-5)

003202

3(3-0-6)

122130

ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business

3(3-0-6)

001103
004101
100004
124102
126100
128120

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การบัญชีขั้นต้น 2
Principles of Accounting 2
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics
หลักการตลาด
Principles of Marketing
รวม

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

124101

การบัญชีขั้นต้น
Principles of Accounting
หลักการตลาด
Principles of Marketing
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

128120
รวม

Ready English
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environmental Management

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

001103

3(2-2-5)

004101

3(3-0-6)

100004

3(2-2-5)

121101

3(3-0-6)

124111

3(3-0-6)

126100

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

001204

3(2-2-5)

002201

3(2-2-5)

004201

แผนการศึกษา พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics
รวม

แผนการศึกษา พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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124201 การภาษีอากร 1
Taxation I
124211 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
124212 การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
รวม
แผนการศึกษา พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
121201 การเงินธุรกิจ
Business Finance
124213 การบัญชีบริหาร
Management Accounting
124214 การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
รวม

3(3-0-6)

122210

3(3-0-6)

124201

3(3-0-6)

124212

18 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

124213

3(3-0-6)

124214

3(2-2-5)

146200

3(2-2-5)

221203

18 หน่วยกิต

พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
Modern Organizational Behavior
การภาษีอากร
Taxation
การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I

3(2-2-5)
3(2-2-5 )
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

แผนการศึกษา พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Business English Specific Purposes
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

112
แผนการศึกษา พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
124312 การวางระบบบัญชีและการควบคุม
ภายใน
Accounting System Design and Internal
Control
247241 สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics
124311 การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting I
124XXX วิชาชีพเลือก
Major Elective
124XXX วิชาชีพเลือก
Major Elective
รวม

124301
124313
124315
124314
124XXX
XXXXXX

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การตรวจสอบภายใน
Internal Audit and Internal Control
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting II
วิชาชีพเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

122412

3(1-4-4)

124311

3(2-2-5)

124314

3(3-0-6)

124315

3(X-X-X)

124XXX

3(X-X-X)

221303

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

124301

3(2-2-5)

124312

3(2-2-5)

124313

3(3-0-6)

124316

3(X-X-X)

124XXX

3(X-X-X)

XXXXXX

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษา พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting I

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
ธุรกรรมทางการบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์
Accounting operation in electronic
systems
วิชาชีพเลือก
Major Elective
ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
รวม

แผนการศึกษา พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การตรวจสอบภายใน
Internal Audit and Internal Control
การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting II
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Software Application for Accounting
วิชาชีพเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(X-X-X)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
124411 การสอบบัญชี
Auditing
124412 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
124413 สัมมนา
Seminar
124XXX วิชาชีพเลือก
Major Elective
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective

รวม

แผนการศึกษา พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
124414 การฝึกงาน*
Professional Training
124415 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
124416 สหกิจศึกษา*
Co-operation Educations
รวม

3(2-2-5)

124411

3(3-0-6)

124412

3(0-6-3)

124413

3(X-X-X)

124XXX

3(X-X-X)

xxxxxx

15 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

124421

6 หน่วยกิต

12442

6 หน่วยกิต

124423

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

แผนการศึกษา พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การสอบบัญชี
Auditing
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
สัมมนา
Seminar
วิชาชีพเลือก
Major Elective
เลือกเสรี
Free Elective

แผนการศึกษา พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน*
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
สหกิจศึกษา*
Co-operation Educations
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

13 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

115

116

117

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

118

รายงานการประชุมวิพากย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Application Zoom
ณ ห้องประชุมสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ
2. ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
3. ดร.สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์
4. คุณศุภโชค ชุติมากุลทวี
5. ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
6. ผศ.ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์
7. ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร
8. ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
9. อาจารย์ชัย วิชัยศรี
10. อาจารย์กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว
11. อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต
12. อาจารย์อังคณา ปานเทือก
13. อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
กรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
กรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
กรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
กรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
กรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจา
หลักสูตร ทราบถึงขัน้ ตอนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องคาสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564 ได้แก่
1. อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ
ประธานกรรมการ
2. ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
กรรมการ
3. อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต กรรมการ
4. อาจารย์อังคณา ปานเทือก กรรมการ
5. อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์ กรรมการ
1.1.3 ประธานแจ้งเรื่องคาสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564
1. อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล กรรมการ
3. ดร.สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์
กรรมการ
4. คุณศุภโชค ชุติมากุลทวี
กรรมการ
5. ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
กรรมการ
6. อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต กรรมการ
7. อาจารย์อังคณา ปานเทือก กรรมการ
8. อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
วาระที่ 2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
2.1 โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ ใ ห้ ค าแนะน าในการจั ด
โครงสร้างหลักสูตรและการจัดทาเนื้อหารายวิชาให้เป็นไปตามมคอ.1 และ IES2 โดยเพิ่มรายวิชาที่
แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของบัญชีบัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะ จานวน 12 หน่วยกิต อันจะแสดง
ให้เห็นถึงความโดดเด่นของหลักสูตรและความชัดเจนของการจัดการเรียนการสอน
2.2 รายวิชาในหมวดต่างๆ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คาแนะนา ดังนี้
- รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นเนื้อหาในรูปแบบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าเพิ่มขึ้น
จากเนื้อหาเดิม เช่น รายวิชาการเงินธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นต้น
- รายวิชาการภาษีอากร 1 และ รายวิชาการภาษีอากร 2 ควรพิจารณาเนื้อหารายวิชา
ไม่ ให้ มี ค วามซ้ าซ้ อ น และระบุ ข อบเขตเนื้ อ หาให้ ชั ด เจนในแต่ ล ะรายวิ ช า ทั้ ง นี้ ค วรมี เนื้ อ หาให้
ครอบคลุมทั้งการบันทึกรายการทางบัญชีและเนื้อหาด้านภาษีอากร ตลอดจนการนาไปประยุกต์ใช้
ในการวางแผนและตัดสินใจ
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- รายวิชาการออกแบบระบบบั ญ ชีส าหรับ การควบคุ ม ภายใน และ รายวิ ชาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี เนื่องจากมีเนื้อหารายวิชาที่ซ้าซ้อนกันดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการเนือ้ หา
รายวิชาร่วมกัน และพิจารณาเนือ้ หารายวิชาที่เหมาะสม
- รายวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี ควรกาหนดให้เป็นวิชาชีพบังคับ และระบุ
โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันบัณฑิตควร
ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติการจริงและทักษะทางด้านสารสนเทศในการทาบัญชี ซึ่ง
เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันทีที่จบการศึกษา
- รายวิชาการตรวจสอบภายใน และรายวิชาการกากับดูแลกิจการ อาจมีเนื้อหารายวิชา
ที่ซ้าซ้อนกัน ซึ่งการกากับดูแลกิจการเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน ดังนั้นจึงควรบูรณา
การเนื้อหารายวิชาให้เป็นรายวิชาเดียวกัน
- รายวิชาการบัญ ชีสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ พิจารณาการเปิดสอน
รายวิชาดังกล่าวว่าเนื้อหารายวิชาจะเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ทั้งนี้ประเด็นเรื่อง
NPAEs สามารถสอนโดยการเปรียบเทียบกับการสอน PAEsได้ จึงอาจไม่จาเป็นต้องเปิดสอนรายวิชา
นี้
- รายวิชาการฝึกงาน สหกิจศึก ษา ควรมีการกาหนดเกณฑ์ และระบุเงื่อนไขต่างๆให้
ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนในรายวิชา
ดังกล่าว ทั้งนี้หากทางมหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วให้สื่อสารกับนิสิต
ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
- การกาหนดเนื้อหารายวิชาและความครบถ้วนเหมาะสม เช่น วิชาการบัญ ชีขั้นต้น 1,
การบัญชีขั้นต้น 2, การบัญชีการเงิน, การบัญชีต้นทุน, การบัญชีบริหาร, รายงานการเงินและการ
วิ เคราะห์ , การบั ญ ชี ขั้ น กลาง 1, การบั ญ ชี ขั้ น กลาง 2, การบั ญ ชี ขั้ น สู ง 1, การบั ญ ชี ขั้ น สู ง 2
พิจารณาเนือ้ หารายวิชาข้างต้นนีใ้ ห้ครบถ้วนตาม IES2 และจัดเรียงลาดับรายวิชาให้มีความต่อเนื่อง
เหมาะสม
- มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล จัดทาให้สอดคล้องกับ
มคอ.1
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ - ไม่มีปิดการประชุม 16.00 น.

(อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ)
ประธานกรรมการ
ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ชื่อ-สกุล
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สถานที่ทางาน

นางสาวบังอร สวัสดิ์สุข
36007007XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
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จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
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จังหวัดพะเยา 56000
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โทรศัพท์
0-908-91550-4
Email
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
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University of Tasmania, Australia
พ.ศ. 2544
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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ผลงานวิชาการ
สมชาติ ธนะ, สุพรรณิการ์ พรหมสุรยิ า และบังอร สวัสดิ์สุข. (2563). ต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรตาบลบ้านเหล่าในอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 25592560. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวจัย 9 “Research and Innovation for Local
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ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการ
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February 2018. 3(1), pp. 13-20.
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the SMEs Performance. International Journal of Innovation, Creativity and Change.
www.ijicc.net. 13(8), pp. 872-888
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Ekasingh, E. and Kitiwong, W. (2019). Key Audit Matters: A Warning Sign of Subsequent
Restatements. Journal of Accounting Profession, 15(48), December 2019, pp. 52-72.
Sornsong, P., Kitiwong, W. and Phutwarotphon, W. (2019). Achieving Success of Small and
Medium Enterprises (SMEs) in the Market for Alternative Investment (MAI). Journal of
Business, Economics and Communications, 14(2), May-August 2019, pp. 1-19.
Kitiwong, W. and Srijunpetch, S. (2019). Culture Influences on the Disclosures of Key Audit
Matters. Journal of Accounting Profession, 15(46), June 2019, pp. 45-63.
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Audit Firms or Do Audit Firms Choose their Clients. Journal of Accounting Profession,
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Kitiwong, W. (2018). The Influence of SEC Audit Firm Inspections on Audit Quality. Journal of
Accounting Profession, 14(43), September 2018, pp. 5-26.
Kitiwong, W and Ratanasanguanvongs, K. (2018). Action Research for Empowering the
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Development Research Journal, 10(4), July-August 2018, pp. 306-330.
Kitiwong, K., Sarapaivanich, N., and Ekasingh, E. (2018). Do Key Audit Matters Really Improve
Audit Quality? Evidence from Thailand. in The 7th Business, Economics and
Communications International Conference 2018, 29-30 November 2018, (pp. 233-240).
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Ekasingh, E., Kitiwong, W., and Sarapaivanich, N. (2018). Auditor Size and Auditor Conservatism in
the Context of Key Audit Matters: The Moderating Role of Auditor Gender. In The 7th
Business, Economics and Communications International Conference 2018, 29-30
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Kitiwong, W., Sakboonruang, W., and Chaisan, R. (2017). Community-based Participatory Action
Research for Waste Management in Ban San Chok Pok, Dok Khamtai Sub-district, Dok
Khamtai District, Phayao. in The 6th Phayao Research Conference at University of
Phayao, 26-27 Jan 2017, (pp. 2319-2335). Phayao: Thailand.
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หน้า 108-123.
ผลงานวิชาการ ตารา
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