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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา 
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี  และเพื่อ 
ประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี   
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทั้ ง ในระดับชาติและระดับสากล   
และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับข้อ  ๕  ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้ งที่  ๙/๒๕๕๓   เ ม่ือวันที่   
๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
สาขาวิชาการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

๒. ให้ใช้ประกาศนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา 
การบัญชี  ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่แล้ว  จะต้องปรับปรุงหลักสูตร   
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

๓. ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นไปตาม 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  และให้ถือคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 
 



มคอ. ๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัช ี
 
๑. ชื่อสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา    การบัญชี 
                      
๒. ชื่อปริญญา  
 

ชื่อเต็มภาษาไทย  บัญชีบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
ชื่อยอภาษาไทย บช.บ. 
 บธ.บ. (การบัญชี) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy/ Accounting 
 Bachelor of Business Administration (Accountancy/ Accounting) 
ชื่อยอภาษาอังกฤษ B. Acc. 
 B.B.A. (Accountancy/ Accounting) 

 
๓. ลักษณะของสาขาวิชา 

สาขาวิชาการบัญชี  มีความเปนศาสตรและศิลปอยูดวยกัน  เน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งดาน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ  มีความเปนสากล  เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีลักษณะเปนพหุวิทยาการ  การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจึงเปนกระบวนการการพัฒนาบุคคลให
เปนผูมีความรอบรูในศาสตรและความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตรอ่ืน 
ที่สัมพันธกัน  โดยมุงใหผูเรียนมีวิธีเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองทั้งดานความรู  ทักษะทาง
วิชาชีพ  คุณคาแหงวิชาชีพ  จริยธรรมและทัศนคติ 
 ขอบเขตองคความรู  แบงออกเปน ๓ ดาน ๑) ความรูดานการบัญชี  การเงิน  และดานอ่ืน     
ที่เกี่ยวของ ๒) ความรูดานองคกรและธุรกิจ และ ๓) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการตางๆ ทางการบัญชีตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกตใชความรูในทางปฏิบัติในสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 ทั้งนี้แนวทางในการจัดขอบเขตองคความรูของสาขาวิชาการบัญชี พิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 
 
 



 

มคอ. ๑ 

๒ 
 

๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
๔.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
๔.๒  มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
๔.๓  มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ

บัญชีอยางเปนระบบ 
๔.๔  มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพ

อยางตอเน่ืองและทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม 
๔.๕  มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
สถาบันอาจเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

การศึกษา  เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาวิชาการบัญชีที่กลาวมาแลว การจัดหลักสูตร   
การจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเน้ือหาสาระการเรียนรู เพ่ือใหได
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางนอย ๕ 
ดาน ดังน้ี 
 
 ๕.๑  คุณธรรม จริยธรรม 
  ๕.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพ  
  ๕.๑.๒  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม 
  ๕.๑.๓  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
  ๕.๑.๔  มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
 
 ๕.๒  ความรู 
  ๕.๒.๑  มีความรูและความเขาใจในแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการทางการบัญชี 
  ๕.๒.๒  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดาน
การบัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
  ๕.๒.๓  มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ 
  ๕ .๒ .๔  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  การวิ จัย  และวิชาชีพ             
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 



 

มคอ. ๑ 

๓ 
 

 ๕.๓  ทักษะทางปญญา 
  ๕.๓.๑  สามารถสืบคนขอมูล  ประมวลขอมูล  และแนวคิดตางๆ เพ่ือนํามาใชในการระบุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 
  ๕.๓.๒  สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน  
ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆ 
อยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
  ๕.๓.๓  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
 
 ๕.๔  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๕.๔.๑  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๔.๒  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน  และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
  ๕.๔.๓  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน 
  ๕.๔.๔  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเน่ือง 
 
 ๕.๕  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๕.๑  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  
  ๕.๕.๒  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
  ๕.๕.๓  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
 สถาบันอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
การศึกษา เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ เปนองคกรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี  ควรดําเนินการใหมีหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ ขอกําหนด แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และหนวยงานกํากับดูแล   
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีไดตามกฎหมาย และ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตามหลักการคุณคาแหงวิชาชีพ 
 



 

มคอ. ๑ 
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๗. โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา  และหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  ดังน้ี 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  แบงเปน ๓ หมวดวิชา  
 ๗.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต 
 ๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา  ๘๔ หนวยกิต 

๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี      จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา    ๖ หนวยกิต 
โดยใหมีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ี  
ก. สถาบันสามารถปรับเพ่ิมจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในแตละหมวดวิชาไดตามปรัชญาและ

วัตถุประสงคหลักสูตร  รวมทั้งการกําหนดใหมีกลุมวิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาชีพเลือก  รายวิชา
ประสบการณภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงอาจเปนการฝกงาน หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา เพ่ือความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 

ข. การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ ตาม ๗.๒  จัดเปนกลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะดาน 
หรือกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพก็ได  โดยรายวิชาที่กําหนดในแตละกลุมมุงใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจดานการบัญชี การเงิน และดานอ่ืนที่เกี่ยวของ ความรูดานองคกรและธุรกิจ และความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถประยุกตความรูในวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพบัญชีได  ดังน้ี 
 ๑)  กลุมวิชาแกนหรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จําเปนตองเรียนเพ่ือเปน    
พ้ืนความรูสําหรับการเรียนกลุมวิชาเฉพาะดานหรือกลุมวิชาชีพ 
 ๒)  กลุมวิชาเฉพาะดานหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมองคความรู
ขั้นต่ําของสาขาวิชาการบัญชี และตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

ค. ในการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซ่ึงสามารถจัดเพื่อให
ปริญญาใน ๒ ลักษณะ ดังน้ี 

๑) หลักสูตรที่ใหปริญญาบัญชีบัณฑิต จะตองจัดโครงสรางหลักสูตรที่มีเน้ือหาสาระวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมีรายละเอียด
เน้ือหารายวิชาเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือการรับรองหลักสูตรเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชี 

๒) หลักสูตรที่ใหปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  จะตองจัดโครงสรางหลักสูตร
ใหมีเน้ือหาสาระดานความรูองคกรและธุรกิจในกลุมวิชาแกนหรือกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ
สอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเนื้อหาสาระวิชากลุมเฉพาะดาน
หรือวิชาชีพตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  และมีรายละเอียด
เน้ือหารายวิชาเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือการรับรองหลักสูตรเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชี 
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 ง. สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรตองมี
เน้ือหาสาระตามขอ ๘.๑ ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
 การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณาจากมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standard for Professional Accountant: IES) 
แบงเปน ๓ ดาน ดังน้ี 
 

๘.๑   ความรูดานการบัญชี การเงิน และดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
        ๘.๑.๑  การบัญชีการเงิน และรายงานทางการเงิน  
        ๘.๑.๒  การบัญชีเพ่ือการจัดการ และการควบคุม 
        ๘.๑.๓  การภาษีอากร 
        ๘.๑.๔  กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพงและพาณิชย  
        ๘.๑.๕  การตรวจสอบและบริการใหความเชื่อม่ัน 
        ๘.๑.๖  การเงินและการจัดการทางการเงนิ 
        ๘.๑.๗  คุณคาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 
โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๑)  แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน  

ความสําคัญและการใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
 ๒)  มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  และกฎหมายทางการบัญชี  การบัญชี

สําหรับหนวยงานภาครัฐ  และกิจการที่ไมหวังผลกําไร 
 ๓)  แนวคิดการบัญชีบริหาร  การวางแผนและการงบประมาณ  การบริหารตนทุน  
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการดําเนินงาน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  การใชขอมูลทางการบัญชี
เพ่ือการตัดสินใจ  
 ๔)  แนวคิด วิธีการ และกระบวนการควบคุมเพ่ือใหไดขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได และ
การดูแลรักษาทรัพยสิน 

๕)  กฎหมายภาษีอากร  ผลกระทบของกฎหมายและการตีความที่มีผลตอการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหาร 

๖)  กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย  กฎหมายวาดวยบริษัทจํากัด 
หลักทรัพย  กฎหมายแพงและพาณิชย  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี        
ขอแตกตางทางกฎหมายของตางประเทศที่นักบัญชีควรรู 

๗)  การตรวจสอบภายในกิจการ  การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบการทุจริต  
แนวทาง  วิธีการ  มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูใหบริการการตรวจสอบและบริการใหความเชื่อม่ัน 
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๘)  ขอบเขต กฎหมาย ขอบังคับ เทคนิคการตรวจสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 
การวางแผน  การสอบบัญชี  และรายงานการสอบบัญชี 

๙)  ความรูเกี่ยวกับการเงิน  การจัดการทางการเงิน  การวิเคราะหงบการเงิน เครื่องมือ
ทางการเงิน ตลาดทุนและตลาดเงินในประเทศและตางประเทศ  และการจัดการทรัพยากรทางการเงิน 

๑๐) คุณคาแหงวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ขอกําหนด  กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชี  และความรับผิดชอบตอสังคมของนักบัญชี 
 

๘.๒  ความรูดานองคกรและธุรกิจ 
 ๘.๒.๑  เศรษฐศาสตร 
 ๘.๒.๒  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 ๘.๒.๓  ธรรมาภิบาล 
 ๘.๒.๔  จริยธรรมทางธุรกิจ 
 ๘.๒.๕  ตลาดการเงิน 
 ๘.๒.๖  วิธีการเชิงปริมาณ 
 ๘.๒.๗  พฤติกรรมองคการ 
 ๘.๒.๘  การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
 ๘.๒.๙  การตลาด 
 ๘.๒.๑๐ ธุรกิจระหวางประเทศและโลกาภิวัตน 
 
  โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๑)  เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค 

๒)  ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและตลาดการเงิน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
๓)  การใชวิธีการเชิงปริมาณ  สถิติ และการวิจัย  
๔)  หลักการบริหารจัดการที่ดี ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
๕)  องคการและสภาพแวดลอม กฎหมาย การเมือง สังคม เทคโนโลยี การตางประเทศ  

วัฒนธรรมองคการ  แรงผลักดันของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีตอองคการ  การพัฒนาสูความยั่งยืน  
พลวัตของกลุมและความสัมพันธระหวางบุคคล  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

๖)  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การบริหารโครงการ  การตลาด 
๗)  การสนับสนุนการตัดสินใจและกลยุทธ การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ 

และการจัดการทั่วไป 
๘)  การคาระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ และโลกาภิวัตน 

 
 ๘.๓  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๘.๓.๑  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๒  ความรูเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๘.๓.๓  ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๔  ทักษะการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๕  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบทบาทของผูบริหาร ผูประเมิน 
และผูออกแบบระบบสารสนเทศ อยางใดอยางหนึ่งหรือบูรณาการ 
 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตทางการบัญชีที่ผลิตออกสูสังคมและไดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันจําเปนตอง
กําหนดกลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
 
 ๙.๑ กลยุทธการสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใชในการประสาทความรูตามกลุมสาระวิชา
ใหแกผูเรียน เพ่ือใหบัณฑิตทางการบัญชีมีความรูตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง รวมถึง
คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และการดํารงชีพในสังคม  
กลยุทธการสอนแบงเปน ๒ ระดับ คือ กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธการสอนระดับ
รายวิชา 
  ๙.๑.๑  กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร คือการจัดลําดับกอนหลัง รวมถึงการกําหนดวิชา
พ้ืนฐาน  และวิชาบังคับกอนของรายวิชาใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระสําคัญในหลักสูตร  เพ่ือใหบัณฑิต
ทางการบัญชีมีมาตรฐาน  ผลการเรียนรูของหลักสูตรครบถวนทั้ง ๕ ดานและไมต่ํากวามาตรฐาน     
ผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
  ๙.๑.๒  กลยุทธการสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา
ตามหลักสูตร ซ่ึงไดจัดลําดับตามกลยุทธการสอนระดับหลักสูตรไวแลว เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  
สามารถประยุกตความรูจากการวิเคราะหและสังเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนและเพื่อนรวม
ชั้นเรียน  ทั้งในสถานะของผูรับและผูนําเสนอ  และมีสมรรถนะทางวิชาชีพไดตามวัตถุประสงคของ
รายวิชา  โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนโดยการตั้งคําถาม ใหคิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู 
และจําเปนตอการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ในการเรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน วิธีการสอนมีได
หลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจาก
กรณีศึกษา หรือ สถานการณจําลอง เปนตน 
 
 ตัวอยางกลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๙.๑.๒.๑ การสอนแบบเนนสมรรถนะ (Competency Based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ
พรอมๆ กับการผนึกรวมองคความรูจนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติใน
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หองปฏิบัติการ การฝกประสบการณทางวิชาชีพ การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน การทัศนศึกษาดูงาน 
และสหกิจศึกษา เปนตน 
  ๙.๑.๒.๒ การสอนแบบเนนกรณีปญหา (Problem Based) มุงเนนวิธีการสอนที่ใหผูเรียน
ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลง
เรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิดการแกไขปญหามากกวาการจํา
เน้ือหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 
  ๙.๑.๒.๓  การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study)  มุงเนนวิธีการ
ใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน  การคนพบ 
การเรียนแบบแกปญหา  การเรียนรูเชิงประสบการณ ซ่ึงใชในการเรียนเปนรายบุคคลหรือเปน
กระบวนการกลุม 
  ๙.๑.๒.๔  การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห การสรางผลงานและพัฒนาใหเกิดความคิดใหม 
การสรางผลผลิต และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CCPR Model) เปนกระบวนการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับแนวคิดครุศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ประกอบดวย 
   ๑) การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห (Criticality-Based Instruction) เปนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนรูจัก การคิด การวิเคราะห และการพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยใหผูเรียน
เขียนรายงานที่สะทอนความคิดของตนเอง ภายหลังที่ไดมีการทดสอบความคิดกับเพ่ือน หรือ         
กับอาจารยจนความคิดตกผลึก และถายทอดออกมาเปนผลงานเขียน หรืองานสรางสรรคอ่ืน 
   ๒) การสอนแบบเนนการสรางผลงานและพัฒนาเพื่อใหเกิดความคิดใหม 
(Creativity-Based Instruction) เปนการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน
และพัฒนางานเพื่อใหเกิดความคิดใหม โดยเริ่มจากการตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นสิ่งที่ควรไดรับ
การพัฒนา และใชกระบวนการวิจัยในการคนหาคําตอบ สรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือองคความรูใหม 
   ๓) การสอนแบบเนนการสรางผลผลิต (Productivity-Based Instruction) เปน
การสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีผลผลิตของตนเองไมวาจะเปนผลผลิตดานวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของตางๆ  
   ๔ )  การสอนแบบ เน นคว ามรั บผิ ดชอบต อสั ง คมและสิ่ ง แ วดล อม  
(Responsibility-Based Instruction) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็นปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และพัฒนา
แนวทางแกไข 
  ๙.๑.๒.๕  การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เปน
การสอนที่มุงเนนการถายทอดความรูจากผูสอน และเปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึงซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบทเรียน ผูสอนสามารถจัดใหมีการ
อภิปรายในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เชน การอภิปรายแบบฟอรั่ม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซ่ียม แบบกลุมยอย     
แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโตวาที เปนตน 
  ๙.๑.๒.๖ การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียน
ไดสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติดวยการแสดงตัวอยางพรอมๆ กับการบอก อธิบาย ใหผูเรียนไดฝกทําหรือ
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ซักถามไปพรอมๆ กัน ซ่ึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงคการสอน
รายวิชาที่ตองการใหผูเรียนรูวิธีการและปญหาในทางปฏิบัติ 
  ๙.๑.๒.๗ การสอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาจากการเขาไปอยูในสถานการณที่สรางขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกลเคียงความเปนจริง
มากที่สุด ทั้งสภาพแวดลอม และปฏิสัมพันธโดยมีการกําหนดบทบาท ขอมูลและกติกาเพื่อใหผูเรียนได
ฝกการแกไขปญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณที่เผชิญอยู เชน การสรางสถานการณจําลองการ
ทําธุรกิจ เกมจําลองสถานการณ เปนตน 

สถาบันอาจกําหนดกลยุทธที่ใชในการสอนเพิ่มเติมเพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของพันธกจิ
ในการผลิตบัณฑิต  เพ่ือความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
 ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงตอง
วัดและประเมินผลการเรียนรูใหครบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรทั้ง ๕ ดาน  เทคนิคหรือ
วิธีการวัดผลสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การสอบขอเขียน ซ่ึงประกอบดวย การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค การสอบยอย เปนตน การศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนําเสนอตอผูสอนและเพื่อน
รวมชั้นเรียน การนําเสนอเปนรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน  การวัดผล
การเรียนรูในแตละดานจะตองเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เพ่ือใหการประเมินผลการ
เรียนรูไดถูกตอง  เที่ยงตรง  และเปนไปตามที่คาดหวัง 
 เกณฑการวัดและประเมินผลตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถาบันเปนผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา
โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม  ในการกําหนดเกณฑการวัดผลแตละรายวิชาตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรูและวิธีการสอนของแตละรายวิชา  รวมทั้งการพัฒนาการของผูเรียน 
 
 ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล 
  ๙.๒.๑  ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ใชการสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง    
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน  การสอบขอเขียน  การประเมินผลผลงานที่มอบหมาย 
  ๙.๒.๒  ดานความรู  ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ         
การเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา  
  ๙.๒.๓  ดานทักษะทางปญญา  ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ  
การเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา  การสังเกตการณจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น      
การมอบหมายงานที่ตองกระตุนใหเกิดการประมวลความรูของผูเรียน 
  ๙.๒.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ใชการสังเกต
พฤติกรรม  การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน หรือกลุมงาน  การประเมินผล
ผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอดวยวาจา 
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  ๙.๒.๕  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ  การสังเกตการณจากการใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็น  ใชการประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ  
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
 สถาบันตองกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันวานิสิต/นักศึกษา และผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน  มีผลการเรียนรูครบถวนทั้ง ๕ ดาน ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
 ๑๐.๑   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นิสิต/นักศึกษา กําลังศึกษาอยู 

การทวนสอบในระดับรายวิชา  ควรใหนิสิต/นักศึกษา  ประเมินผลการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและ
การประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร  ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันเพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล 
 ๑๐.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิต/นักศึกษา สําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา หลังสําเร็จ
การศึกษา  ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเน่ือง และนําผล
วิจัยที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร แบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร และหนวยงาน  
  สถาบันสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบไดตามความเหมาะสม การดําเนินการ
ทวนสอบอาจทําไดดวยวิธีการสังเกต  การตรวจสอบ  การประเมิน  การสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือพิสูจนวา
การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค  สถาบันตองดําเนินการใหไดความมั่นใจวา มาตรฐานผลการเรียนรู
ที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกัน  ทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ 
  กลยุทธการทวนสอบที่ใชในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจาก
กระดาษคําตอบและงานมอบหมาย  การประเมินหลักสูตรโดย คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษา  ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอก  การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 
  การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ มี       
ความรวมมือทางการศึกษา  ทั้งนี้สถาบันจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม่ันใจวาจะ
รักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ 

 
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 ๑๑.๑  คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
   ผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี  ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
มัธยมศึกษา  ตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศ



 

มคอ. ๑ 

๑๑ 
 

ของสถาบัน โดยผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  และ/หรือการรับตรงของสถาบัน  

 
 ๑๑.๒  การเทียบโอนผลการเรียนรู 
  สถาบันสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูที่มีคุณสมบัติเขาศึกษาไดตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  และขอแนะนําเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และของสถาบันที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  นอกจากนี้การเทียบโอน 
ผลการเรียนรูรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตองเปนไปตามหลักเกณฑของสภาวิชาชีพบัญชี 
 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ใหมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดสวนเปนไป
ตามเกณฑ ดังน้ี   

๑๒.๑ อาจารยประจํา  ตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มี

ผลบังคับใชในปจจุบัน 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
๓. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  
๔. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช

ในปจจุบัน 
๕. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
 ๑๒.๒  อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวาปริญญาโททางการบัญชีโดยตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาการบัญชี หรือเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ  หรือมีประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีโดยตรงหรือสัมพันธกับวิชาชีพบัญชี 

๑๒.๓  สัดสวนอาจารยตอนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  เปนไปตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๒.๔ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา  รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนทั้งในดาน
ความรู  ความสามารถ  และทักษะเฉพาะดาน  ที่เหมาะสมตรงกับความตองการและความจําเปนของ
การจัดการศึกษา 
 
 
 



 

มคอ. ๑ 

๑๒ 
 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
 สถาบันควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ดังน้ี 
 ๑๓.๑  มีหองเรียน โสตทัศนูปกรณ สื่อการสอน ที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยูในสภาพ
พรอมใช  ที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๒  มีหองปฏิบัติการสารสนเทศทางการบัญชี หรือ หองปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เพ่ือใชใน
การฝกทักษะการปฏิบัติงานทางบัญชี  ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตร 
 ๑๓.๓  มีหองสมุด  ฐานขอมูล  แหลงรวบรวมความรูอ่ืน  พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการสืบคนความรู ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามใหเปนปจจุบันอยางตอเน่ือง  ตรงกับ
ความตองการในการใชประโยชนในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนิสิต/นักศึกษา 
 ๑๓.๔  มีสถานที่  อุปกรณ  สื่อการสอน ที่เอ้ือตอการเรียนรูนอกเวลาเรียน  
 ๑๓.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในสถานศึกษาใหถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 

การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่มี
ผลบังคับใชในปจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา  เกี่ยวกับมาตรฐาน
ดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  
 สถาบันควรจัดใหมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย  ใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจ ที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
ดังน้ี 
 ๑๔.๑  จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม  เพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย  ปรัชญา ปณิธาน    
ของสถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพบัญชี  รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

๑๔.๒  จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธและวิธีการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนและการสอน  การวิจัยองคความรู  และการวิจัยสถาบัน 

๑๔.๓  จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเน่ือง  โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย       
ที่ชัดเจน  มีการติดตามและประเมินผล  รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 



 

มคอ. ๑ 

๑๓ 
 

๑๔.๔  จัดใหมีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการ  
การวิจัย และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๑๔.๕  จัดใหมีการจัดการความรูเพ่ือใหเปนแหลงความรู  เผยแพรความรู  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี  ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานทั่วไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบัน และหรือตัวบงชี้ตอไปน้ี 
 ๑๕.๑  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 ๑๕.๒  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๕.๓  มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่จัดการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔  กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
 ๑๕.๔  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)  
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖  ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
 ๑๕.๕  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 ๑๕.๖  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 ๑๕.๗  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือ  การประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว 
 ๑๕.๘  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  
 ๑๕.๙  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 ๑๕.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอน  
และอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
 ๑๕.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอน และทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชาเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 ๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น  เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของสถาบัน  



 

มคอ. ๑ 

๑๔ 
 

โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ตองมีผลการประเมินอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 
๒ ปการศึกษา ทั้งน้ีเกณฑการประเมินระดับดี คือ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ 
๑ - ๕ และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตามตัวบงชี้อยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ทั้งหมด 
 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีสูการปฏิบัติ  
 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา   
การบัญชี ควรดําเนินการดังน้ี 
 ๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆ 
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย ๒ คน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การบัญชีจากบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีอยางนอย 
๑ คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา  
การบัญชี  โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของ
หลักสูตร 
 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี  ตามขอ ๑๖.๒ น้ัน  ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี แลวสถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง
สถาบันตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีของสถาบันมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษ
กวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูที่สนใจจะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน  
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร  
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของรายวิชาตางๆ อยางชัดเจน 
 ๑๖.๕  สถาบันตองเสนอหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรตอสภาสถาบันเพ่ือขออนุมัติเปด
ดําเนินการสอน  โดยสภาสถาบันควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ใหชัดเจน 



 

มคอ. ๑ 

๑๕ 
 

 ๑๖.๖ สถาบันตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอนุมัติ 
 ๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๖.๘. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
(ถามี)  ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๑๖.๙. เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียด อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ      
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการ
ของหลักสูตรตอไป 
 

๑๗.  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications 
Register: TQR) 

 เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อ 
การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอย 
ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 



 

มคอ. ๑ 

๑๖ 
 

๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายใน จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดจึงจะไดรับการเผยแพร 
 ๑๗ .๓ หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาใดที่ ไมได รับการเผยแพร  
ใหสถาบันอุดมศึกษานั้นดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจาก
ผลการประเมินตอไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาใดไดรับการเผยแพรแลว 
สถาบันอุดมศึกษานั้นจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยู เสมอ โดยผล 
การประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา 
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  



มคอ. ๒ 

๑ 
 

ตัวอยาง มคอ. ๒ 
รายละเอียดหลักสูตร 

 
            รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบณัฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนัน้ๆ     
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัตใินหลักสูตร ซ่ึงแตละ
สถาบันอุดมศกึษาสามารถบรรจุเน้ือหาวชิาเพ่ิมเติมนอกเหนอืจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม 
ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร   รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธบิายใหนักศึกษาทราบวาตนตอง
เรียนวิชาอะไรบาง  เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาํให
ม่ันใจวาเม่ือเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูตามที่กําหนดไวในหลกัสูตร ทั้งยังแสดง
ความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสูคุณวุฒิตามทีกํ่าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร    จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรทีเ่หมาะกับรูปแบบการ
เรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
รับบัณฑติเขาทํางาน 

 
 ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปน้ี 

         
หมวด ๑  ขอมูลทั่วไป              
หมวด ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร           
หมวด ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
หมวด ๔  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล                                      
หมวด ๕  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา        
หมวด ๖  การพัฒนาคณาจารย           
หมวด ๗  การประกันคณุภาพหลักสูตร         
หมวด ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร    
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ตัวอยาง รายละเอียดของหลักสูตร  
 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          :  มหาวิทยาลยัการบัญชีไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาบัญช ี
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :    ๒๖๐๑ 

 ภาษาไทย :   บัญชีบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Accountancy 
 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บัญชบีัณฑติ   
   ชื่อยอ :  บช.บ. 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Accountancy 
   ชื่อยอ :  B.Acc. 
 

๓.  วิชาเอก  :  -   
 

๔.  จํานวนหนวยกิต  :  ๑๓๕  หนวยกิต 
 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 

 ๕.๑ รูปแบบ        :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป 
๕.๒ ภาษาที่ใช        :  จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย   

 ๕.๓ การรับเขาศึกษา       :  รับนักศกึษาไทย หรือตางประเทศท่ีสามารถใช 
                                                                    ภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 ๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน      :  เปนหลกัสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียน  
                                                                    การสอนโดยตรง 
 ๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา :  ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  

๖.๑ เปนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖.๒ เริ่มใชในภาคเรียนที่  ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 
๖.๓ สภาวิชาการหรือคณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืน (ระบุชื่อ)  พิจารณาและ

เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เม่ือวันที่  ๒๗ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :  
 หลักสูตรจะมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ในปการศึกษา ๒๕๕๖  หลังเปดดําเนินการสอนหลักสูตร
ปรับปรุง ๒ ป 
 

๘.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา :  
 ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี   ไดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๓ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และวิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวของ  ทั้งในลักษณะของ
การประกอบวิชาชีพอิสระ  และการทํางานในองคกรหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ดังตอไปน้ี 
 (๑) ดานการทําบัญช ี
 (๒) ดานการสอบบัญช ี
 (๓) ดานการบัญชีบริหาร 
 (๔) ดานการภาษีอากร 
 (๕) ดานการวางระบบบัญช ี
 (๖) ดานการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญช ี
 (๗) ดานการตรวจสอบภายใน 
 (๘) ดานการใหคําปรึกษาทางการเงินและบัญช ี
 (๙) ดานอ่ืนที่เก่ียวของ  
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๙.  ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศกึษาของ    
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ

การศึกษา 
๑ นาง วิไลพร สอนงาย 

รองศาสตราจารย 
D.B.A (Accounting) 
บช.ม. 
บธ.บ.(การบญัชี) 

The University of Florida  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

๒ นาง จอมใจ การรักษ 
รองศาสตราจารย 

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๓ นางสาว ญาดา สอนดี 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 คณะบริหารธรุกิจ ภาควิชาบัญชี   มหาวิทยาลัยการบญัชีไทย   กรุงเทพมหานคร          
 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 สถานการณปจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกทําใหมีการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี  และพหุภาคี   รวมทั้งการขยายตัวของการเปดเขตการคาเสรี
สงผลตอรูปแบบของระบบการคาและระบบเศรษฐกิจของโลก  การเปดเสรีทางการเงินทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือที่
หลากหลาย  สงผลใหเกิดความจําเปนทีต่องมีแนวปฏบิัติทางการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี   ยังผลใหประเทศไทยตองพัฒนากําลังคนในวิชาชพี
บัญชีใหมีความรู  ความสามารถ  ในระดับสากล  และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชพีได
อยางเหมาะสม       

๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
         สังคมโลกในกระแสโลกาภิวัตน  มีผลตอวัฒนธรรมและมาตรฐานการทํางานใน

องคการ  ทําใหเกิดลักษณะสังคมแหงความรู  บุคลากรจึงตองมีความสามารถในการเรียนรูและ
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ปรับตัวสูง   ดังน้ันการพัฒนาสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน ควรมุงเนนใหบุคคลตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม   ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม      
 

๑๒.  ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธ
กิจ  
        ของสถาบัน 

๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร  
         การปรับปรุงหลักสูตร  ควรตองตอบสนองความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศและการแขงขันในระดับสากล    เนนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหมีความรูทาง
วิชาชีพบัญชี เขาถึงองคความรูและพัฒนาองคความรูทางวิชาชีพไดอยางตอเน่ือง  สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีไดอยางเหมาะสม  และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และระบบการเงิน  รวมทั้งการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต  ใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

๑๒.๒ ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
        เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  คือ  การสรางบุคลากรทางการบัญชีของ

ประเทศที่มีความรูและความสามารถ   สอดคลองกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   
เพ่ือใหมหาวิทยาลัย เปนกําลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ   การปรับปรุงหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต  จึงมุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม  ความรู  ทักษะทางปญญา  ทักษะ
ความสัมพันธดานบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงปริมาณและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการติดตอสื่อสาร  
 

๑๓. ความสมัพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลยั  
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  
        รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน ไดแก  วิชาการบัญชทีัว่ไป  วิชาการ

บัญชีสําหรับผูไมใชนักบัญช ี วิชาการบัญชีการเงิน  วิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ       
  ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสตูรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน   

  รายวิชาตางๆ  ในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   
และหมวดวชิาเลือกเสรี ดังตอไปน้ี   

๑)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     ทุกรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอ่ืน 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไดแก  เศรษฐศาสตรจุลภาค    

เศรษฐศาสตรมหภาค  การเงินธุรกิจ  หลักการจัดการ การภาษีอากร ๑   ธุรกิจและสภาพแวดลอม
ทางกฏหมาย   การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ    การจัดการเชิงกลยุทธ    การ
จัดการการผลิต    หลักการตลาด    แคลคูลัส ๑   และหลักสถิต ิ 
                    ๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ทุกรายวิชาทีเ่ปดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอ่ืน      
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๑๓.๓ การบริหารจัดการ   
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ประกอบดวย   ประธาน/หัวหนาหลักสูตร  และอาจารย 

ประจําหลักสูตร  มีหนาที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน  และบริหารและดําเนินงานดานวิชาการให
เปนไปตามแผนงาน   รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือภาควิชาอ่ืนที่ใหบริการสอน  และ คณะ
หรือภาควิชาอ่ืนที่รับบริการสอนจากภาควิชาบัญชีในสวนของตารางสอน  เน้ือหาสาระรายวิชา  การ
วัดและประเมินผล   เพ่ือใหไดคุณภาพตามมาตรฐานคณุวุฒิ   ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  และ
ประกาศ  ของมหาวิทยาลยั    
 

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงคของหลกัสูตร 
 

๑.๑  ปรัชญาและความสําคัญ 
                    มุงสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความตองการของสังคม   อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ  
 

๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร  
                 ๑)  เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากล
และตรงความตองการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
       ๒)  เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
       ๓)  เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความพรอมทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  : หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (๔ ป) 
 

๒.๑ แผนการพัฒนา  /  เปลี่ยนแปลง ๒.๒ กลยุทธ ๒.๓ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
๑)  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวา  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. และ สภาวิชาชีพบัญช ี

๑.๑)  ประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทกุป อยางตอเน่ือง 
 
 
 
๑.๒)  ปรับปรงุหลักสูตร ทกุ ๆ  ๕ 
ป  

๑.๑.๑) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง    รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร/ หลักสูตร
ไดรับการประเมินมาตรฐาน ใน
ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๑) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง/หลักสูตรไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
คณุวุฒิ 
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๒.๑ แผนการพัฒนา  /  เปลี่ยนแปลง ๒.๒ กลยุทธ ๒.๓ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
๒)  เสริมสรางความรู  และทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาและบณัฑิต          
อยางตอเน่ือง 

๒.๑) สรางความรวมมือทาง
วิชาการกับองคกรวิชาชีพบญัชี
หรือผูใชบัณฑิต  ในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษา และบัณฑิต  

๒.๑.๑)  บันทกึความรวมมือ
ทางวิชาการ /กิจกรรม/โครงการ
ที่มีองคกรวิชาชีพ หรือผูใช
บัณฑิตใหการสนับสนุน/ 
สามารถทําความรวมมือ และมี
การดําเนินกิจกรรมตามบันทึก
ความรวมมือ   
 

๓. พัฒนาอาจารย  ใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

๓.๑) สงเสริม สนับสนุนอาจารยให
มีประสบการณวิชาการและวิชาชีพ  
เพ่ือนํามาใชปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน 

๓.๑.๑) ปริมาณงานดานการ
ใหบริการวชิาชีพ   การเขา
อบรม  สัมมนา  การศึกษาตอ/ 
อาจารยไดรับการพัฒนาไมนอย
นอยกวา รอยละ ๕๐ 
 

 
 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 

๑.๑  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร   
                 ระบบทวิภาค ๑ ปการศึกษามี ๒ ภาคการศึกษา ไดแก  ภาคการศึกษาที่ ๑  และ ภาค
การศึกษาที่ ๒  
 

๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน :  
                 อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
   

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค : ไมมี 
 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
 

 ๒.๑  วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน : 
ภาคการศึกษาที่ ๑  เดือน มิถุนายน – กันยายน         ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  
ภาคการศึกษาที่ ๒  เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ   ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 
ภาคฤดูรอน         เดือน มีนาคม – พฤษภาคม           ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 
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 ๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา :  
                  ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเทา  
                  ๒)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/ สาขาวิชาอ่ืน จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน (ก.พ.) ใหการรับรอง 
          ๓)  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง สาขาวิชาการบัญช ีจาก
สถาบันที่กระทรวงศึกษาธกิาร และ ก.พ. ใหการรับรอง  

        ๔)  ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
 

 ๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   
                นักศึกษามีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดานการคํานวณและดานภาษาอังกฤษ กอนเขา
ศึกษา  จะมีปญหาในการเรียนวิชา  แคลคูลัส   หลักสถิต  และภาษาอังกฤษ  และอาจสงผลตอการ
เรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นตน  นอกจากน้ี  อาจมีปญหาเก่ียวกับการปรับตัวและการเรียนรูใน
มหาวิทยาลัย   

 

๒.๔  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 
       ๑) จัดทําแผนการศึกษาในภาคการศึกษาแรกใหกับนักศึกษาเขาศึกษาโดยการเทียบ

โอนรายวิชา จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเพื่อใหคําแนะนําเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
ตองเรียนเพ่ิม  

       ๒)  นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดานการคํานวณและภาษาอังกฤษ ตองเขา
โครงการเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
       รับภาคปกติ ปละ ๑๐๐ คน 

 

ระดับชั้นป 
 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ชั้นปที่ ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ชั้นปที่ ๒  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ชั้นปที่ ๓   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ชั้นปที่ ๔    ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวมจํานวนนักศึกษา ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 

จํานวนนักศกึษาที่คาดวา 
จะสําเร็จการศึกษาเม่ือ
ส้ินปการศึกษา 

    
 

๙๕ 

 
 

๙๕ 
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๒.๖ งบประมาณตามแผน 
 

      ๒.๖.๑  รายละเอียดการประมาณการรายได (หนวย : บาท) 
 

รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.) 
 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. คาบํารุงการศึกษา ๑,๙๕๐,๐๐๐  ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๘๕๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐ 
๒. คาเลาเรียน(หนวยกิต) ๖,๒๖๔,๐๐๐ ๑๒,๒๘๐,๐๐๐ ๑๘,๗๙๒,๐๐๐ ๒๕,๐๕๖,๐๐๐ ๒๕,๐๕๖,๐๐๐ 
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไมมี      ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

รวมท้ังส้ิน ๘,๒๑๔,๐๐๐ ๑๖,๔๒๘,๐๐๐ ๒๔,๖๔๒,๐๐๐ ๓๒,๘๕๖,๐๐๐ ๓๒,๘๕๖,๐๐๐ 
 
 

      ๒.๖.๒  รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย: 
บาท) 
 

รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.) 
 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. คาใชจายดานการผลิตบัณฑิต ๒,๖๔๒,๘๐๐ ๕,๒๘๕,๖๐๐ ๗,๙๒๘,๔๐๐ ๑๐,๕๗๑,๒๐๐ ๑๐,๕๗๑,๒๐๐ 
๒. คาใชจายดานการวิจัย ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๓. คาใชจายดานบริการวิชาการ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๔. คาใชจายดานทํานุบํารุงศิลปฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๕. คาเงินอุดหนุน ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี
๖. คาใชจาย อ่ืน ๆ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๔,๖๔๒,๘๐๐ ๙,๒๘๕,๖๐๐ ๑๓,๙๒๘,๔๐๐ ๑๘,๕๗๑,๒๐๐ ๑๘,๕๗๑,๒๐๐ 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา  ๔๖,๔๒๘ ๔๖,๔๒๘        ๔๖,๔๒๘        ๔๖,๔๒๘       ๔๖,๔๒๘ 

 
หมายเหตุ   คาใชจายตอหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร  ๑๘๕,๗๑๒  บาท  
 

๒.๗  ระบบการศึกษา   
             เปนระบบการศกึษาแบบชั้นเรียน   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี   และการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-learning) เปนการเสรมินอก
เวลาเรียน      
      

๒.๘  การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
                  การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
คําสั่ง  และประกาศ ที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย    ทั้งน้ีสอดคลองกับประกาศ
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หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    โดยแบงวิธีการ
เทียบโอน  ๒  แบบ ดังน้ี 
 

 ๒.๘.๑  การเทียบโอนผลการเรียนรู  
      การเทียบโอนผลการเรียนรู  หมายถึง  การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวชิาใน

ระดับอุดมศึกษา  จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการและ ก.พ.ใหการรับรอง  ใหกับผูที่มี
คุณสมบัติเขาศึกษาทีข่อเทยีบโอนหนวยกิต  โดยนับรวมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวทิยาลัยการบญัชีไทย  

 

                 ๒.๘.๒  การเทียบโอนจากประสบการณ      
      การเทียบโอนจากประสบการณ หมายถึง การเทยีบโอน ความรู  ทักษะ ประสบการณ

จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา  เพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบ
เทารายวชิาในหลักสูตรบญัชีบัณฑติ  มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย   ทั้งน้ีหลักเกณฑการเทียบโอน 
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัตทิี่สอดคลองกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระเบียบมหาวทิยาลัยการบญัชีไทย วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 

๓.๑ หลักสูตร    
                    ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
                 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๕   หนวยกิต  โดยมีระยะเวลาในหลกัสูตร 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

     ๓.๑.๒ โครงสรางหลกัสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา      ๑๓๒ หนวยกิต 
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา         ๓๓ หนวยกิต 
๑) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  ๖ หนวยกิต 
๒) กลุมวิชาสงัคมศาสตร   ๖ หนวยกิต 
๓) กลุมวิชามนุษยศาสตร  ๓ หนวยกิต 
๔) กลุมวิชาภาษา  ๑๘ หนวยกิต 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา  ๙๓ หนวยกิต 
๑) กลุมวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน)  ๓๙ หนวยกิต 
๒) กลุมวิชาชพี                                      ๓๙ หนวยกิต 
๓) กลุมวิชาชพีเลือก  ๑๕ หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา         ๖ หนวยกิต 

 



มคอ. ๒ 

๑๑ 
 

    ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสตูร  
  

           ๑) ความหมายของเลขประจําวิชา 
   รหัสประจําวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑติ ประกอบดวยเลข ๖ หลัก  รหัสวิชาสามตัว

แรก  หมายถึง คณะวิชาและภาควิชา  รหัสวิชาสามตวัทาย  ตวัแรกหมายถึงชั้นป  ตัวกลางหมายถึง
กลุมรายวิชา และเลขตวัทายหมายถึงลําดับวิชาในแตละกลุม โดยตวักลางมีความหมายดังน้ี 

๐      หมายถึง   กลุมวิชาสําหรับนักศึกษานอกคณะ 

 ๑         หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

 ๒         หมายถึง กลุมวิชาการบัญชีตนทุน 

 ๓         หมายถึง กลุมวิชาสอบบัญชีและควบคุมภายใน 

 ๔         หมายถึง กลุมวิชาการบัญชีบริหาร 

 ๕         หมายถึง กลุมวิชาสารสนเทศ 

                     ๖         หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะกิจ 

๗         หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาภายในคณะ  

                                   บริหารธุรกิจ 

๘ และ ๙ หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะทาง สหกิจศึกษา สัมมนา และปญหาพิเศษ  

   

                         ๒) รายวชิาตามโครงสรางหลักสูตร  
           หลักสูตร บัญชีบัณฑติ  มีโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี  
 

                 ๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                  ไมนอยกวา            ๓๓         หนวยกิต                    
                     ๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                      ๖       หนวยกิต 

                           ๒) กลุมวิชาสังคมศาสตร                                          ๖          หนวยกิต 
                 ๓) กลุมวิชามนุษยศาสตร                       ๓          หนวยกิต 
                 ๔) กลุมวิชาภาษา              ๑๘          หนวยกิต  
 

             ๒. หมวดวิชาเฉพาะ                        ไมนอยกวา           ๙๓          หนวยกิต 
                 ๑)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี           ไมนอยกวา           ๓๙          หนวยกิต  
       

xxxxxx เศรษฐศาสตรจุลภาค      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx เศรษฐศาสตรมหภาค    ๓(๓-๐-๖) 
xxx๑๑๑ หลักการบัญชขีั้นตน ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx การเงินธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx หลักการจัดการ   ๓(๓-๐-๖) 



มคอ. ๒ 

๑๒ 
 

xxxxxx ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฏหมาย    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การภาษีอากร ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการเชิงกลยุทธ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการการผลิต   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx หลักการตลาด ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx แคลคลูัส ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx หลักสถิต ิ    ๓(๓-๐-๖) 

               
           ๒) กลุมวิชาชีพ                          ไมนอยกวา 

 

       ๓๙ 
    
     หนวยกิต  

xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน  ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๒๑ การบัญชีตนทุน  ๒ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสงู ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสงู ๒  ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๓๑ การสอบบัญช ี ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี    ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๓๒ การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห  ๓(๓-๐-๖) 

โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปน้ีอยางนอย ๓ หนวยกิต 

xxx๔๙๒ สัมมนาการบัญชีการเงิน ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๙๓ สัมมนาการบัญชีบัญชบีริหาร ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๙๔ สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญช ี ๓(๓-๐-๖) 

 

            ๓)  กลุมวิชาชีพเลือก                   ไมนอยกวา         ๑๕       หนวยกิต 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๑๓ 
 

โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปน้ี โดยเลือกเรียนจากกลุมวิชาบัญชีอยางนอย ๙ หนวยกิต 

 กลุมวิชาบัญช ี
 

xxx๔๑๑ ทฤษฎีการบญัชี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๒๑ การบริหารตนทุน      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๓๑ ปญหาการสอบบัญช ี       ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๓๓ การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๓๔ การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี                     ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๒ การวางแผนและควบคุมทางการบัญช ี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๓ การงบประมาณยุคใหม ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๕๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๕๒ ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญช ี          ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๕๓ โปรแกรมสาํเรจ็รูปประเภทวางแผนทรัพยากรองคกรกับงานบัญช ี       ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๕๔ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญช ี     ๓(๒-๒-๕) 
xxx๔๕๕ ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญช ี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๑ การบัญชีเฉพาะกิจ ๑       ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๒ การบัญชีเฉพาะกิจ  ๒      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๓ การบัญชีเฉพาะกิจ  ๓      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๔ การบัญชีธนาคาร      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๕ การบัญชีระหวางประเทศ         ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๘๒ สหกิจศึกษา  ๖(๐-๓๕-๑๘) 
xxx๔๙๑ การวิจัยทางบญัชี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๙๘ ปญหาพิเศษทางการบัญช ี     ๓(๓-๐-๖) 

 
 กลุมวิชาอ่ืน 
 

xxxxxx การจัดหาเงินทุนธุรกิจ        ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx หลักและนโยบายการลงทนุ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การเงินธุรกิจระหวางประเทศ                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การวิเคราะหหลักทรัพย      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการทรัพยากรมนุษย                    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx ธุรกิจระหวางประเทศ         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx ระเบียบวธิีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน                ๓(๓-๐-๖) 



มคอ. ๒ 

๑๔ 
 

xxxxxx การวางแผนและควบคุมการผลิต             ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการคุณภาพ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการหวงโซอุปทาน      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดซ้ือ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการการตลาด      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การวิเคราะหขอมูลสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธรุกิจ              ๓(๓-๐-๖) 

 
      ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
ไมนอยกวา 

 
๖    

 
หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหสามารถเลือกเปนรายวิชาเลือก
เสรีได    

  
หากหลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชีตองเลือกเรียนจากกลุมวิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
 

      ๓.๑.๔   แผนการศึกษา 
 

             ๑)  แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx  แคลคูลัส  ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  จิตวทิยาทั่วไป                         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  ภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  รายวิชาในกลุมวชิามนุษยศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๕(-------) 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๑๕ 
 

            ปที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxx    เศรษฐศาสตรจุลภาค                              ๓(๓-๐-๖) 
xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑                                      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    การประมวลผลดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส                  ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx    ภาษาอังกฤษ                           ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    รายวิชาในกลุมวชิาสังคมศาสตร    ๓(๓-๐-๖) 

รวม  ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที ่๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 xxxxxx    เศรษฐศาสตรมหภาค                 ๓(๓-๐-๖) 
 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒                   ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    หลักการจัดการ                  ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    หลักสถติ ิ                   ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    ภาษาอังกฤษ                 ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
  

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒                              หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 xxx๒๒๑  การบัญชีตนทนุ ๑            ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    การภาษีอากร ๑     ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ      ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    การจัดการการผลิต                 ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    หลักการตลาด                ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx   รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 



มคอ. ๒ 

๑๖ 
 

ปที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที ่๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๓๑๑  การบัญชีขั้นสูง ๑                ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๒๑  การบัญชตีนทุน ๒                        ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๑  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    การเงินธุรกิจ                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    ภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี ๓(--------) 

รวม ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที ่๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๓๑๒  การบัญชีขั้นสูง ๒               ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๓๑  การสอบบัญช ี               ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๒  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๖๑  การภาษีอากร ๒                  ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาเลือก ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาภาษา (เลือก)               ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๔๓๒  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๑  รายงานทางการเงินและการวเิคราะห ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาชีพเลือก    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาชีพเลือก      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาชีพเลือก ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๕(-------) 
 



มคอ. ๒ 

๑๗ 
 

ปที่๔  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
  

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxx สัมมนาการบัญช ี   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  การจัดการเชิงกลยุทธ                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  วิชาชีพเลือก 
xxxxxx  วิชาชีพเลือก 

๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี   ๓(--------) 
รวม ๑๕(-------) 

 
๒)   แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา 

 
           ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน    ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx   แคลคูลัส  ๑    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   จิตวทิยาทั่วไป                            ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ภาษาอังกฤษ    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   รายวิชาในกลุมวชิามนุษยศาสตร    ๓(๓-๐-๖) 

รวม  ๑๕(-------) 
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxx   เศรษฐศาสตรจุลภาค                               ๓(๓-๐-๖) 
xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑                                     ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การประมวลผลดวยเครื่องอิเลก็ทรอนิกส                ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx   ภาษาอังกฤษ                                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   รายวิชาในกลุมวชิาสังคมศาสตร      ๓(๓-๐-๖) 

รวม    ๑๘(-------) 



มคอ. ๒ 

๑๘ 
 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที ่๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxx   เศรษฐศาสตรมหภาค              ๓(๓-๐-๖) 
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒              ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   หลักการจัดการ                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   หลักสถิต ิ         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ภาษาอังกฤษ               ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 
  

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที ่๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑                               ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การภาษีอากร ๑     ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การจัดการการผลิต                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   หลักการตลาด                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสูง ๑            ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๒๑ การบัญชีตนทุน ๒        ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ              ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒  ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การเงินธุรกิจ                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ภาษาอังกฤษ   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาเลือกเสรี  ๓(--------) 

                                                      รวม ๒๑(-------) 



มคอ. ๒ 

๑๙ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒         หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๓๑๒  การบัญชีขั้นสูง ๒       ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๓๑  การสอบบัญช ี               ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี     ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาภาษา (เลือก) ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาชีพเลือก   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาชีพเลือก         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาเลือกเสรี ๓(--------) 

รวม ๒๑(-------) 
    

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

        ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑         หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๔๓๒ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน   ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   สัมมนาการบัญช ี                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การจัดการเชิงกลยุทธ   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาชีพเลือก   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาชีพเลือก   ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๙(-------) 
 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Xxx๔๘๒  สหกิจศึกษา ๖(๐-๓๕-๑๘) 
รวม ๖(๐-๓๕-๑๘) 

 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๒๐ 
 

       ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 
 
วิชาทีเ่ปดสอนใหกับหลักสูตรอ่ืน 
 
xxx๑๐๑ การบัญชทีั่วไป                            ๓(๓-๐-๖)  

  (General Accounting)  
หลักการเบื้องตน แนวคิด และแนวปฏบิัติทางการบญัชี การบันทึก การจัดทํา

รายงานการเงิน การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ 
Basic principles; concepts and accounting practices; recording; financial 

statement preparation; the use of accounting information in management. 
   
xxx๑๐๒ การบัญชีสําหรบัผูมิใชนักบัญช ี      ๓(๓-๐-๖)  
             (Accounting for Non-Accountant) 

หลักการบัญชเีบื้องตน พระราชบัญญัติการบัญชี  การรับรูรายการตามเกณฑคง
คาง ขั้นตอนการบันทึกบญัชีตามระบบบัญชีคู  การจัดทํางบการเงินและการวเิคราะห
เบื้องตน แนวปฏิบัตทิางการบัญชตีามเกณฑเงินสดสําหรับการประเมินภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

Introduction to accounting principles; Thai Accounting Act; recognition of 
transactions under accrual basis; accounting procedures under double entry system; 
financial statement preparation and basic analysis; accounting practice under cash 
basis for personal income tax evaluation. 

 
xxx๑๗๑ การบัญชีการเงนิ                                                ๓(๓-๐-๖)  

   (Financial Accounting) 
หลักการบัญชทีั่วไป หลักการบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินสด  ลูกหน้ี  ตั๋วเงินรับ สินคา

คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน หน้ีสินและสวนของผูเปนเจาของ  การ
จัดทํารายงานทางการเงิน    

General accounting principles; principles of recording transactions for cash, 
account receivables, notes receivable, inventories,  investments,  tangible  and  
intangible assets, liabilities, owners’  equities; preparation of financial reports. 

 
xxx๑๗๒ การบัญชเีพื่อการจัดการ                  ๓(๓-๐-๖) 

   (Management  Accounting) 
    วิชาบังคับกอน : xxx๑๗๑  การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) 



มคอ. ๒ 

๒๑ 
 

บทบาทของการบัญชีบริหาร  การบัญชีตนทุน ตนทนุมาตรฐาน การคิดตนทุนตาม
กิจกรรม การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร 
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใช
สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

         Role of management accounting;  cost accounting; standard costing; activity 
based costing; budgeting; flexible budgeting;  cost-volume-profit analysis; 
responsibility accounting; segment reporting; pricing decision; use of accounting 
information for management. 

 
วิชาทีเ่ปดสอนใหกับหลักสูตรบัญชีบณัฑิต 

  กลุมวิชาชพีพ้ืนฐาน 
 

xxx๑๑๑ หลกัการบัญชีข้ันตน                                                     ๓(๒-๒-๕)  
             (Introduction to Accounting Principles) 

หลักการบัญชี  แมบทการบัญชี  วงจรการบัญชี  การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิม  
การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ   และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุด
รายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี    จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี 

Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; 
accounting for value added tax;  financial statements preparation for servicing  and 
merchandising  firms; voucher system; special  journals; control account and 
subsidiary ledgers; the application of accounting software; accounting professional 
ethics. 

 

   กลุมวิชาชพี 
 
xxx๑๑๒ การบัญชีข้ันกลาง ๑                ๓(๓-๐-๖)  

  (Intermediate Accounting I)   
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles) 

หลักการและวธิีการบัญชสีําหรับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การ
รับรูรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพย และการแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน 

Principles and procedures of  accounting for assets; classification; 
recognition and valuation of assets; and presentation of assets in the financial 
statements. 



มคอ. ๒ 

๒๒ 
 

xxx๒๑๑ การบัญชีข้ันกลาง ๒                      ๓(๓-๐-๖)  
  (Intermediate Accounting II) 

   วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles) 
หลักการและวธิีการทางการบัญชีสําหรับรายการหน้ีสินและสวนของเจาของกิจการ  

การรับรูรายการ การวัดมูลคาหน้ีสิน  การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลหน้ีสินในงบการเงิน  
การบัญชีหางหุนสวน  การบัญชีบรษิัทจํากัด และงบกระแสเงินสด   

 Principles and procedures of accounting for liabilities and owners’ equity; 
recognition,  valuation, presentation and disclosures of liabilities in the financial 
statements; accounting for partnership; accounting for corporation; and statement of 
cash flows. 

 
 xxx๒๒๑ การบัญชตีนทนุ ๑                              ๓(๓-๐-๖) 

   (Cost Accounting I) 
    วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบญัชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)  

หลักพ้ืนฐานของการบัญชีตนทุน   การคิดตนทุนงานสั่งทํา การคิดตนทุนงานชวง 
การบัญชีสําหรับวตัถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต  การคิดตนทุนตาม
กิจกรรม  การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวมและผลติภัณฑพลอยได การบัญชีสําหรับสินคาเสยี 
เศษซากวตัถแุละวตัถเุสีย การงบประมาณและการคิดตนทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุน
และการวเิคราะหผลตาง และระบบจัสอินไทม   

Basic principles of cost accounting; job order costing;  process costing ; 
accounting for direct material, direct labor and manufacturing overhead; activity-based 
costing; accounting for joint and by product; accounting for spoiled goods, scrap and 
waste materials; budgeting and standard costing; flexible budget and variance 
analysis; and just-in-time system. 

 
xxx๓๒๑ การบัญชตีนทนุ ๒                  ๓(๓-๐-๖)  
             (Cost Accounting II) 
             วิชาบังคับกอน :  xxx๒๒๑  การบัญชีตนทนุ ๑ (Cost Accounting I) 

ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการตัดสินใจ และระบบตนทุนรวม
สมัยเพ่ือการวางแผนและควบคุม 

Special topics on contemporary cost approaches for decision making; and 
contemporary cost planning and control systems.   

 
 



มคอ. ๒ 

๒๓ 
 

xxx๓๑๑ การบัญชีข้ันสงู  ๑                              ๓(๓-๐-๖)  
  (Advanced Accounting I) 

            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

แนวปฏิบตัิทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอน
ชําระ  ธุรกิจลสีซ่ิง การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การชําระบัญชขีองธุรกิจ นโยบายการ
บัญชี การเปลีย่นแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผดิพลาด การรายงานงบการเงินระหวาง
กาล  การบัญชีสัญญากอสราง การบัญชีการปรับโครงสรางหนี้ 

Accounting practice for consignment, joint venture, installment sales, 
leasing business; home-office and branch accounting; business liquidations; 
accounting policy; accounting changes and error correction; interim financial 
statements reporting; accounting for construction contract; accounting for troubled 
debt restructuring.  

 
xxx๓๑๒ การบัญชีข้ันสงู ๒                               ๓(๓-๐-๖)  

  (Advanced  Accounting II) 
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ  การทํางบการเงินรวม รายการเงินตรา
ตางประเทศ การแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ และการบัญชีกองทุน 

Accounting for combined corporate entities; preparation of consolidated 
financial statements; foreign currency transactions; translations of foreign financial 
statements; and fund accounting.  

 
xxx๓๓๑ การสอบบัญช ี                   ๓(๓-๐-๖)  

   (Auditing) 
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

แนวคิดและแมบทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบญัชี  วัตถุประสงค ขอบเขต 
กฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการสอบบัญช ี  หลักและวธิีการควบคุมภายใน เทคนิคและการ
วางแผนการสอบบัญช ีรายงานการสอบบัญช ีและการตรวจสอบบญัชีที่ประมวลผลขอมูลดวย
คอมพิวเตอร 

Concept and framework of auditing; auditing standard; objectives, scope, 
law and regulations related to auditing; principles and procedures of internal control; 



มคอ. ๒ 

๒๔ 
 

auditing techniques and planning; audit reports; and computerized data processing 
audit.  

 
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ                                          ๓(๓-๐-๖)  

   (Introduction to Information Systems)   
         ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ  บทบาทและองคประกอบของระบบ
สารสนเทศในองคกร   รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศยอยทาง
ธุรกิจ  การเขาถึงระบบสารสนเทศ การประยุกตใชระบบสนเทศเพือ่การบริหาร  การส่ือสาร
ขอมูลในระบบสารสนเทศ  และระบบเครือขาย 
        Introduction to information systems; roles and components of information 
systems in organization; form and information system structure; business subsystem 
information; information system access; application for administration; data 
communication in information systems; and network systems. 

 
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี      ๓(๓-๐-๖)  

   (Accounting Information Systems)                             
    วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ    
                                                  (Introduction to Information System) 

แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ      
การไหลของขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี  การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา
เอกสาร เคร่ืองมือสําหรับงานดานสารสนเทศทางการบัญชี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การควบคุมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ 

       Concepts of accounting information systems; business activities and cycles; 
flow of accounting data and information; systems development and documentation 
techniques; tools of accounting information systems work; use of information 
technology for internal control and  improvement of  business activities efficiency.   

 
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒                             ๓(๓-๐-๖)  

   (Taxation II) 
             วิชาบังคับกอน :   xxx๑๑๒   การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
             xxx๒๑๑    การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 
                   xxxxxx     การภาษีอากร ๑ (Taxation I) 

แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตาม
หลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดตาม



มคอ. ๒ 

๒๕ 
 

ประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษี
อากร การจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี 

Concepts and differences between accounting principles and taxation for 
revenues and expenses recognition; preparation of working paper for calculating 
income tax per revenue code; adjustments for financial accounting-based income to 
taxable income; preparation of tax report and tax returns. 

 
xxx๔๓๒ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน      ๓(๓-๐-๖)  

   (Internal Control amd Audit)  
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

  ลักษณะ  ประเภทและมาตรฐาน  การตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหาร
ความเส่ียงระดับทั่วทั้งองคการ  กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ   การ
ประเมินผล   การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน  การสรุปขอตรวจพบ  การ
ปองกันการทุจริต และการสื่อสารผลการตรวจสอบ   

Characteristic, types and standard of internal auditing; enterprise risk 
management framework; internal control framework; corporate governance; 
evaluation; internal audit planning; performing; audit finding; fraud prevention; and 
communication audit results. 

 
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห                          ๓(๓-๐-๖) 

   (Financial Reports and Analysis)     
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

         กฎระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
แมบทการบัญชี    งบการเงินและรายงานทางการเงิน เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหงบการเงิน  
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแสเงิน
สด คุณภาพกําไร     การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ กรณีศึกษา 

Regulations and rules regarding financial statements preparation and 
presentation; accounting framework; financial statements and financial reports; tools 
for analyzing financial statements; financial position analysis; results of operations and 
changes in financial positions; statement of cash flows; quality of earnings; analysis of 
multi-national financial statements. Case study. 
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xxx๔๙๒ สัมมนาการบัญชีการเงิน                   ๓(๓-๐-๖) 
   (Seminars in Financial Accounting) 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีการเงินในระดับปริญญาตรี 
  Presentation and discussion on current interesting topics in financial 

accounting at the bachelor’s  degree level.  
 
xxx๔๙๓ สัมมนาการบัญชีบริหาร                   ๓(๓-๐-๖) 

   (Seminars in Managerial Accounting) 
  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี 
  Presentation and discussion on current interesting topics in managerial 

accounting at the bachelor’s  degree level.  
 
xxx๔๙๔ สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                 ๓(๓-๐-๖) 

  (Seminars in Acccounting Information Systems) 
  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระดับ 
          ปริญญาตร ี
  Presentation and discussion on current interesting topics in acccounting 

information systems at the bachelor’s  degree level.  
 

 กลุมวิชาเลือก - การบัญชี 
 
xxx๔๑๑ ทฤษฎีการบัญช ี                                         ๓(๓-๐-๖)  

  (Accounting Theory) 
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติทางการบัญชี รวมถึง    
การประยุกตวิธีการและหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพ่ือใหสอดคลอง
กับสภาพการณดานกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม หลักการ
วัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน   ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย  
หน้ีสินและสวนของผูเปนเจาของ การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปญหาที่เก่ียวของ  

Evolution, nature, structures, concept and assumptions of accounting; 
application of accounting principles and procedures to economic law and regulations, 
professional standards and social environment; principles of income and financial 
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position measurement; evaluation of assets, liabilities and owners’ equities; 
presentation in financial reporting; and related problems. 

 
xxx๔๓๑ ปญหาการสอบบัญช ี                  ๓(๓-๐-๖)  
            (Problems in Auditing)   
 วิชาบังคบักอน : xxx๓๓๑  การสอบบัญชี (Auditing) 

ปญหาตางๆ เก่ียวกับการสอบบัญชี การประยุกตหลักการสอบบัญชีใน
สถานการณตางๆ และการรายงานการสอบบัญชี  

Various problems in auditing; application of auditing principles for various 
situations and audit reporting. 

 
xxx๔๓๓ การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัช ี               ๓(๓-๐-๖) 

   (Accounting Information  System  Controls  and  Audit)  
  วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(Accounting Information System) 

บทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอรที่ มีตอการควบคุมและตรวจสอบ  
มาตรฐานทางวิชาชีพที่เก่ียวของ  ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร ประเภทและ
โครงสรางการควบคุมดานคอมพิวเตอร  กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ   การใชคอมพิวเตอรชวยการตรวจสอบ  การใชกรณีศึกษา 

Roles and impact of computer on control and audit;  relevant professional 
standards;  risk and computer crimes;  structure of computer controls; audit processes 
and computer assisted audit techniques;  usages case study. 

 
xxx๔๓๔ การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัช ี    ๓(๓-๐-๖) 
             (Corporate Governance and Accounting Professional Ethics) 
  วิชาบังคบักอน : xxx๓๓๑ การสอบบัญช ี (Auditing) 

หลักการ แนวคิด โครงสราง ความสําคัญ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการใน
ระดับนานาชาติและของไทย ความโปรงใสของรายงานทางการเงิน การใชกลไกทางการบัญชี
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแล จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญช ี

Principles, concepts, structure, importance and processes of both 
international and Thai corporate governance; transparency of financial reports; 
accounting mechanism and audit committee to create governance; accounting 
professional ethics. 

 
xxx๔๔๒ การวางแผนและควบคุมทางการบัญช ี                                                           ๓(๓-๐-๖) 
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 (Controllership)         
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 
               xxx๒๒๑  การบัญชีตนทุน ๑   (Cost Accounting I) 

 ลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสรางของการจัด
องคการ  เทคนิคในการวางแผนและควบคุม  การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงาน  และการศึกษานอกสถานที่ 

Nature and role of controller; organization structures; planning and control 
techniques; using  accounting  information in planning and control in operating; and 
field trip required. 

 
xxx๔๔๓ การงบประมาณยุคใหม                   ๓(๓-๐-๖)  

  (Modern Budgeting)   
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 
              xxx๒๒๑  การบัญชีตนทุน ๑      (Cost Accounting I) 

กระบวนการเกี่ยวกับการงบประมาณ  วิธีและขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
การเงินและงบประมาณดําเนินงาน  การงบประมาณตามประเพณีปฏิบัติและแนวยุคใหม  
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการงบประมาณ  กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ
และรายงานการปฏิบัติงาน  

The budgeting processes; method and procedures in preparation of 
financial and operating  budgets;  traditional and modern budgeting;  computer 
application in budgeting;  case studies in developing all budgets and performance 
reports. 

 
 
 
 
 
 
xxx๔๕๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี   ๓(๓-๐-๖) 
             (Accounting  Information  Systems Analysis and Design) 
   วิชาบังคับกอน :  xxxx๓๕๒  ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(Accounting Information 
System)      
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    การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การใชแผนภาพ
ทางเดินขอมูล  พจนานุกรมขอมูลในการวิเคราะหระบบ    การออกแบบเอาตพุตและอินพุต  
การออกแบบแฟมขอมูล และฐานขอมูล 

   Accounting  information  systems  analysis and design;  use of data flow  
diagrams;  data  dictionaries in systems analysis;  output and input  design;  file and 
database design. 

 
xxx๔๕๒ ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญช ี                            ๓(๓-๐-๖)  

   (Database Systems for Accounting) 
    วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 
                                               (Introduction to Information System) 

แนวคิดพ้ืนฐานของฐานขอมูล  ภาษา   การออกแบบฐานขอมูล  เทคนิคและแนวโนม
การนําระบบฐานขอมูลไปปฏิบัติใช  แนวโนมของระบบฐานขอมูล  และระบบฐานขอมูลในทาง
การคา 

Basic concepts of database; languages; design of database; database 
system  implementation techniques and trends;  and commercial database systems. 

xxx๔๕๓ โปรแกรมสําเรจ็รูปดานการวางแผนทรพัยากรองคการในทางการบัญชี       ๓(๓-๐-๖) 
  (Enterprise Resource Planning Software for Accounting) 

            วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System) 

หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติใชระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ การประยุกตงานดานการบัญชีกับระบบ
การวางแผนทรัพยากรองคการ กลุมระบบงานทางการบัญชีซ่ึงรวมถึงระบบบัญชีแยกประเภท
และการจัดทํางบการเงิน 

Enterprise resource planning principle; success factors in implementing 
ERP  software; application of accounting functions in the ERP system; accounting 
module including general ledger system and financial report preparation.   

 
 

xxx๔๕๔ โปรแกรมสําเรจ็รูปทางการบัญช ี                 ๓(๒-๒-๖)  
   (Accounting Software Package)        
  วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles) 
                       xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
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                                   (Introduction to Information System)                    
โครงสรางทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

การจัดเตรียมเอกสารทางบญัชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการประมวลผลสารสนเทศ
ทางการบัญชแีบบระบบเชือ่มโยง 

General structure of accounting software package; usage of accounting 
package for preparing accounting documents; recording accounting transactions and 
processing accounting information relating to various connected systems. 

 
xxx๔๕๕ ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                       ๓(๓-๐-๖)        
             (Issues in Accounting Information Systems)   
            วิชาบังคับกอน :  xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 

System) 
คนควา วิเคราะหและอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู และความเขาใจอยางลึกซ้ึงในประเด็น  

หรือปญหาเก่ียวกับระบบสารสนเทศ  เรียนรูแนวทางการแกปญหา เพ่ือพัฒนาทักษะกอนการ
ปฏิบัติงาน  กรณีศึกษา  

Research, analysis, and discussion for building the knowledge and deeply 
understanding in issues or problems about information systems; study  problem 
solutions in order to develop skills before working.  Case study.  

 

xxx๔๖๑ การบัญชเีฉพาะกิจ ๑                  ๓(๓-๐-๖)  
  (Specialized Accounting I) 

            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สถาบันการเงิน 
อสังหาริมทรัพย ประกันภัย คลังสินคา เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลาย
ประเภท    

Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as 
finance, real estate, insurance, warehouse. Selected one or more topics.  

 
 

xxx๔๖๒ การบัญชเีฉพาะกิจ  ๒                 ๓(๓-๐-๖)  
  (Specialized Accounting II) 

             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 
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วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก  โรงแรม โรงพยาบาล 
กิจการทองเท่ียว และกิจการใหบริการอ่ืน เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
หลายประเภท 

 Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as 
hotel, hospital, toursism, and other servicing enterprises. Selected one or more topics.  

 

xxx๔๖๓ การบัญชเีฉพาะกิจ  ๓                 ๓(๓-๐-๖)  
  (Specialized Accounting III) 

            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก  สาธารณูปโภค 
เกษตรกรรม ธุรกิจการเกษตร สหกรณการเกษตร เลอืกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง 
หรือหลายประเภท 

Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as 
public welfare, agriculture, agribusiness, agricultural cooperative. Selected one or 
more topics.  

 
xxx๔๖๔ การบัญชีธนาคาร                    ๓(๓-๐-๖)  

  (Bank Accounting)   
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย การจัดทํารายงานการเงินตาม
ขอบังคับของธนาคารพาณิชย 

Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the 
financial reports due to the regulations of the commercial bank.  

 
xxx๔๖๕ การบัญชีระหวางประเทศ                 ๓(๓-๐-๖)  

  (International  Accounting) 
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ   การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีของประเทศตาง ๆ   การลดความแตกตางทางการบัญชี  การซื้อตราสาร
ลวงหนา    และภาวะเงินเฟอ    งบการเงินระหวางประเทศและการเปดเผยขอมูล  งบการเงิน



มคอ. ๒ 

๓๒ 
 

รวมและรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ   การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ  การ
กําหนดราคาโอนและภาษีระหวางประเทศ          การวางแผนและควบคุมของบริษัทขามชาติ 

Accounting systems  in the international business;  comparative  
international accounting and practices;  the harmonization of international accounting 
diversity;  forward contract  and  inflation;   international  financial  statements and 
disclosure;  consolidation;   business combination and segmental reporting;  
international statement  analysis;   transfer  pricing and taxation;  planning and control 
in the multinational  enterprises.  

 
xxx๔๘๒ สหกิจศึกษา          ๖(๐-๓๕-๑๘) 
               (Co-operative Education) 
             เง่ือนไขรายวชิา: นักศึกษาตองลงทะเบียน และสอบผานรายวิชาในกลุมวชิาชีพแลวไมนอยกวา

๓๐ หนวยกิต 
           Requirement :  Students have to register and pass all subjects in major courses not            
           less than 30 credits 
 

ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือ
ระหวางมหาวทิยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบตังิานที่เก่ียวของกับวิชาชีพบญัชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนา
ตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ เดือน
เต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณที่ไดจากการทํางานในสถาน
ประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอ่ืน 

A systematic provision of work-based learning in the work place with the 
cooperation between the university and the work place in order to provide the opportunity 
for the students to develop operational competency related to the accounting profession. 
Students have an opportunity to develop their thinking ability, mimd and emotion. The 
period of co-operative education must not be less than 4 months. The students will be 
evaluated through a report of the experience from the work place or   a piece of other 
creative work. 

 
 
 
xxx๔๙๑ การวิจัยทางบญัช ี                   ๓(๓-๐-๖) 
             (Accounting Research)  
     วิชาบังคับกอน   xxxxxx  หลักสถิต ิ(Principles of Statistic) 



มคอ. ๒ 

๓๓ 
 

                           ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัย วิธวีิจัยและแบบวิจัยตางๆ  การใชสถติิ
วิเคราะหอยางงายในการวิเคราะหขอมูล  และการศกึษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัย
ทางบัญช ี
 Introduction to research; research methodogy and designs; use of basic 
statistical analysis; and literature review of accounting research.     

 
xxx๔๙๘ ปญหาพิเศษทางการบัญช ี                                  ๓(๐-๐-๖) 

  (Special Problems in Accounting) 
การศึกษาคนควาทางการบญัชีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรยีงเขยีนเปน

รายงาน  
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and 

compile into a written report.  
 

       ๓.๒  ชื่อ  สกุล ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 
 

  ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร  
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ

การศึกษา 
๑ นาง วิไลพร สอนงาย 

รองศาสตราจารย 
D.B.A (Accounting) 
บช.ม. 
บธ.บ.(การบญัชี) 

The University of Florida 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

๒* นาง จอมใจ การรักษ 
รองศาสตราจารย 

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๓* นางสาว ญาดา สอนดี 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

๔ นาย อนุชา ตั้งจิต 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๕ 

๕ นาย ภูริ อยูเย็น 
อาจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 



มคอ. ๒ 

๓๔ 
 

 

  ๓.๒.๒ อาจารยประจํา 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ

การศึกษา 
๑ นาง วิไลพร สอนงาย 

รองศาสตราจารย 
D.B.A (Accounting) 
บช.ม. 
บธ.บ.(การบญัชี) 

The University of Forida, 
USA 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

๒* นาง จอมใจ การรักษ 
รองศาสตราจารย 

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๓* นางสาว ญาดา สอนดี 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

๔ นาย อนุชา ตั้งจิต 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๕ 

๕ นาย ภูริ อยูเย็น 
อาจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 

๖ นาง อุไรวรรณ  นภาสัย 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การเงิน) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๓๘ 
๒๕๔๒ 

๗ นาย วินัย  สอนดี 
อาจารย 

บธ.ม (การจัดการ) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุน
ทา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๑ 

๘ นาย สมเกียรติ คิดงาม 
อาจารย 

บธ.ม.(การจัดการ) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๒ 

   
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๓๕ 
 

                      ๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ 
  

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ

การศึกษา 
๑ นาง สมใจนึก ใจดี 

 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตภาคพายัพ 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๒ นาง กรกมล จินตนา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บธ.ม.(การเงิน) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

๒๕๔๖ 
๒๕๔๐ 

 
๓ นาย พรชัย ชอบดี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
บธ.ม.(การบญัชี) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

 

๔.  องคประกอบเก่ียวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
  ในหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได  ตามความ
ประสงค  ทั้งน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา   
 

 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   
 

 ๔.๑.๑  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
                      นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวัง  โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของตนตอองคกร    การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัดแผนการเรียน
แบบมีสหกิจศึกษา คาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี 

๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มี 
ทัศนคติที่ตอวิชาชีพ   

๒) มีความซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของสถาบันและสังคม 

๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตนอยางมีคุณธรรม 
 

๔.๑.๒  ดานความรู 
                        นักศึกษาตองสามารถบูรณาการความรูและความเขาใจในองคความรูทางวชิาชีพ 
และดานอ่ืนที่สัมพันธกันเพ่ือใชในการปฏบิัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธภิาพ  มีองคความรู



มคอ. ๒ 

๓๖ 
 

ใหมโดยเรียนรูจากการทํางาประสบการณการทํางาน  การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี 

๑) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรู
ดานการบัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

๒) มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ 
                          ๓)  มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ 
                          ๔)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวชิาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 

       ๔.๑.๓  ดานทักษะทางปญญา 
                       นักศึกษาตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเองโดยเรียนรูจากการทํางาน การ
แกไขปญหา  การแสวงหาขอมูล  การประมวลขอมูล  ตลอดจนทักษะการใชความเขาใจ ดุลยพินิจใน
ตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่การงานได   การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศกึษาจึง คาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี 
                          ๑)  สามารถสืบคน   ประมวลขอมูล หลักฐาน   แนวคิดตางๆ ในการระบุและ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง    
                          ๒)  สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน   ใชทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค  โดยคํานึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ    
                          ๓)  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง  ครบถวน 
 

                  ๔.๑.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาตองพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  ความรับผิดชอบ  และ
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง   เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนที่มีความแตกตางกัน 
ทํางานไดอยาง มีประสิทธิภาพ   การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา  จึงคาดหวังใหนักศกึษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี  

๑) สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธภิาพ 
๒) มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  และปรับตัวใหเขากับ 

สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
๓) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาใน 

สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน   
๔) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของ 

ตนเองอยางตอเน่ือง     
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                    ๔.๑.๕  ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                       นักศึกษาตองพัฒนาทักษะการวเิคราะหตัวเลข   การส่ือสารใหเขาใจ   การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  การใหประสบการณภาคสนาม
โดยการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี 

๑) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  

๒) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 

๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมใน 
การเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
 

๔.๒  ชวงเวลาที่จัดประสบการณ   
        การเรียนวิชาสหกิจศึกษา    จัดใหเรียนภาคเรียนที่  ๒  ชั้นปที่ ๔ และนักศึกษาจะตอง
เรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต   
 

 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
       จัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 
 

๕.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
       ไมมี 
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค กลยุทธหรือกิจกรรม 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง  วิชาชพี  สังคมและสิ่งแวดลอม 
 

- มีการสอดแทรกเร่ือง คุณคา ทัศนคติ  จริยธรรม
แหงวิชาชีพ   ใหรูถึงผลกระทบที่มีตอวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกิจโลก 
ในรายวิชาทุกวิชาในกลุมวชิาชีพ การปฐมนิเทศ 
และการปจฉมินิเทศ 
- ใหทํากิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวกับการสราง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบตอ
สังคม 
-  มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบ  และเฝาสังเกต  โดยใชกระบวนกลุม 
 

๒.มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญช ีทักษะทาง
วิชาชีพ และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ  

 - ใหนักศึกษาเรียนวิชาที่ตองใชความรูในศาสตร
ตางๆ  เพ่ือใชในการแกไขปญหา หรือ การแสดง
ความเห็น    
-  จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา ใหเหมาะสมกับระดับชั้นปของ
นักศึกษา 
 

๓.มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห  
บูรณาการความรูและประสบการณทางวชิาชีพ
บัญชีอยางเปนระบบ  

- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวชิาชีพ  เสริมกับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นปของนักศึกษา 
- ใชวธิีการสอนที่ใหนักศึกษาไดฝกหัดคิด 
วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพบญัชี 
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค กลยุทธหรือกิจกรรม 
๔.มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค 
พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชพีอยาง
ตอเน่ืองและทาํงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดทกุระดับ
อยางเหมาะสม  

- กําหนดใหทํางานกลุมในรายวิชา 
- สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนวิชาสหกิจศกึษา 
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวชิาชีพ  เสริมกับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นปของนักศึกษา 
-  มอบหมายหัวขอ  ที่มีเน้ือหาเหมาะสมกับการ
เรียนรูดวยตนเอง  และจัดหาสื่อการสอน
อีเล็กทรอนิกส  สื่อการสอนเอกสาร หรือแหลง
คนควาที่จัดใหมีในหองสมุด  ในปริมาณเพียงพอ
และพรอมใช    
 

๕.มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
สื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- กําหนดรายวิชา หรือ หัวขอ  ที่จัดการศึกษาใน
แบบ  e-learning     
- มอบหมายงานที่ใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และให
มีการรายงาน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เก่ียวกับโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญช ี
 

 
๒.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

              ๒.๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
 

                      ๒.๑.๑  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                     นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ   เพ่ือใหการดําเนิน
ชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมเปนปกติสุข   สรางสรรค   และทําประโยชนใหกับสวนรวม  นอกจากน้ันการ
ใชความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี  ตองพึงระมัดระวัง  และคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  ซ่ึงอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางที่ดี
แกนักศึกษาทั้งในดานคุณธรรม และจริยธรรม ตอไปน้ี 

           ๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ   มีทัศนคติที่ 
ดีตอวิชาชีพ  

           ๒) มีความซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
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สถาบันและสังคม   
           ๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
           ๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

อยางมีคุณธรรม 
 

                     ๒.๑.๒   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม 
๑)  สรางวัฒนธรรมองคกรในคณะ เพ่ือปลูกจิตสํานึกขั้นพ้ืนฐานใหกับนักศึกษา  

อาจารย และบุคลากรคณะ  ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย   ความมีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย  ชุมชน   การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบในหนาที่   และความ
ซ่ือสัตยสุจริต  

๒) อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา   
รวมทั้งฝายกิจการนักศึกษาของคณะตองสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ใหเกิดกับนักศึกษาโดยการจัด
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ  และการทําประโยชนใหกับชุมชน    กิจกรรมภายใน ไดแก  
การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนที่ประจักษ  นักศึกษาท่ีทําประโยชนใหกับ
สังคม  
                       ๓) ในหลักสูตรมีรายวิชา การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี   ซ่ึง
เปนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะใหนักศึกษาไดเลือกเรียน 
 

    ๒.๑.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม 
๑) การประเมินผลคุณลักษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู  โดยใชแบบ

ประเมินที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ  และใหบุคคลตอไปน้ีอยางนอย ๓  คน  ไดประเมิน  ไดแก  
เพ่ือนรวมชั้นเรียน   อาจารยผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง   นักศึกษาประเมินผลตนเอง  ผูให
การฝกหัดงาน  หรือสหกิจศึกษา  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

๒) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค  มีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน  การเขาเรียนตรงเวลา  
จํานวนทุจริตในการสอบลดนอยลง   ความพรอมเพรียงในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา     ความรับผิดชอบในหนาที่  เปนตน 

๓) การสอบขอเขียน  วิชา การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี    
 

              ๒.๒. ความรู 
 

                     ๒.๒.๑   ผลการเรียนรูดานความรู 
          นักศึกษาตองมีความรูดาน การบัญชี  การเงิน  การรายงาน  และศาสตรอ่ืนที่ 

เก่ียวของดานองคกรและธุรกิจ   ความรูและความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ    ดังน้ัน 
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู  จึงครอบคลุมความรู  ตอไปน้ี 

๑)  มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการทางการบัญช ี
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๒)  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดาน 
การบัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

๓)  มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชแีละอ่ืนๆ โดยใชวธิีการ 
เรียนรูจากประสบการณ 

๔)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวชิาชพี ทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 

     ๒.๒.๒   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานความรู 
             ๑) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุงเนนให

ผูเรียน  มีความรูและความเขาใจใน ทฤษฏีการบัญชี  มาตรฐานการบัญชี  และการประยุกตใชความรู
ในการจัดทํา นําเสนอรายงานทางการเงิน   แกไขปญหาการปฏิบัติทางการบัญชี  การใหเสนอ
แนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุง  แกไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได   
                     ๒) การเรียนรูจากสถานการณจริง  โดยการศึกษาดูงาน  หรือเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง 
                     ๓) การเรียนรูจากประสบการณและการถายทอดของผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
ผูเชี่ยวชาญ  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะดาน หรือทุกดาน           
 

      ๒.๒.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานความรู 
   ๑) การทดสอบยอย 

 ๒) การสอบกลางภาค 
 ๓) การสอบปลายภาค 
 ๔) การรายงานผลการศึกษาคนควา  โครงงาน  การวิจัย  โดยการนําเสนอหนาชั้น

เรียน และเอกสารรายงาน 
 ๕) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

         ๒.๓  ทักษะทางปญญา 
 

    ๒.๓.๑   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                       นักศึกษาจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง  โดยผูสอนตองมุงเนนให
นักศึกษาใชความเขาใจมากกวาการจํา   มีหลักการและเหตุผลในการคิด  มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะกับ
ตนเอง  และสามารถตัดสินใจ  แกปญหาได  เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูตอไปน้ี 

 ๑) สามารถสืบคน  ประมวลขอมูล หลักฐาน   แนวคิดตางๆ  ในการระบุและ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง    

 ๒) สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน   ใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ    
              ๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง  ครบถวน 



มคอ. ๒ 

๔๒ 
 

       ๒.๓.๒   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา 
                ๑) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุม 
                        ๒) การฝกปฏิบตัิทั้งในหองเรียน  หรือในสถานประกอบการ  และสหกิจศึกษา   
                        ๓) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญช ี
                        ๔) การสอนโดยใชกรณีศึกษา  โจทยปญหา 
 

       ๒.๓.๓    กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในทักษะทางปญญา 
                        ๑) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณีศึกษา หรือโจทยปญหา 

    ๒) การรายงานผลการศกึษาคนควา  โครงงาน  การวิจัย  โดยการนําเสนอในชัน้ 
เรียนและเอกสารรายงาน 

    ๓) ประเมินผลจากรายวชิาสหกิจศึกษา 
    ๔) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 

        ๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

                      ๒.๔.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

             การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษา 
โดยสอดแทรกเขาไปในการสอนรายวิชา   มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการทํางาน 
รวมกับผูอ่ืนทีมี่ความแตกตางกัน   ผูสอนจะตองมีวิธทีี่จะพัฒนาคุณลักษณะในดานนี้  หรืออาจแนะนํา
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาดานสังคมศาสตร  เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัตติอไปน้ี 
              ๑)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
              ๒)  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน  และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี     
                        ๓)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน   
                        ๔)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเน่ือง 
 

    ๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
                        ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม   การทํางานที่ตองประสาน
กับนักศึกษา  บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  
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๔๓ 
 

    ๒.๔.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
                       ๑)  การสัมภาษณ  การรายงานหนาชั้นเรียน  
                       ๒)  คุณภาพผลงานของนักศึกษาโดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนด  
                       ๓)  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน 
                       ๔)  ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล   
 

      ๒.๕  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

    ๒.๕.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข  การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             หนาที่งานทางการบัญชีมีสวนเกี่ยวของกับการวิเคราะหตวัเลขและการสื่อสารให
เขาใจ  การออกแบบและวิเคราะหระบบสารสนเทศ    การควบคุมระบบ  การใหคาํปรึกษาเก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศ   รวมทั้งการเปนผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังน้ัน ผูสอนจําเปนตองฝกทักษะดานน้ี
เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบตัิเหลาน้ีเม่ือสาํเร็จการศึกษา 
             ๑)  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  
           ๒)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
           ๓)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
 

 ๒.๕.๒  กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    ๑)  มอบหมายงานในรายวิชาตาง ๆ  เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคอมพิวเตอร   
                    ๒)  ใหนักศึกษากบัอาจารยทําโครงงาน หรือ การวิจัยรวมกัน 
                    ๓)  จัดหาชองทางใหมีการนําเสนอผลงาน  

     ๔)  สหกิจศึกษาใหเรียนรูจากการทํางานจริง 
 

 ๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  การ 
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการ 
นําเสนอ  ความถูกตอง  การใชภาษาเขียน   ภาษาพูด   ความสามารถในการอธิบาย    

๒) การสอบภาคปฏิบัต ิ
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๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา  
      (Curriculum Mapping)   
 

 ๓.๑  ผลการเรียนรู 
                 ผลการเรียนรูในตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา มีความหมายดังน้ี 
 

๑)  คุณธรรม จริยธรรม 
๑  มีความรูความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชพี จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคตทิี่ดีตอ

วิชาชีพ 
๒ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัตติามกฎระเบียบของ

สถาบันและสังคม 
๓ สามารถบริหารเวลาและปรบัวิถชีีวติอยางสรางสรรคในสังคม 
๔ มีจิตสํานึก และพฤติกรรมทีค่ํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

อยางมีคุณธรรม 
 

๒)  ความรู 
๑ มีความรูความเขาใจแนวคดิ ทฤษฎี หลกัการ และวธิกีารทางการบญัชี 
๒ มีความรูและความเขาใจในองคความรูดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดานการ

บัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
๓ มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใชวธิีการ

เรียนรูจากประสบการณ 
๔ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวชิาชีพ ทัง้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอยางตอเน่ือง 
 

๓) ทักษะทางปญญา 
๑ สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการระบุ

และวเิคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 
๒ สามารถประยกุตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน ใช

ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม
ในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจ 

๓ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
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๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑ สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธภิาพ 
๒ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และปรับตวัใหเขากับ

สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
๓ มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน

การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมงาน 

๔ มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวชิาชีพบัญชขีองตนเอง
อยางตอเน่ือง 

 

๕) ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑ มีทักษะการใชวิธวีิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ

แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
๒ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช

รูปแบบการนาํเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
๓ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสือ่สารที่เหมาะสมในการ

เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
 

             ๓.๒   ความรับผิดชอบของรายวิชา 
                   ความรับผิดชอบในหลักสูตรที่มีตอผลการเรียนรู ๕ ดาน แสดงสัญญลักษณดังน้ี   

 

   หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก 
๐   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 



มคอ. ๒ 

๔๖ 
 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง
ปญญา 

๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

๕) ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หมวดวิชาเฉพาะ                   

          กลุมวชิาชีพพื้นฐาน                   

xxxx๑๑๑  หลักการบัญชีขั้นตน                   
           กลุมวชิาชีพ                   

xxxx๑๑๒    การบัญชีขั้นกลาง ๑                   
xxxx๒๑๑    การบัญชีขั้นกลาง ๒                   
xxxx๒๒๑   การบัญชีตนทุน ๑                   
xxxx๓๑๑   การบัญชีขั้นสูง๑                   
xxxx๓๑๒   การบัญชีขั้นสูง ๒                   
 



มคอ. ๒ 

๔๗ 
 

 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง

ปญญา 
๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

๕) ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

xxxx๓๒๑   การบัญชีตนทุน ๒                   
xxxx๓๓๑   การสอบบัญชี                   
xxxx๓๕๑  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                     
xxxx๓๕๒  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                      
xxxx๓๖๑   การภาษีอากร ๒                   
xxxx๔๓๒   การควบคุมและการตรวจสอบภายใน                        
xxxx๔๔๑   การจัดทําและวิเคราะหงบการเงิน                    
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๔๘ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง
ปญญา 

๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

๕) ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

              กลุมวชิาชีพเลือก                   

xxxx๔๑๑   ทฤษฎีการบัญชี                     
xxxx๔๒๑   การบริหารตนทุน                   
xxxx๔๓๑  ปญหาการสอบบัญชี                      
xxxx๔๓๓   การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
xxxx๔๓๔   การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพบัญชี                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xxxx๔๔๒   การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี                   
xxxx๔๔๓    การงบประมาณยุคใหม                   
xxxx๔๕๑   การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xxxx๔๕๒   ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี                   
 
 



มคอ. ๒ 

๔๙ 
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง

ปญญา 
๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

๕) ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

xxxx๔๕๓   โปรแกรมสําเร็จรปูดานการวางแผนทรัพยากร
องคการในทางการบัญชี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xxxx๔๕๔   โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี                   
xxxx๔๕๕   ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี                   
xxxx๔๖๑   การบัญชีเฉพาะกิจ ๑                   
xxxx๔๖๒   การบัญชีเฉพาะกิจ ๒                   
xxxx๔๖๓   การบัญชีเฉพาะกิจ ๓                   
xxxx๔๖๔   การบัญชีธนาคาร                   
xxxx๔๖๕   การบัญชีระหวางประเทศ                   
xxxx๔๘๑   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                   
xxxx๔๘๒   สหกิจศึกษา                    
 
 
 



มคอ. ๒ 

๕๐ 
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง

ปญญา 
๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

xxxx๔๙๑   การวิจัยทางบัญชี                   
xxxx๔๙๒   สัมมนาการบัญชีการเงิน                   
xxxx๔๙๓   สัมมนาการบัญชีบริหาร                   
xxxx๔๙๔   สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี                   
xxxx๔๙๘   ปญหาพิเศษทางการบัญชี                   



มคอ. ๒ 

๕๑ 
 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย 
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี    
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
  

๒.๑  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร 
       ๑)  มหาวิทยาลยัพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เก่ียวกับกระบวนการทวนสอบเปน

ตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาในองคประกอบ ที่ ๒  การเรียนการสอน   และทําความเขาใจใหตรงกันทั้ง
สถาบันเพ่ือใหสามารถปฏิบัติได 

       ๒)  รองคณบดีฝายวชิาการ ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอน
รายวิชาในแตละภาคเรียน เพ่ือใหม่ันใจวาผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชาไดระบปุระเด็นมาตรฐานผล
การเรียนรูของรายวิชาน้ัน รวมทั้งวธิีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา อยางครบถวน 
สมบูรณ และสามารถปฏิบตัิได  

       ๓)  คณบดี หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดใหมีคณะกรรมการทําหนาที่  
ตรวจสอบ และใหความเห็นตอขอสอบ เพ่ือใหม่ันใจวาวธิีการวัดและประเมินผลมีความตรงประเด็นกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในประมวลการสอนกอนที่จะมีการสอบ    และการวัดประเมินผล
การเรียนของนักศึกษาเพ่ือใหม่ันใจถงึสัมฤทธิผ์ลดานมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา กอนที่จะมี
การประกาศผลการสอบ 

      ๔)  การประเมินคุณลกัษณะมาตรฐานผลการเรียนรูจากผูใหการฝกหัดงาน  ผูควบคุม
การฝกหัดงาน  อาจารยนิเทศงาน 

 

            ๒.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากทีนั่กศึกษาสําเร็จการศึกษา  
       ๑)  การวิจัยสถาบัน ในหัวขอ ตอไปน้ี   
                     การติดตามบัณฑิต   ประเด็นการวิจัย  การไดงานทํา  ระยะเวลาการไดงานทําหลัง
จบการศึกษา  อัตราเงินเดือนเร่ิมแรก   ความม่ันใจของผูสําเร็จการศกึษาในการเขาสูกระบวนการทาง
วิชาชีพบัญชี  รวมทั้งความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
       ๒)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  เชน  การวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยเชิงสํารวจ 
หัวขอ ความคดิเห็นของบัณฑิตที่มีตอหลกัสูตร  การจัดการเรียนการสอน   และการพัฒนาอาจารย 
           
 
  
     



มคอ. ๒ 

๕๒ 
 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๑) นักศึกษาตองเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสรางที่หลักสูตร  ไมนอยกวา ๑๓๒

หนวยกิต  
๒) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  ตามขอบังคับมหาวิทยาลยัการ

บัญชีไทย  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี    
 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย 
 

๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
               ๑)  การปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่องบทบาท ความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูของ
นักศึกษาในรายวิชา  

     ๒) ชี้แจงปรัชญา วตัถปุระสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เก่ียวของ เชน 
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ  

     ๓)  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

     ๔)   ใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลอืและใหคําแนะนําปรึกษา 
     ๕)   ทดสอบสอน    ประเมินการสอน 

 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   
     ๑)   จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
     ๒)  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวม

เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย  
     ๓)   การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพดานอ่ืน ๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ 

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น   
 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การบริหารหลักสูตร  
  

๑.๑  เปาหมายการบริหารหลักสูตร 
 ๑)  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานสากล และตรงกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศ 
               ๒)  หลักสูตรไดรับการรับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพบัญช ี



มคอ. ๒ 

๕๓ 
 

               ๓)  หลักสูตรมีการดําเนินการไดคุณภาพและมาตรฐาน ตามผลการตรวจสอบจาก
สํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา ไดบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพรภายในป
การศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๔)  หลักสูตรจะตองไดรับการปรับปรุงทกุ ๕ ป 
 

 ๑.๒  ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
๑)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร  ตัวแทนจากผูมีสวนเกีย่วของจากคณะ/มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ทําหนาทีกํ่ากับดูแลการดําเนินการของแตละหลักสูตรทั้งทางดานวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

๒)  มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
๓)  มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวชิา การรายงานผลรายวชิาและ

หลักสูตร การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามกําหนดเวลา 
      ๔)  มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน  ระบุ ผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และ

แนวทางแกไขปญหา ในการบริหารหลักสูตร อยางนอย ปละ ๒ คร้ัง 
 

๑.๓  การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
       ๑)  หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ   และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง 
       ๒)  หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพบญัชี 
       ๓)  มีจํานวนรายวชิาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา 

คนควาความรูใหมไดดวยตนเอง 
        ๔)  มีการประเมินหลักสูตร ทุกส้ินปการศึกษาและครบรอบหลักสูตร โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗  
 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

๒.๑  การบริหารงบประมาณ 
๑)  มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําป ใหกับคณะทั้งงบประมาณแผนดิน

และเงินรายไดเพ่ือ จัดหา ตํารา สื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ  วัสดุ ครุภัณฑอยางเพียงพอ  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู 
        ๒)  คณะจัดใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณเพ่ือใหการดําเนินการ
ตางๆ ของคณะเปนไปตามแผนงานและสามารถใชงบประมาณเพือ่กอใหเกิดประโยชนแกนักศกึษาให
มากที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ  
 



มคอ. ๒ 

๕๔ 
 

 ๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
                  คณะมีความพรอมดานหนังสือ  ตํารา และสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ
ที่เปนผูรับผิดชอบการใหบริการแกนักศกึษา  อาจารย   และบุคลากรของมหาวิทยาลัย   การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ใชในการเรียน ไดแก  หนังสือ  ตํารา  ฐานขอมูล  อุปกรณสนับสนุนการเรียน  อยู
ในความรับผดิชอบรวมกันระหวางคณะกับสํานักวทิยบริการ 
 

๒.๓  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 
         ๑)  ภาควิชาจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนตอคณะ

ในทุกปงบประมาณ 
       ๒)  มหาวิทยาลยัจัดสรรงบประมาณประจําป  เพ่ือการจัดทรัพยากรการเรียนการสอน  

ตํารา  วารสารทางวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับคณะและภาควิชา  
 

             ๒.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
                  ในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  คณะไดกําหนดเกณฑในการประเมิน  ดังน้ี 
                 ๑)   เคร่ืองคอมพิวเตอร ตอ  หัวนักศึกษาจริง   เทากับ   ๑๐  เคร่ือง  ตอ  ๑    คน 
                 ๒)  รายจายเก่ียวกับทรัพยากรในหองสมุด ตอหัวนักศกึษา  จําแนกเปนประเภท ดังน้ี 
  - หนังสือ  ตํารา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒,๐๐๐   บาทตอ   ๑   คน 
  - สื่อสิ่งพิมพ  ประเภท วารสาร  นิตยสาร          ๑,๐๐๐   บาทตอ   ๑   คน   
  - ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนขอมูล                    ๑๐,๐๐๐  บาทตอ   ๑   คน 
              ๓)   มีหองเรียน หองปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี  หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 
โปรแกรมสําเร็จรูป  และอุปกรณสนับสนุนการเรียนอ่ืนตามความจําเปนอยางครบถวน  ทันสมัย  และ
อยูในสภาพพรอมใช  โดยมีการตรวจสอบและจัดทําเปนสถิติเพ่ือรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลยั 
                 ๔)   มีการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณ 
 

๓. การบริหารคณาจารย 
 

 ๓.๑ การรับอาจารยใหม   
 

                     ๓.๑.๑   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม    
                    รองคณบดีฝายวิชาการเปนผูกํากับดูแลจํานวนอาจารยเพ่ือใหมีสัดสวนนักศึกษาตอ
อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร ระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยจะตองระบุคณุสมบัติ ประสบการณของอัตราอาจารยใหม หรืออัตราอาจารยทดแทน  

       มีระบบการคัดเลือกทีโ่ปรงใส  ตรวจสอบได และสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  
                  จัดใหมีการปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงใหเขาใจเก่ียวกบั ปรัชญาวตัถุประสงคของหลกัสูตร 
ความรับผิดชอบตอหลักสูตร    



มคอ. ๒ 

๕๕ 
 

                      ๓.๑.๒   การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   
      ผูบริหารคณะ  ผูบริหารหลักสูตร  จัดใหมีการพัฒนาความรูและทกัษะแกอาจารย 

ใหตรงความตองการของคณะ เพ่ือใหอาจารยสามารถปฏิบตัิงานในภารกิจตางๆ  ไดอยางมีคุณภาพ 
และประสทิธภิาพ โดยใหการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอาจารยในทุกรูปแบบภายใต
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร   ดังน้ี 

                   ๑) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน   เชน มีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง  
อบรมวิธีการสอน  การเขียนบทความทางวิชาการ   การวิจัย  การวางแผนและการเขียนประมวลการ
สอนรายวิชา    การผลิตสื่อ   ตํารา   การสัมมนา  เปนตน 

                   ๒) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน  เชน การใหการศึกษาดูงาน  การ
สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการเพ่ือการขอตําแหนงทางวิชาการ    ใหทุนการศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่คณะตองการหรือมีความจําเปน  

 

 ๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
       คณะจัดใหมีการทํางานรวมกัน  โดยจัดโครงสรางองคการของคณะเปนฝายตางๆ  
เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลัก  เชน   ฝายวิชาการและวิจัย    ฝายพัฒนานักศึกษา  และฝายกิจการ
พิเศษ  แตละฝายมีการแตงตั้งคณะกรรมการฝาย  เพ่ือใหเกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  รวมมือกันทํางาน   โดยฝายวิชาการจะรับผิดชอบในการวางแผน  การติดตาม และทบทวน
หลักสูตร    
 

 ๓.๓  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ   
                    มหาวิทยาลัยมีระเบยีบปฏิบัตเิก่ียวกบัการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  ซ่ึงคณะจะเปนผู
เสนอแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  ตามที่คณะกําหนด  ไดแก  ระดับวุฒิการศกึษา  ประสบการณ
การทํางานและประสบการณดานวิชาการ  ผลงานที่ประจักษ     นอกจากน้ีคณะมีนโยบายใหเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีชื่อเสียงและเปนแบบอยางที่ดี   มาบรรยายพิเศษในรายวิชา
ตางๆ  ในกลุมวิชาชีพบังคบั  หรือวิชาชพีเลือก  ไดไมเกินกวา  ๖  ชั่วโมง    โดยไดรับความเห็นชอบ
จากรองคณบดีฝายวิชาการ  และบรรจุอยูในแผนการสอนอยางชัดเจน 
 

๔.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  

๔.๑ การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง   
                    บุคลากรสายสนับสนุน  ประกอบดวย  เลขานุการคณะ   เจาหนาที่ธุรการคณะ   เวป
มาสเตอร    ผูควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   มีคุณสมบัติอยางนอยสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  สาขาที่ตรงกบัความจําเปน   และประสบการณในการทํางานอยางนอย ๒ ป  และ
สามารถใชคอมพิวเตอรได 
 
 



มคอ. ๒ 

๕๖ 
 

 ๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน   
                    บุคลากรสายสนับสนุนทกุตําแหนง   ไดรับการอบรม  สัมมนา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และทักษะทีค่ณะตองการ  ทั้งน้ีเพ่ือใหการบริการแกอาจารยเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 

๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา  
                     คณะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา  และระบบการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกคนอยาง
เสมอภาคโดยอาจารยทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา  มีชัว่โมงใหนักศึกษาเขาพบ  ไมนอย
กวา  ๙  คาบตอสัปดาห   สวนการบริการดานการศึกษานักศึกษาทกุคนสามารถติดตอขอรับบริการ
ไดที่สํานักงานคณบดี 
 

 ๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา   
                   มหาวิทยาลยัมีกฎระเบียบที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ ได 
โดยเฉพาะเรือ่งวิชาการ  และมีกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลาน้ัน  เชน ในกรณีนักศึกษา
มีขอสงสัยเก่ียวกับ ผลคะแนนและเกรด  สามารถยื่นคาํรองผานอาจารยที่ปรึกษา  และอาจารยผูสอน
ตอรองคณบดีฝายวิชาการเพ่ือขอใหพิจารณาและชี้แจงรายละเอียดของคะแนนใหแกนักศึกษา 
 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   
                 ๑)  มหาวิทยาลยัมีนโยบายใหทุกคณะวชิาจัดการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือการประกันคุณภาพ ในทุกปการศึกษา 
              ๒)  คณะและภาควิชานําผลการวิจัยจากขอ ๖.๑ มาทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 
 

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละปการศึกษา มีดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๕๗ 
 

ตัวบงชีแ้ละเปาหมาย ปการศึกษา 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี
สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๒.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญช ี
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๓.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๔.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของ   ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖   
ภายใน ๓๐ วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

๕.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดป
การศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปที่แลว   
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



มคอ. ๒ 

๕๘ 
 

ตัวบงชีแ้ละเปาหมาย ปการศึกษา 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๘.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๙.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๐. จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๑๑.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทีมี่ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐   
      

    
 
 

 
 
 

๑๒.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอ
บัณฑิตใหมไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

     
 
 

๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาภายหลังการเรียน รอยละ ๑๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๔. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน 
 

     

๑๕. บัณฑิตทีไ่ดงานทําไดรับเงินเดือนเร่ิมแรกไม
ต่ํากวาเกณฑก.พ. กําหนด 
 

     
 

รวมตวับงชี้ (ขอ) ในแตละป 
 

๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๕ 

ตัวบงชี้บงัคบั (ขอที่ )  
 

   ๑-๕     ๑-๕     ๑-๕   ๑-๕    ๑-๕ 

ตัวบงชีต้องผานรวม (ขอ) ๙ 
    

๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
 

 

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัว
บงชี้บังคบั (ตวับงชีท้ี่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และมีจํานวนตวับงชี้ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม  โดยพิจารณาจากจํานวนตวับงชี้บังคับและตัวบงชี้
รวมในแตละป 
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๕๙ 
 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 

๑.๑  การประเมินกลยทุธการสอน    
 

        กระบวนการที่ใชประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ  และบรรลวุตัถุประสงคการเรียน   ใหพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารย
ผูสอนจะตองประเมินผูเรียนวามีความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม  โดยประเมินจากการ
ทดสอบยอย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียนของ
นักศึกษา   และการอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา     ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตนแลว  ก็ควร
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจเนือ้หาของบทเรียนตามวตัถุประสงคการเรียน
หรือไม  หากผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาบทเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดหรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคการสอน   ควรไดมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวธิีสอน  เคร่ืองมือหรือสื่อการสอน  
รวมทั้งอาจตองจัดลําดับเนื้อหาบทเรียนเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ 

     การทดสอบกลางภาคเรียน  และการสอบไลปลายภาคเรียน  จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมี
ความเขาใจในเนื้อหาที่ไดสอนไปหรือไม   หากพบวามีปญหาก็สมควรไดมีการวจัิยเพ่ือหาสาเหตุและ
แนวทางการสอนที่จะทําใหผูเรียนมีความเขาใจงายขึ้นและมากขึ้น   และสามารถสอบผานเกณฑที่
กําหนดได  

 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
   

       ใหนักศึกษาประเมินคณุภาพการสอนของอาจารย  ทั้งในดานทักษะกลยุทธการสอน  
ความรับผิดชอบในการสอน  ความสามารถในการถายทอดความรู    การชี้แจงประมวลการสอน
รายวิชา    การใชสื่อการสอนประกอบ   ทั้งน้ีใหทําทุกรายวิชาทีเ่ปดดําเนินการสอน  และใหสรุปผล
การประเมินคณุภาพใหกับอาจารยผูสอน  เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับและนําไปปรบัปรุงการสอนอยาง
ตอเน่ือง 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  ใหดําเนินการเม่ือนักศึกษาเรยีนอยูในชั้นปที่ ๔ และการ

ออกปฏิบัติงานในการสหกิจศึกษา เปนเวลา  ๔ เดือน (ถามี)    การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจึง
ตองดําเนินการทั้งในลักษณะการประเมินหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ  ในสถาบนั   ใน
วิชาสหกิจศึกษา  และรายวชิาที่มีการเรียนการสอนนอกสถาบัน    เพ่ือนําผลมาปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
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๖๐ 
 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
การประเมินคณุภาพการศึกษาประจําป  ตามตวับงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ 

๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคณุวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย ๑ คน 
ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลยั  และควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีเกณฑการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวชิา
การบัญชี ดังน้ี 
           ๑)  ตัวบงชี้บังคบั(ตัวบงชี้ที่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และ 
           ๒)  มีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม  
โดยพิจารณาจากจํานวนตวับงชีบ้ังคับและตวับงชี้รวมในแตละป 
           ๓)  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชีท้ี่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร ตองสอดคลองกับการประกันคณุภาพภายในจะตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ตอเน่ืองกัน ๒ ป 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลยัยังไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๓ ป  และมี
ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง ทุก ๕  ป 
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   
 จากการรวบรวมขอมูล   การดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และการวิจัยสถาบนั              
จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา   กรณีปญหาที่พบให
จัดลําดับความสําคัญ  และความจําเปน  เพ่ือวางแนวทางการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับเวลา  เชน  
ปญหาการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา   ควรไดดําเนินการแกไขในภาคเรียนตอไป   หรือปญหาในเชิง
นโยบายควร ใหมหาวิทยาลัยไดรับทราบและดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตาม
ผูบริหารระดับคณะวชิาจะตองดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบับทุก ๆ   ๔  ป  ทั้งน้ีเพ่ือใหหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการพัฒนาประเทศ 
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๑

ตัวอยาง มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการ

บริหารจัดการของแตละรายวิชาเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะ
ไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือ
สื่อทางวิชาการอ่ืนๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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๒

ตัวอยาง รายละเอียดของรายวิชา  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาบัญช ี
 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสวิชาและชื่อวชิา 
  xxx๑๑๑  หลกัการบัญชีขั้นตน 
              (Introduction to Accounting Principles) 
 
๒.  จํานวนหนวยกิต 
 ๓  หนวยกิต (๓-๐-๖) 
 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร                    บัญชีบัณฑติ 
          ประเภทของรายวชิา     กลุมวิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา       ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี   
 อาจารยผูสอน                        ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี  
  
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
           ชั้นปที่ ๑ 
 
๖.  รายวชิาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
 
๗.  รายวชิาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
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๓

๘.  สถานที่เรียน 
 คณะบริหารธรุกิจ  ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
 
๙.  วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 วันที่ ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวชิา 
           ๑.๑    เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจหลักการบัญชี  แมบทการบัญชี  จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี  กฎหมายที่เก่ียวของกับการบัญชีและวชิาชีพบญัชี  
            ๑.๒    เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการจัดทําบญัชีและงบการเงินสําหรับกิจการ
ใหบริการและกิจการพาณิชยกรรม  ภาษีมูลคาเพ่ิม  สมุดรายวันเฉพาะ  บัญชีคมุยอดและบัญชีแยก
ประเภทยอย  ระบบใบสําคญั  และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี   
  
๒.  วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
            ๒.๑  เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการจัดทําบัญชี  การจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามขอบังคับ
ของกฎหมาย 
          ๒.๒  เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีผลการเรียนรูทีค่าดหวังใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี   
 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการบัญชี  แมบทการบัญชี  วงจรการบัญชี  การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิม  การจัดทํางบ

การเงินสําหรับกิจการใหบริการ    และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด
และบัญชีแยกประเภทยอย  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี    จรรยาบรรณของวิชาชีพการ
บัญชี 

Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; accounting for value 
added tax;  financial statement preparation for servicing  and merchandising  firms; voucher 
system; special  journals; control account and subsidiary ledgers; the application of accounting 
software; accounting professional ethics. 
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๔

๒.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตั ิ การศึกษาดวยตนเอง 

๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 
และขอตกลงของกลุม
เรียน 

ไมมี ศึกษาดวยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 
๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
 อาจารยผูสอนในชั่วโมง Home Room หรือรายกลุมตามตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห 
 
 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนา 
      ๑.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ   มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ  
                ๑.๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม   
                ๑.๑.๓  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
                ๑.๑.๔  มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
 

 ๑.๒  วิธีการสอน 
        -  สอนหัวขอจรรยาบรรณของนักบัญชี และความสําคัญของการรักษาจรรยาวิชาชีพ พรอม
ยกตัวอยาง 
        -  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางทีเ่ก่ียวของกับจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชี ทีเ่ปนเหตุการณที่
เกิดขึ้น และนาํมาอภิปรายกันในชั้นเรียนวันละ ๑ -๒ เรื่องโดยใชเวลา ๑๕ นาทีกอนเรียนเน้ือหาวิชา  
        -  การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง 
        -  กําหนดกติกาการเขาเรียน  การสงงาน  และการมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศที่
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในชั้นเรียน ใหนักศึกษาไดปฏิบัต ิ
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 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
        -  ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาตามที่
กําหนด 
        -  ประเมินผลจากการแสดงความคดิเห็นในเชิงคณุธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพจาก
การอภิปราย กรณีเหตุการณจริง  และกรณีศึกษา 
        -  ประเมินผลจากการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรูและความเขาใจหลักการ
จรรยาบรรณวชิาชีพบัญชี  
 

๒.  ความรู 
 

 ๒.๑  ความรูที่ตองการพัฒนา 
        ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการทางการบัญช ี

       ๒.๑.๒  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดานการ 
บัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

       ๒.๑.๓  มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการเรียนรู 
จากประสบการณ 

       ๒.๑.๔  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวชิาชพี ทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 

 ๒.๒  วิธีการสอน 
        บรรยาย  อภิปราย  ทําแบบฝกหัด   กรณีศึกษา   มอบหมายใหหาตัวอยางเอกสารทางบัญชี  
เพ่ือนํามาบันทึกบัญชตีามวงจรการบัญชี ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
                   -  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา  ที่มอบหมายใหทํา 
        -  การทดสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 
 

๓.  ทักษะทางปญญา 
 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา 
       ๓.๑.๑ สามารถสืบคน  ประมวลขอมูล หลักฐาน   แนวคิดตางๆ  ในการระบุและวิเคราะห  

ปญหาไดดวยตนเอง    
       ๓.๑.๒ สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน   ใชทักษะทางวิชาชีพ

และดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ    
        ๓.๑.๓ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง  ครบถวน 
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 ๓.๒  วิธีการสอน 
        -  ทําแบบฝกหัดโดยใชโจทยปญหาคอนขางซับซอน 
                   -  การอภิปรายกลุมเก่ียวกบักรณีศึกษาและนําเสนอ 
        -  มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา 
 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
        -  การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค   
                  -   ผลงานกลุม 
 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 
 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา 
        ๔.๑.๑   สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๔.๑.๒   มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี     
       ๔.๑.๓   สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน   
       ๔.๑.๔   มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเน่ือง 
 

 ๔.๒  วิธีการสอน 
        -  จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา 
                  -  มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเก่ียวกบัเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา 
 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
        -  ใหนักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม 
        -   ผลงานกลุม 
 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องการพัฒนา 
       ๕.๑.๑  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  
       ๕.๑.๒  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
       ๕.๑.๓  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
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 ๕.๒  วิธีการสอน 
        - จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา 
                  - มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเก่ียวกบัเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา
และนําเสนอในชั้นเรียน 
 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 
        -  การสอบกลางภาค  การสอบปลายภาค 
                  -  ผลงานกลุมและการนําเสนอในชั้นเรียน 
 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ ส่ือที่ใช 

(ถามี) 

ผูสอน 

๑ แนะนํารายวิชา ความหมายของการบัญช ี
วัตถุประสงคของการบัญช ีแมบทการบญัชี 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔ บรรยาย +กรณีศึกษา 
ยกตัวอยางเหตุการณ
จริงในปจจุบัน 
/แมบทการบญัชี และ 
พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๓ (ฉบับจริง) 
/ PPT 
/www.fap.or.th 

ผศ.ญาดา 

๒-๓ รายงานทางการเงิน สมการบัญชี การ
วิเคราะหรายการ การบันทกึขอมูลทางการ
บัญชีในสมุดรายวันทัว่ไป การผานรายการ
สมุดบัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง
เฉพาะธุรกิจบริการ 

๘ บรรยาย ถามตอบ  
ฝกทําแบบฝกหัดและ
โจทยปญหา 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

๔-๕ การปรับปรุงรายการและการ
จัดทํางบการเงิน 

๘ - บรรยาย 
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา 
- ทดสอบยอย 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๖-๗ กระดาษทําการ การปดบัญชี 
การโอนยอดคงเหลือบัญชถีาวร 

๘ - บรรยาย + กรณีศึกษา 
ตัวอยางงบการเงิน กระดาษ
ทําการ 
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๘ การบันทึกบญัชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเน่ือง  
การบันทึกบญัชีสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด 

๔ - บรรยาย +กรณีศึกษา 
ตัวอยางเอกสาร การซ้ือ-ขาย
สินคา 
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๙ สอบกลางภาค  
 

  สอบ
ขอเขียน 

๑๐-๑๑ กระดาษทําการ รายการปดบัญชี 
ธุรกิจพณิชยกรรม 
การบันทึกบญัชีเก่ียวกับ
ภาษีมูลคาเพ่ิม การบันทึก
รายการทางบญัชี และการจัดทํา
งบการเงิน 

๘ - บรรยาย +กรณีศึกษา   
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา 
- ทดสอบยอย 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๑๒ สมุดรายวันเฉพาะ ๔ - บรรยาย 
- ฝกหัดทําแบบฝกหัด 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๓ ระบบใบสําคญั ๔ - บรรยาย 
- ฝกหัดทําแบบฝกหัด 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๑๔-๑๕ การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญช ี

๘ - ทดลองใช  โปรแกรมGL 
สําหรับธุรกิจขนาดยอม 
 

ผศ.ญาดา 

๑๖ รายงานผลการศึกษา ที่
มอบหมายใหทําเปนงานกลุม  
ตามหัวขอที่นักศึกษากําหนดเอง 

๔ - นําเสนอ 
- อภิปราย 
- ซักถาม 
 

ผศ.ญาดา 

๑๗ สอบปลายภาค 
 

   สอบขอเขียน 

                   รวม 
 

๖๐   

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่ 
ผลการ
เรียนรู 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

 
๑ 

 
๑,๒,๓,๕ 

การทดสอบยอย 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

๕ และ ๑๐ 
๙ 
๑๗ 

๑๐ % 
๓๕% 
๓๕% 

 

๒ ๓,๔,๕ 

 

รายงานกลุม  และ การนําเสนองาน
และแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
 

 

๑๖ 
 

๑๐% 
 

๓ ๑,๒,๓,๔,๕ 

 

การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน  
ผลงานกลุมอภิปราย  
 

 

ทุกสัปดาห 
 

 

๑๐% 

 
 



มคอ. ๓ 

 
 

๑๐ 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  เอกสารและตําราหลัก 
 - หลักการบัญชีขั้นตน 
 

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 - หนังสือ Accounting Principles   
           - หนังสือหลักการบัญชีขั้นตนของสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวชิาชพี 
 

๓.  เอกสารและขอแนะนํา 
 -  เว็บไซดที่เก่ียวของกับหัวขอประมวลรายวิชา เชน สภาวิชาชีพบญัชี ตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
             วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา   มีดังน้ี 
           -  แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน  ซ่ึงเปนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดใหมีการประเมินการสอนอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
          -   แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน  ซ่ึงเปนแบบประเมินผลการสอนที่อาจารยผูสอนจัดทํา
ขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของอาจารยผูสอนในระหวางภาคการศกึษา และ
ปลายภาคการศึกษา  ในรปูแบบตาง ๆ  เชน   การส่ือสารระหวางนักศึกษากบัอาจารยผูสอนผานเวบ็บอรด 
การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการสอนของอาจารย   เปนตน 
 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 
           วิธีการประเมินการสอนเพื่อใหไดขอมูลการสอน  มีดังน้ี 
 -   ผลการสอบของนักศึกษา และการวิเคราะหขอสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของขอสอบ 
 - การสังเกตการสอนของภาควิชา โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอน
จากอาจารยในภาควิชา 
 -  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
                ภาควิชากําหนดใหการปรับปรงุการสอนในรายวิชา  ดังน้ี 
          -  การจัดทําการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา   และวิเคราะหผลจากรายงานเพื่อนํามา
ปรับปรุงการสอน 



มคอ. ๓ 

 
 

๑๑ 

            -  การสัมมนาอาจารยผูสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  โดยใชขอมูลที่ไดจากการประเมินการ
สอน ผลการวจัิยในชั้นเรียน   
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา ไดจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา การ
สอบถามนักศกึษา การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยอาจมี
การดําเนินการดังน้ี 
 - ตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานผลการเรียนรู   หรือกรรมการจากภาควิชาตรวจสอบความถูก
ตองการประเมินผลในการเรียนรูของนักศึกษา   การสอบทานความตรงประเด็นของขอสอบ การวัดและ
ประเมินผลการสอบ 
 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
               การนําผลการประเมินจาก ขอ ๑ ๒  และ ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพื่อปรับปรงุ
ประสิทธผิลของรายวิชา  ในเรื่องเก่ียวกบั 
              - อาจารยผูสอน   
              - การจัดตารางเรียนของนักศกึษา   การสอนเสริมใหนักศกึษา 
              - การทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน    มาตรฐานขอสอบ    
              - การวิจัยในชั้นเรียน  
 

 



มคอ. ๔ 

 
 

๑

ตัวอยาง มคอ. ๔ 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

                 
                   รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง 
ขอมูลเกี่ยวกบัแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมทีนั่กศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก
ภาคสนาม หรอืสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถงึวัตถปุระสงคและรายละเอยีดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ 
ตลอดจนความรู ความเขาใจท่ีนักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรอืวิธีการในการ
ปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพฒันาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม 
 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้
 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยทั่วไป 
หมวดท่ี ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดท่ี ๖ การประเมินนักศึกษา 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 



มคอ. ๔ 

 
 

๒

ตัวอยาง รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
 
 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
  
 

วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาบัญชี   
 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป 
 

๑.รหัสและช่ือรายวชิา     
          ๑.๑  รหัสรายวิชา   xxx๔๘๒ 
          ๑.๒  ชื่อรายวิชา     สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
                                                                                                                                                                                            
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนช่ัวโมง 
          ๒.๑  จํานวนหนวยกิต    ๖  หนวยกิต  
          ๒.๒  จํานวนชัว่โมง      ๗ x ๕ x ๑๖ = ๕๖๐  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
 

๓. ชื่อหลักสตูรและประเภทของรายวชิา 
          ๓.๑  ชื่อหลักสูตร  บัญชีบัณฑติ 
          ๓.๒  ประเภทของรายวิชา    รายวิชาเลือก ในกลุมวิชาชพีเลือก  ของหมวดวิชาเฉพาะ   
                  (เงือ่นไขรายวิชา  นักศึกษาตองลงทะเบยีนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชพีแลวไม  
                   นอยกวา ๓๐ หนวยกิต) 
  
๔. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
          ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบ                    รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ      
          ๔.๒  อาจารยท่ีปรกึษาสหกิจศึกษา         ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจติ 
                                                              อาจารยภูริ อยูเยน็ 
                                                                                                      
 
 



มคอ. ๔ 

 
 

๓

๕. ภาคการศกึษา / ชั้นปท่ีกําหนดใหมกีารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสตูร 
          ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปที ่๔    
 

๖. วันทีม่ีการปรับปรุงรายวิชาประสบการณภาคสนามคร้ังลาสดุ 
          วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
 

๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
            เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ภายใตการกํากับดูแลของพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา  ทําใหนักศึกษามีความรูและประสบการณ   พรอมทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือการปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
           เพื่อใหเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามาทั้งหมด  ประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  นักศึกษาจะไดรับประสบการณตรงจากการทํางาน   ทําใหมี
การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน     ซึ่งถือวาเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาที่จะทํางานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือสําเร็จการศึกษา  
  
 
 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
 
 

            การพฒันาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง  ตองสอดคลองกับท่ีระบุ
ไวในรายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. ๒)  มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะแสดงขอมูลเก่ียวกบัความรู
หรือทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีตองการจะพฒันาจากประสบการณท่ีไดจากการปฏิบตัิงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ     กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพฒันาความรูหรือทักษะ   และวธิีการ
ท่ีจะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เก่ียวของ  ดังนี้ 
 

 
 



มคอ. ๔ 

 
 

๔ 

๑.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
            นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชความรูและทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวัง  โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
การทํางานของตนตอองคกร    การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานคุณธรรม  จริยธรรม  
มีดังนี้   
  
          ๑.๑  คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองการจะพัฒนา 
                  ๑)  มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ  
                  ๒)  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม  
                  ๓)  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชีีวติอยางสรางสรรคในสังคม 
                      ๔)  มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม 
   

          ๑.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู     
                     ๑)  การปฐมนิเทศนักศึกษา เพือ่เตรียมความพรอมในการเปนพนักงานที่ดีในสถาน
ประกอบการดานคุณธรรม จริยธรรม  เชน  การวางตน ระเบียบวินยั   วฒันธรรมองคกรท่ีพึงปฏิบัต ิ การ
ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจรติ  การรักษาความลับของสถานประกอบการ  ความขยันหม่ันเพียร  อดทน  
เอือ้เฟอตอสมาชิกในการทํางาน  
                  ๒)  การจัดทาํแผนปฏิบัติงาน  โดยการกาํหนดภาระงาน  ขอบเขตของงาน  ตารางเวลา
ปฏิบัติงาน  การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน   
                  ๓)  การมอบหมายงาน กําหนดเวลา  ตดิตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบของสถานประกอบการเชนเดียวกับพนักงานขององคกร 
                  ๔)  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนือ่ง                 
  
          ๑.๓  วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 
                  ๑)  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษา โดยพนักงานท่ีปรึกษา /พนกังานพี่เลีย้ง   ประเมิน
จากแบบบันทกึเวลาทํางานของนักศึกษา  การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางปฏิบตัิงาน   ให
มีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศกึษาทราบดวยทุกครั้ง 
                  ๒)  การประเมินผลการปฏบิัติงานของนกัศึกษา  โดยอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  จาก
แบบบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา    การสัมภาษณพนักงานที่ปรกึษา   เพือ่นรวมงาน   
หัวหนางานและผูเก่ียวของ  และบันทึกผลการประเมิน   
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๒.  ดานความรู 
 

            นักศึกษาตองสามารถบูรณาการความรูและความเขาใจในองคความรูทางวิชาชพี และดานอื่นที ่
สัมพันธกัน  เพือ่ใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสทิธิภาพ  มีองคความรูใหมโดยเรียนรู
จากทํางานในสถานประกอบการ  การพัฒนาผลการเรยีนรูในรายวชิาสหกิจศึกษาดานความรู    มีดังนี้ 
 

           ๒.๑  ความรูท่ีตองการจะพัฒนา 
                  ๑)  มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด  ทฤษฎ ี หลักการ  และวิธีการทางการบัญชี 
                  ๒)  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการ
บัญชีโดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
                  ๓)  มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบตังิานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวธิีการเรียนรูจาก
ประสบการณ 
  

            ๒.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียนรู     
                     ๑)  สถานประกอบการจัดพนักงานท่ีปรกึษา/พนักงานพี่เลี้ยง ใหคาํแนะนําในดานวิชาการ 
และการปฏบิตัิงาน เพือ่ใหนักศึกษาไดเรยีนรูและทํางานไดดวยตนเองเยี่ยงพนักงานของสถาน
ประกอบการ  
                     ๒)  อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใหคําปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ และใหคาํแนะนําใน
การปรับตวัใหเขากับการปฏบัิติงาน 
                     ๓) อาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษากบัพนกังานที่ปรึกษา/พนักงานพีเ่ลี้ยง  จัดประชุมสัมมนา
รวมกัน เพือ่พฒันาความรู   การติดตามงานที่มอบหมายใหกับนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด  
 

           ๒.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
                     ๑)  ประเมินผลความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นของนักศึกษา   
                  ๒) ประเมินผลรายงานโครงงานของนักศกึษา 
                      ๓) ประเมินผลรายงานบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

๓.  ดานทักษะทางปญญา 
 

นักศึกษาตองสามารถพฒันาสติปญญาของตนเองโดยเรียนรูจากการทํางาน การแกไขปญหา   
การแสวงหาขอมูล  การประมวลขอมูล  ตลอดจนทักษะการใชความเขาใจ ดุลยพนิิจในตัดสินใจ  แกไข
ปญหาในการปฏิบัติหนาทีก่ารงานได   การพฒันาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานทักษะทาง
ปญญา  มีดังนี้ 
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            ๓.๑  ทักษะทางปญญาที่ตองการจะพัฒนา 
                  ๑)  ความสามารถสืบคน   ประมวลขอมูล หลักฐาน  แนวคิดตางๆในการระบุและการ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง    
                    ๒)  สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นท่ีสัมพันธกัน   ใชทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ    
                    ๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง  ครบถวน 
  

            ๓.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียนรู     
                  ๑)  การกําหนดโจทยปญหา หรือ โครงงาน หรือ งานที่สถานประกอบการตองการให
นักศึกษาไดศกึษาและวิเคราะหผลสรุปประเด็นปญหา   
                     ๒)  การจัดทํารายงานผลการศึกษาและนําเสนอผลงานของโครงงานหรือการปฏบัิติงาน 
                      ๓)  การกํากับดูแลการปฏบิัติงานของนกัศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนือ่ง  
   

          ๓.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
                     ๑)  การประเมินผลงานจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานที่นกัศึกษาจัดทําโดย
พนักงานท่ีปรกึษา/ พนักงานพี่เลี้ยง 
                  ๒)  การประเมินผลจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานและความสมบูรณของงานที่
นักศึกษานําเสนอ โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
                      ๓)  การประเมินผลความสามารถในการทํางานของนกัศึกษาจากรายงานบันทึกกิจกรรม
การปฏิบัต ิ
 

๔. ดานทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 
 

นักศึกษาตองพฒันาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  ความรับผิดชอบ และพฒันาความรู 
ความสามารถของตนเอง   เพือ่ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นท่ีมีความแตกตางกนั ทํางานไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ   การพฒันาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  มีดังนี้ 
 

          ๔.๑ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการจะพัฒนา  
                    ๑)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานทีไ่ดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
                    ๒)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตวัให  เขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
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                    ๓) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ  ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน  
                  ๔)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
 

            ๔.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 
             ๑) จดักิจกรรมการมีสวนรวมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพือ่ใหเกิดความรูรกั  สามัคค ี
พรอมทํางานเปนทีม 
             ๒) การมอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน 
             ๓) ประชุมรวมกันระหวาง นักศึกษา  อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา/
พนักงานพี่เลี้ยง  เพื่อการมอบหมายงาน ติดตามงานและการประเมนิผล 
 

           ๔.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
                  ๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ    การมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น   การไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานหรือผูเก่ียวของ   
                  ๒) การประเมินผลจากการไดรับการมอบ หมายงานจากพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลีย้ง 
 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาตองพฒันาทักษะการวิเคราะหตัวเลข   การสื่อสารใหเขาใจ   การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศอยางเหมาะสมในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย  การพฒันาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาดานทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีดังนี้ 
 

           ๕.๑  ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการ
จะพฒันา 
                    ๑)  มีทักษะการใชวธิีวเิคราะหเชิงปริมาณเพือ่การตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
                    ๒)  สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 
                    ๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
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            ๕.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียนรู 
                     ๑)  การมอบหมายงานท่ีตองใชการวิเคราะหเชิงปริมาณและนําเสนอขอมูลอยางครบถวน
และถูกตอง 
                    ๒) การปฏิบติังานในหนาที่ท่ีมีการติดตอส่ือสาร การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ กับ
สถานประกอบการ 
                    ๓) การใชเทคโนโลยีการสือ่สารในการแกปญหาหรือนําเสนอผลงาน   
     
            ๕.๓  วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 
                    ๑)  การประเมินผลรายงานกิจกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
                    ๒)  การประเมินผลรายงานและการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา 
 

 

หมวดที่ ๔  ลักษณะและการดําเนนิงาน 
 

๑.  คําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการเพือ่ใหโอกาสนักศกึษาในการพฒันาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ
กับวิชาชพีบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพฒันาตนเองในดานความคิด จติใจ และอารมณ โดยมีเวลาใน
การทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ เดือนเตม็ นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณท่ีได
จากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอื่น 
 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
      การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการระบบสหกิจศึกษาตามระยะเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร    กําหนดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
          ๒.๑  การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาใหปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามหลักเกณฑท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๒.๒  การปฐมนิเทศนักศึกษากอนการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
          ๒.๓  การเรียนรูและการปฏิบัติงานจริงรวมกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการในเร่ืองเกี่ยวกับ 
                 ๑)  การเรียนรูวิธีการทํางานในสถานประกอบการ 

    ๒)  การนําความรูในวิชาชีพมาประยุกตใชกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
    ๓)  การสัมมนารวมกันระหวางนักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  อาจารยผูรับผิด 

ชอบระหวางการปฏิบัติ  เพื่อรับทราบขอมูลจากการปฏิบัติงาน  ขอเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา
ระบบสหกิจศึกษา 
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๙ 

    ๔)  การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา ในรูปโครงงานหรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   
ที่ผานความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง และการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาสห
กิจศึกษา 
          ๒.๔ การปจฉิมนิเทศและการนําเสนอผลงานโครงงานหลังจากส้ินสุดการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย  
 

      ๓.๑   รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย   
  

        ๑)  ชือ่โครงงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
        ๒)  การกําหนดแผนการจัดทํารายงาน 
หรือโครงงาน 
        ๓)  ผลการวิเคราะหงาน/โครงการ 
 
        ๔)  การสรุปผล 
 
        ๕)   การรายงานผลงาน  

      ๓.๒  กําหนดสงรายงานหรืองานทีไ่ดรับ
มอบหมาย 
  

         ๑)  สัปดาหที่ ๒ ของการปฏิบัตงิาน 
          ๒)  สัปดาหท่ี ๒ ของการปฏิบัตงิาน 
          ๓)  ตามระยะเวลาที่กําหนด  อยูใน 
               ระหวางการปฏบิัติงาน 
         ๔)  ตามระยะเวลาที่กําหนด  อยูในระหวาง 
              การปฏิบัติงาน 
         ๕)  หลังการส้ินสุดการปฏิบัติงาน  ๑   สัปดาห  
 

๔.  การติดตามผลการเรียนรูภายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
  

          ๔.๑  การจัดการประชุมผูเก่ียวของกับสหกิจศึกษา  เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการปฏิบตัิงาน       
สหกิจศึกษาของนักศึกษา และใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานจรงิ 
          ๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาชี้นําใหเห็นความสําคัญและผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่มีตอการทํางานในอนาคต 
          ๔.๓  การนําผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา  มานําเสนอและอภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคร้ังตอไป 
          ๔.๔ สนับสนุนใหนําปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาเปนกรณีศึกษาหรือโจทยในการทํา
โครงงานตอไป  
 

๕.  หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการที่ดูแล
กิจกรรมในการปฏิบัติงานจริง 

 

     ๕.๑ การตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของนักศึกษา 
     ๕.๒ การจัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา รวมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
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๑๐ 

          ๕.๓ การใหคําแนะนําแกนักศึกษา  เก่ียวกับบุคคลท่ีเก่ียวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ วัฒนธรรมของ
หนวยงาน 
 
          ๕.๔ ติดตามความกาวหนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลตออาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา 
          ๕.๕  ประสานงาน  รวมประชุมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการ
ทํางานของนักศึกษา 
          ๕.๖ ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับอาจารยท่ี
ปรึกษาสหกิจศึกษา   
๖.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
  

         ๖.๑  การใหคําปรึกษา  การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของ
สถานประกอบการ  
            ๖.๒  การวางแผนสําหรับการออกนิเทศนักศึกษา  
            ๖.๓  ใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกนักศึกษาเก่ียวกับทักษะการทํางานในองคกร 
          ๖.๔ ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับพนักงาน
ที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยง    
          ๖.๕  การประเมินผลนักศึกษา 
          ๖.๖  สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานระบบสหกิจศึกษาเปนระยะ ๆ  

 

๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
 

          ๗.๑  ปฐมนิเทศพรอมใหเอกสารคูมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากอนการออกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ 
          ๗.๒  จัดอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาดําเนินการนิเทศนักศึกษา  ซึ่งตองกําหนดแผนการนิเทศ
ลวงหนา 
          ๗.๓ ประสานงานกับสถานประกอบการในเร่ืองการจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงให
คําปรึกษาและแนะนํานักศึกษา รวมถึงการใหความชวยเหลือนักศึกษา  
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๑๑

๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีตองการจากสถานที่ที่จัดการปฏิบัติงานในสถาน 
ประกอบการ  
  

         ๘.๑  พนักงานท่ีปรกึษา/พนักงานพี่เลี้ยง ที่คอยใหคําปรึกษาและแนะนํา 
          ๘.๒  สวัสดิการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เชน  ทีพ่ัก  คาตอบแทน   
          ๘.๓  คาใชจายที่สนับสนุนในการเดินทางกรณีที่ใหนักศึกษาไปปฏบัิติงานนอกสถานที่  (ถามี)   
          ๘.๔  คูมือท่ีใชในการประกอบการทํางาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ  เครือ่งมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 
          ๘.๕  แหลงขอมูลเพือ่การคนควา  และการเรยีนรูดวยตนเอง 
 

 
 
 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑.  การกําหนดสถานประกอบการ 
          ๑.๑   หนวยงานหรอือาจารยที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา พจิารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดี
รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  โดยดูจากลักษณะงานที่เหมาะสม  ตรงหรือสอดคลองสัมพนัธ  กับ
สาขาวิชาชพีของนักศึกษา  และมีความพรอมในเร่ืองตาง ๆ ดังนี ้
                 ๑)  เขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                 ๒)  สามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา / พนักงานพี่เลีย้ง เพือ่ดูแลนักศึกษาได 
                 ๓)  มีความปลอดภัยของสถานท่ีตั้ง  ความเหมาะสมในการเดินทาง  และสภาพแวดลอม
การทํางานที่ดี 

๔) วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทีจ่ําเปนในปฏบัิตงิานตามลักษณะวิชาชพี 
๕) มีโครงงาน หรือ โจทยปญหาใหนักศึกษาสามารถศึกษาท่ีมีความยากงายเหมาะสมกับ 

ศักยภาพของนักศึกษา 
๖) ยินดีและเต็มใจใหนักศึกษามาฝกปฏิบัติงาน   

          ๑.๒  หนวยงานหรืออาจารยที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาควรประสานงาน  ดําเนินการลวงหนากอนที่
นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อยางนอย ๔ เดือน  การจัดนักศึกษาปฏบัิติงานสหกิจศึกษาควร
เปนไปตามความสมัครใจ โดยนักศึกษาอาจหาสถานประกอบการเองแตตองไดรบัความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา 
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๑๒ 

๒.  การเตรียมนักศึกษา 
             อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาจัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษา พรอมมอบคูมือการปฏบิัติงานใน
สถานประกอบการ  ควรดําเนินการกอนการออกปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ  เนื้อหาที่กําหนดใน
การปฐมนิเทศ ประกอบดวย 
          ๒.๑  จุดมุงหมายในการออกปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
          ๒.๒  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
          ๒.๓  การปฏิบัตตินระหวางการปฏิบัติงาน 
          ๒.๔  กิจกรรมทีจ่ัดใหนักศึกษาระหวางการปฏบัิติงาน 
          ๒.๕  การจัดอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
          ๒.๖  การติดตามประเมินผล 
          ๒.๗  การปองกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝกงาน 
          ๒.๘  การวางตนในสถานประกอบการ 
          ๒.๙  การเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนการออกปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา 
 ๓.  การเตรียมอาจารยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา 
  
          ๓.๑  จัดประชุมชี้แจงกอนนักศึกษาออกปฏิบัตงิาน  เพือ่ทําความเขาใจจดุมุงหมายของสหกิจ
ศึกษา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ  อาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา  การดูแลนักศึกษา  กิจกรรมและตารางเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา  การ
ติดตามและการประเมินผลนักศึกษา 
 

          ๓.๒  จัดสรรนักศึกษาใหอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตามความเชีย่วชาญ
ของอาจารย  ใหสอดคลองกับโจทยโครงงาน/ปญหาที่สถานประกอบการตองการ   
 

๔.  การเตรยีมพนักงานทีป่รึกษา/พนักงานพีเ่ล้ียงในสถานประกอบการ 
 

          ๔.๑  จัดประชุมพนกังานท่ีปรึกษา/พนักงานพีเ่ลี้ยงเพื่อชี้แจงใหทราบ 
                  ๑)  วตัถปุระสงคที่คาดหวงัจากการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
                  ๒)  การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
                  ๓)  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                  ๔)  การตรวจประเมินรายงานโครงการหรือการปฏิบตัิงาน 
                  ๕)  รายละเอยีดในคูมือสหกิจศึกษา            
          ๔.๒  การติดตอประสานงานระหวางพนักงานที่ปรึกษา/พนกังานพี่เลีย้งของสถานประกอบการ
กับอาจารยท่ีปรึกษาสหกจิศึกษาของมหาวิทยาลยั 
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๑๓ 

๕.  การจัดการความเสี่ยง 
              อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา  อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  ประชุมรวมกันเพือ่ประเมิน
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา และกอใหเกิดความเสียหายตอสถานประกอบการ  เชน 
          ๕.๑  ความเสี่ยงจากการเดินทาง  สภาพแวดลอมของสถานประกอบการ 
          ๕.๒  ความเสี่ยงจากอุบัติเหตจุากการทํางาน 
          ๕.๓  ความเสี่ยงจากจริยธรรมในการทํางาน 
  

 
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศกึษา 

 
๑.  หลักเกณฑการประเมนิ 
  

          ๑.๑    การประเมินผลการเรียนรู 
              ผูประเมินเพื่อการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง ๕ ดาน ดังนี้ 
                     ผูประเมิน                                                                 คะแนน 
    สถานประกอบการ/ พนกังานที่ปรึกษา                                                  ๔๐ 
    อาจารยท่ีเก่ียวของกับกจิกรรมสหกิจศึกษา                                             ๑๐ 
    อาจารยท่ีปรึกษาสหกจิศึกษา                                                             ๕๐ 
                    รวม                                                                           ๑๐๐ 
  

          ๑.๒  การกาํหนดคาระดับคะแนน 

                                  คะแนน                              ระดับคะแนน (เกรด)    
                          ๑๐๐ –  ๘๐                                    A 
                            ๗๙ – ๗๕                                    B+ 
                            ๗๔ – ๗๐                                    B 
                             ๖๙ – ๖๕                                    C+ 
                             ๖๔ – ๖๐                                    C 
                             ๕๙ – ๕๕                                    D+ 
                             ๕๔ – ๕๐                                    D 
                           ต่ํากวา ๕๐                                     F 
 
 
 



มคอ. ๔ 

 
 

๑๔

๒. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิติังานของนกัศึกษา 
          ๒.๑   นักศึกษาประเมินตนเองจากบันทึกกิจกรรมการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
           ๒.๒  พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ประเมินผลการปฏบิัติงานของนกัศึกษาจาก  
                  - แบบประเมนิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                  - แบบประเมนิรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา          
          ๒.๓ อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  อาจารยทีเ่ก่ียวของกับสหกิจศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาจาก 
                  - แบบบันทึกการนเิทศงานสหกิจศึกษา 
                  - แบบประเมนิรายงานและการนําเสนอของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานทีป่รึกษา/ พนักงานพีเ่ลีย้งตอการประเมนินักศึกษา 
           พนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพีเ่ลีย้งจะใหขอมูล  คําปรึกษา  คําแนะนํา   การสอนงาน  การ
ปฏิบัตตินในองคกร ในระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   รวมถึงการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  
และการจัดทํารายงาน และมีสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ีอยูในความดูแล 
 

๔.  ความรับผิดชอบของอาจารยผูรบัผิดชอบสหกิจศึกษาตอการประเมนินกัศึกษา 
          ๔.๑  การจัดปฐมนิเทศ   การสัมมนานักศึกษาระหวางการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   การจัด
ปจฉิมนิเทศ  
          ๔.๒  การจัดตารางการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
          ๔.๓ การใหคําแนะนํา  ใหคําปรกึษาท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
          ๔.๔ การใหคําแนะนําเก่ียวกับการเขยีนรายงาน   การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

๕.  การสรปุผลการประเมนิท่ีแตกตาง 
           อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา  หัวหนาภาควิชา และหรือหนวยงานสหกิจศึกษา  ประสานงาน
กับสถานประกอบการ  เพือ่ทําความเขาใจในผลการประเมินหากเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดย
ประชุมรวมกนัระหวางผูเก่ียวของและพจิารณาหาขอสรุป 
 

 
 
 
 



มคอ. ๔ 

 
 

๑๕

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 
 

๑.  กระบวนการประเมนิประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ 
 

          ๑.๑  นักศึกษา 
     นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการตอบแบบสอบถามการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  
         ๑.๒  พนักงานทีป่รึกษา/ พนักงานพีเ่ล้ียง หรือผูประกอบการ 
               มีสวนรวมในการประเมินสหกิจศึกษาวากิจกรรมไดจัดองคความรูใหนกัศึกษาเรยีนรู
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม 
  

         ๑.๓  อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาและอาจารยทีเ่กี่ยวของกับสหกิจศึกษา 
               ประเมินสหกิจศกึษาทั้งในสวนสถานประกอบการและกจิกรรมที่จัดใหปฏิบัติงานทําให
นักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังหรือไม 
 

     ๑.๔ บัณฑิตจบใหม 
               ตดิตามความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตทีต่รงตามวิชาชพีการบัญช ี โดยสาํรวจ
แบบสอบถามจากผูประกอบการและบัณฑิตใหม 
 

๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง 
 

            ๒.๑ อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยที่เก่ียวของกบัสหกิจศึกษา ประมวลผลการจัดสหกิจศกึษา จาก
ผลการประเมนิและขอเสนอแนะจากนักศกึษา  พนักงานพี่เลี้ยง จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอ
หัวหนาภาควชิา 
          ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับคณะ  เพื่อพจิารณาขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับ
การใชในรอบปการศึกษาตอไป  โดยนําไปแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.๖)  และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.๗) 
 

 
  



มคอ.๕ 

 ๑

ตัวอยาง มคอ. ๕ 
รายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การจัดการเรียน

การสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด   การเรียนการสอนใน
วิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว  ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 
และหากไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ    ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาดังกลาวในคร้ังตอไป รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเร่ิม
เรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ   ส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ
วางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบดวย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 



มคอ.๕ 

 ๒

ตัวอยาง การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะบรหิารธุรกิจ ภาควิชาบัญช ี
 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
     xxx๑๑๑   หลักการบัญชีขั้นตน 
                  (Introduction to Accounting Principles) 
 

๒. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 
          ไมมี 
 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบและหมูเรียน (section) 
     ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี หมู ๑ 
 

๔. ภาคการศกึษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวชิา 
     ภาคการศกึษาที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

๕. สถานท่ีเรยีน 
    คณะบริหารธุรกิจ  ภาควิชาการบัญช ีมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๕ 

 ๓

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑. รายงานชัว่โมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม 
แผนการ
สอน 

จํานวน 
ชั่วโมงท่ีสอน 

จริง 

เหตุผลท่ีการสอนจริง 
ตางจากแผนการสอน 

เกิน ๒๕% 

- แนะนํารายวชิา  
- ความหมายของการบัญช ี
- วตัถปุระสงคของการบัญชี  
- แมบทการบญัชี  
- จรรยาบรรณของวชิาชพี  
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

๔ ๔  

- รายงานทางการเงิน  
- สมการบัญช ี 
- การวิเคราะหรายการ  
- การบันทึกขอมูลทางการบัญชีในสมุด
รายวันทัว่ไป  
- การผานรายการไปสมุดบัญชีแยก
ประเภท  
- การจัดทํางบทดลอง 

(กรณีธุรกิจบริการ) 
 

๘ ๘  

- การปรับปรงุรายการและการจัดทํางบ
การเงิน 

๘ ๘  

- กระดาษทําการ  
- การปดบัญช ี 
- การโอนยอดคงเหลือบัญชีถาวร 

๘ ๕ กระดาษทําการเปนรายการ
สรุปเขาใจงาย และรายการ
เปดบัญชีเปนรายการ
ตอเนือ่งหัวขอเดียวกัน 
 

 
 



มคอ.๕ 

 ๔

 

หัวขอ 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม 
แผนการ
สอน 

จํานวน 
ชั่วโมงท่ีสอน 

จริง 

เหตุผลท่ีการสอนจริง 
ตางจากแผนการสอน 

เกิน ๒๕% 

- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเน่ือง  
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ     
แบบสิ้นงวด 

๔ ๗ เนื้อหาในหวัขอสินคา มี
หลายหัวขอทีเ่ก่ียวของ 
จําเปนตองใชเวลามากกวาท่ี
กําหนดในแผนการสอน 
 

- กระดาษทําการ  
- รายการปดบัญช ี
- การบันทึกบัญชีเก่ียวกับภาษี 
มูลคาเพิ่ม  
- การบันทึกรายการทางการบัญช ีและ
การจัดทํางบการเงิน 

(กรณีธุรกิจพาณิชยกรรม) 
 

๘ ๘   

- สมุดรายวันเฉพาะ 
 

๔ ๔  

- ระบบใบสําคัญ 
 

๔ ๔  

- การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญช ี
 

๘ ๘  

- รายงานผลการศึกษา ทีม่อบหมายให
ทําเปนงานกลุม  ตามหัวขอท่ีนักศึกษา
กําหนดเอง 
 

๔ ๔  

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๕ 

 ๕

 

๒.หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลมุ 
ตามแผน  

นัยสาํคญัของการสอนที่ไม
ครอบคลมุ 

แนวทางชดเชย/แกไข 
 

- กระดาษทําการ  
- การปดบัญช ี 
- การโอนยอดคงเหลือบัญชี
ถาวร 
 

    ไมมี แตใชเวลานอยกวาที่
กําหนด 

    ปรับเวลาการสอนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาและการฝกทําแบบฝกหัด 

- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเน่ือง  
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด 
 

     การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความแตกตางของการบันทึก
รายการทั้งสองวิธ ี และ บญัชี
สินคาคงเหลอื 

   ใชชัว่โมงทีเ่หลือจากหัวขอการ
สอนในสัปดาหที่ ๑๐  ซ่ึงสามารถ
ชดเชยเวลาไดพอดี 

 

๓. ประสิทธิผลของวิธีการสอนท่ีทาํใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู 
วิธีการสอนที่กําหนด

ใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล  
ปญหาของการใชวิธีการสอน 

พรอม 
ขอเสนอแนะในการแกไข 

 

ม ี ไมม ี

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

-  บรรยายพรอมยก 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
-  กําหนดใหนักศึกษา
หาตัวอยางที่เก่ียวของ 
โดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
-  อภิปรายกลุม โดย
สอดแทรกเรือ่ง
คุณธรรม จริยธรรม 
-  จัดทําแบบฝกหัดใน
แตละบทเรยีน 

/      การใหนักศึกษาแสดง
ความเห็นตอกรณีหรือเหตกุารณ  
ที่เก่ียวของกบัคุณธรรม และ
จริยธรรมนักบัญชีใชเวลามาก  
การสอดแทรกลงในเนือ้หาการ
สอนแตละหัวขอ ทําใหนักศกึษา
เขาใจและเขาถึงคุณธรรม 
จริยธรรมไดไมดีเทากับการ
ยกตัวอยาง และใหแสดง
ความเห็น 

 



มคอ.๕ 

 ๖ 

ผลการเรียนรู 
วิธีการสอนที่กําหนด

ใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล  
ปญหาของการใชวิธีการสอน 

พรอม 
ขอเสนอแนะในการแกไข 

 

ม ี ไมม ี

ความรู 
 
 

- บรรยาย อภปิราย     
- การทํางานกลุม        
- การวิเคราะหกรณี 
ศึกษา          
- มอบหมายใหหา
ตัวอยางเอกสารทาง
บัญช ีเพือ่นํามาบันทึก
บัญชีตามวงจรการบัญช ี
ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

/   

ทักษะทางปญญา 
 
 

-  มอบหมายวิเคราะห
กรณีศึกษาและนําเสนอ
ผลการศึกษา 
-  อภิปรายกลุม 

/   

ทักษะความสัมพนัธ 
ระหวางบคุคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 

-  จัดกิจกรรมกลุม โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยรวมกันวิเคราะห
กรณีศึกษาและการ
นําเสนอรายงานที่ไดรับ
มอบหมายเปนทีม 

/    

ทักษะการวเิคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
 

- มีการนําเสนองาน
กลุม  

/   
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 ๗

๔. ขอเสนอการดาํเนนิการเพื่อปรับปรงุวิธีการสอน 
         วธิีการสอนตองเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัตจิริง และการแกไขปญหาในการปฏิบัต ิโดยการจัดทํา
แบบฝกหัดท่ีมีเงื่อนไขและปญหาที่ตาง ๆ กัน จัดใหมีส่ือการสอนเพือ่ประหยัดเวลาในการสอน ใหเขาใจ
ไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเน้ือหามีจํานวนมาก 
 

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                            ๑๐๐ คน 
๒. จํานวนนักศึกษาทีค่งอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา           ๑๐๐ คน 
    (จํานวนนกัศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 
๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่อน (W)                                       ๐ คน 
 

๔. การกระจายของระดบัคะแนน  
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A ๗ ๗ 
 B+ ๑๓ ๑๓ 
B ๑๘ ๑๘ 

 C+ ๒๕ ๒๕ 
C ๒๒  ๒๒ 

 D+ ๑๓ ๑๓ 
D ๒ ๒ 
F ๐ ๐ 

ไมสมบูรณ (I)   
ผาน (P,S)   
ไมผาน (U)   

๕. ปจจัยทีม่ทีําใหระดับคะแนนผิดปกติ 
    ไมมี 
 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมนิ 

 
 



มคอ.๕ 

 ๘ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

   การประเมนิพฤติกรรม ไมสามารถทําไดทุก
สัปดาหท่ีเขาสอน  ทําไดประมาณ  ๖  ครั้ง 

   เวลาที่ใชในการสอน มีความพอดีกับเน้ือหามาก  
การประเมินพฤติกรรมเปนรายบุคคลคอนขาง
เปนไปไดยาก  ทําไดเฉพาะการสงงาน การเขา
หองเรียน    
 

 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมนิผลการเรยีนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมมี ไมมี 
๗. การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

    ประชุมกรรมการกํากับมาตรฐาน พิจารณา
ขอสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา 

   ปรบัขอสอบในขอ๑ เก่ียวกับ คุณธรรมจริยธรรม  
คําส่ังขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ ใหเนนการวิเคราะห
มากกวาความจํา  และควรมีคําส่ังในนักศึกษา
แสดงการตัดสินใจดวย 
 

 
 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 

๑. ประเด็นปญหาดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

     ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน  

ผลกระทบ 
 

ไมมี ไมมี 
๒. ปญหาดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 
 
 
 
 



มคอ.๕ 

 ๙

                                                       หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
 

๑. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 

    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศึกษา 
         -  เวลาในการนําเสนองานมีไมเพยีงพอ จึงทําใหไมสามารถควบคุมเวลาการสอนใหอยูในเวลาที่ 
กําหนดได 
         -  ควรมีตัวอยางจริงซ่ึงแสดงใหเห็นวิธีการปฏิบตัิทางบัญชีใหนักศึกษามากกวาน้ี 
 

    ๑.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ ๑.๑ 
          - นักศึกษาจะตองบริหารเวลาการนําเสนอใหอยูในกําหนดกลุมละไมเกิน ๓๐ นาท ีเน่ืองจาก
หัวขอการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
         -  เห็นดวยกับการเพิ่มตวัอยางจริง 
 

๒. ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
 

          ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยวิธีอ่ืน 
          ขอวพิากษที่สําคัญ จากการสอบถามนักศึกษา พบวา การสอนที่เนนการปฏิบัติ ชวยใหนักศึกษา

มีประสบการณและเขาใจในการบันทึกบัญชีมากขึ้น 
 

          ๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ ๒.๑ 
    การใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง ชวยใหนักศึกษามี
ความเขาใจการศึกษาการบันทึกบัญชีมากขึ้น 
 

 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. ความกาวหนาของแผนการปรบัปรุงตามท่ีเสนอในรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา  
     ครั้งที่ผานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอ 
ในภาค/ปการศึกษาครัง้ทีผ่านมา 

ผลการดาํเนนิการ 
 

แบบฝกหัดมีนอย ตองการเห็นตัวอยางจริง 
      เพิ่มแบบฝกหัด นําตัวอยางในเสรจ็รบัเงิน
ใหนักศึกษาไดปฏิบัตจิริง 



มคอ.๕ 

 ๑๐ 

๒. การดาํเนนิการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
     ปรับวธิีการสอน เพิ่มตวัอยาง ใหนักศกึษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพเิศษ 
 

๓. ขอเสนอแผนการปรบัปรุงรายวชิาสําหรบัภาค/ปการศึกษาตอไป 
 

ขอเสนอแผนการปรับปรุง กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

  เชิญอาจารยพิเศษมาให
ความรูใหม ๆ ดานมาตรฐาน
บัญช ี

  สัปดาหท่ี ๒ ระหวางการสอน 
หัวขอ รายงานทางการเงิน 

    อาจารยผูสอน  ติดตอ  
หลักสูตรประสานงาน 

   ปรบัรายงานผลการศึกษาท่ี
มอบหมายใหทํางานเปนกลุมให
เหมาะสมกับชวงเวลา 
 

กอนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห อาจารยผูสอน 

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

        จัดใหนกัศึกษาไดไปศึกษานอกสถานที่ เชน บรษิัท สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติงานดาน
การบัญช ีหรือมีอุปกรณ เทคโนโลยีทีทั่นสมัย ในสภาพแวดลอมการใชงานจริง 
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๑

ตัวอยาง มคอ.๖ 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  

  
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม หมายถึง รายงานผลการฝกงาน 

ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝกงาน  ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป    รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการ
ฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนส้ินสุด  ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก  
การวิเคราะหผลการประเมิน  การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพ่ีเลี้ยง  

 
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังน้ี 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การดําเนินการที่ตางไปจากแผนประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
หมวดที่ ๔ อุปสรรค ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
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๒

ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม   

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญช ี

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา  
            รหัสวิชา       xxx๔๘๒ 
            ชื่อรายวิชา    สหกิจศึกษา 

 

๒. หลักสูตร  บัญชีบัณฑติ 

 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
           อาจารยผูรับผิดชอบ                   รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ 
           อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา        ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต 
                                                       อาจารยภูริ อยูเย็น 

 

๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม  
           ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

หมวดที่  ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. การเตรียมนักศึกษา  
 

แผนการดําเนินการ การดําเนินการที่แตกตาง 
จากแผนการที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต      

๑.๑  การปฐมนิเทศนักศึกษา 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดกอนออก
ฝกประสบการณภาคสนามใน
วิชาสหกิจศึกษา  
๑.๒  การเตรียมสถาน

๑.๑ รวมการปฐมนิเทศนักศึกษา
กอนออกฝกประสบการณ
ภาคสนามไวในวิชาการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา 
๑.๒ การจัดหาสถานประกอบ 

๑.๑ ควรจัดใหมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษากอนออกฝกภาคสนาม
นอกเหนือจากการเรียนรายวิชา
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
๑.๒  สรางเครือขายความรวมมือ
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๓

ประกอบการเพ่ือใหนักศึกษา
สมัครและคัดเลือก 
 
 
 

การเพ่ิมเติม  เน่ืองจากสถาน
ประกอบการบางแหงมีปญหา
ดานเศรษฐกิจขอยกเลิกการรับ
นักศึกษาเขาฝกปฏิบตัิสหกิจ
ศึกษา 

กับสถานประกอบการ  เพ่ือเพ่ิม
จํานวนสถานประกอบการ และ
จัดทําทะเบียนรายชื่อสถาน
ประกอบการ ใหมีตัวเลือกมากขึ้น 

 
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
 

แผนการดําเนินการ การดําเนินการที่แตกตาง 
จากแผนการที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต      

 ๒.๑  การจัดประชุมชี้แจง
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
เพ่ือทําความเขาใจจุดมุงหมาย
ของสหกิจศึกษา ผลการเรยีนรู
ที่คาดหวัง  บทบาทหนาทีค่วาม
รับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา  
การนิเทศ  การประเมินผล
นักศึกษา 
 

๒.๒  การกําหนดแผนการ
นิเทศนักศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ  จํานวน ๑ คร้ัง 
 

๒.๑   เปนไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒  มีการเปลี่ยนแปลงการ
นิเทศ เน่ืองจากอาจารยที่ปรึกษา
มีภาระงานสอนมากไมสามารถ
ไปนิเทศนักศกึษาตามที่กําหนด 
 

๒.๑  ควรจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
การวางแผนการพัฒนานักศึกษา
รวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาและพนักงานที่
ปรึกษา/ พนักงานพ่ีเลี้ยงของ
สถานประกอบการกอนที่นักศึกษา
ออกสหกิจศึกษา 
 
 

๒.๒  การวางแผนในเรื่องการจัด
เวลาในการสอนและการนิเทศของ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษากอน
ลวงหนา  โดยประสานกับสถาน
ประกอบการ 

 
๓. การเตรียมพนักงานทีป่รึกษา/ ผูควบคุม การฝกงานภาคสนาม (Field supervisors)  จากสถาน

ประกอบการ   
 

แผนการดําเนินการ การดําเนินการที่แตกตางจาก
แผนการที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการ
วางแผนในอนาคต          

๓.๑  การประสานขอรายชื่อพนักงาน 
ที่ปรึกษา  และลักษณะงานที่ 
ตองการใหนักศึกษาปฏิบัติงาน   
และการชี้แจงใหสถาน 
ประกอบการทราบถึงวตัถุ  

๓.๑ การพบสถานประกอบการ
ใหม  เพ่ือสรางความรวมมือ
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม 
 

๓.๑ ติดตอสถานประกอบการหรือ
พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง  
เพ่ือการวางแผนกําหนดกิจกรรม
ความยากงายของงานที่เหมาะสม
กับการปฏิบตังิานในวิชาชีพ
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ประสงค สิ่งทีค่าดหวังจาก 
การปฏิบัติงาน ผลการเรียนรู 
ของนักศึกษาที่ตองการให 
นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
 

๓.๒ มอบเอกสารคูมือ การให 
คําปรึกษา  คาํแนะนําและการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นักศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓.๒  ดําเนินการตามแผน 
 

ลวงหนาไมนอยกวา ๔ เดือน หรือ 
๑ ภาคการศึกษากอนการออกฝก
ประสบการณสหกิจศึกษา 
 
 

๓.๒  ควรมีการเตรียมการกําหนด
ลักษณะงานทีใ่หนักศึกษาปฏิบัติ  
และกําหนดหัวขอโครงงานที่
ตองการใหศึกษาที่ชัดเจนเปน
ประโยชนทั้งผูประกอบการและ
นักศึกษาทีส่ามารถนํามาใชเปน
โจทยในการศกึษาไดเปนอยางดี 
และกําหนดใหมีการจัดประชุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพดานสหกิจศึกษา
ระหวางสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัย  อยางนอยปละ ๑ 
คร้ัง 

 
๔. การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม 
  

                     การเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต 

๔.๑ การเปลีย่นแปลงกิจกรรมและ/หรืองานที่
มอบหมาย 
- มีการเปลี่ยนสถานประกอบการที่แตกตางจาก
แผน การปฏิบัติงานที่กําหนดใหนักศึกษา  
เพ่ือใหเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา 
 

๔.๒ การเปลีย่นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก 
และการสนับสนุนนิสิต 
-  การจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ใหนักศึกษา  
 

 
 
- ควรมีการนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับนักศกึษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
- ควรแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา วาอาจมีการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจําเปนของสถาน
ประกอบการ 
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หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
           จํานวน ๒๐   คน  จากนักศึกษาชั้นปที่ ๔ จํานวน ๑๐๐ คน  คิดเปน ๒๐%   
 

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัตงิานสหกิจศกึษา     
           จํานวน  ๒๐   คน คิดเปน ๑๐๐%   
 

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)     
          ไมมี    
 

๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 
  A        (๑๐๐ – ๘๐ คะแนน)              ๖            ๓๐% 
  B+           (๗๙ – ๗๕ คะแนน)              ๘            ๔๐% 
  B        (๗๔ – ๗๐ คะแนน)              ๖            ๓๐% 
  C+       (๖๙ – ๖๕ คะแนน)                   
  C        (๖๔ – ๖๐ คะแนน)   
  D+          (๕๙ – ๕๕ คะแนน)   
  D        (๕๔ – ๕๐ คะแนน)   
  F         ต่ํากวา ๕๐ คะแนน   
                   รวม            ๒๐          ๑๐๐% 

 

๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
    

    ๕.๑ สถานประกอบการไมสามารถรับนักศึกษาปฏบิัติงานตามแผนที่กําหนด  เน่ืองปญหาดาน
เศรษฐกิจ  สถานประกอบการจําเปนตองปรับลดพนักงานลง  ไมมีภาระงานใหปฏิบัติจึงไมสามารถรับ
นักศึกษาปฏบิัติงานได  แมวาจะตอบรบันักศึกษาเขาปฏิบัติงานแลว   
   ๕.๒ สถานประกอบการบางแหงยังไมคอยเขาใจระบบสหกิจศึกษาดีพอ 
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หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 
 

๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก     
           -  อุปสรรคดานงบประมาณที่สนับสนุนการนิเทศของอาจารยที่ปรึกษา  โดยเฉพาะกรณีที่สถาน
ประกอบการอยูตางจังหวัด  และงบประมาณในการประสานกับสถานประกอบการในการสรางพันธมิตร
เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหนักศึกษามีทางเลือกในการปฏิบัติงานมากขึ้น    
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
            -   ขาดการกระตุนในการติดตามงาน และการใหคําแนะนาํแกนักศึกษาอยางตอเน่ือง  และ
สถานประกอบการไมสามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงดูแลใหคําแนะนําไดอยางเต็มที่
เพราะพนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพ่ีเลี้ยงตองดูแลนักศกึษาปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาหลายสถาบัน  
 

๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต    
             -  จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และสามารถสรางพันธมิตรกับสถาน
ประกอบการมากขึ้น  ทําใหนักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการไดมากขึ้น 
               - มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีหนวยงานภายใน  ซ่ึงเปนหนวยงานกลางทาํหนาที่ประสานงาน
กับสถานประกอบการ  อํานวยความสะดวก  ตลอดจนจัดหา  สรางพันธมิตรเพ่ิมขึ้น  เพ่ือใหมีสถาน
ประกอบการเครือขายมากขึ้น 
 

 
 

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา  (แนบผลการสํารวจ) 
 

    ๑.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
 

๑.๑.๑  จุดแข็ง  
- นักศึกษาไดเขาใจและเรียนรูงานจากการปฏิบัติงาน สามารถเชื่อมโยงภาคทฤษฎีที่ไดเรียนใน

วิชาตางๆ   กับการนําไปใชปฏิบัติงานจรงิ 
- พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ  และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตาม

งานและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนอยางดี 
 

๑.๑.๒  จุดออน 
- นักศึกษาขาดทักษะการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญชีในสถานประกอบการ เน่ืองจาก

นักศึกษายังขาดทักษะในดานนี้และเปนการเร่ิมปฏิบตัิงาน  ซ่ึงการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญชี
ตองใชประสบการณและการปฏิบัติงานมากกวาน้ี   
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    ๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

         - นักศึกษายังขาดประสบการณในการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญช ี
         - พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง  มีงานมาก จึงมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษานอย   
         - สถานประกอบการมีขอมูลที่สําคัญไมสามารถใหนักศึกษาปฏิบัติได 
 

๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลี้ยง/         
    ผูควบคุมการฝกงานจากสถานประกอบการ 
 

    ๒.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
 

           ๒.๑.๑  จุดแข็ง 
- นักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูงานทางดานบัญชีจากการปฏิบัติงานจรงิ และเกิดทักษะมี 

ประสบการณในวิชาชีพ 
- นักศึกษาสวนใหญมีความรูในทฤษฎีเพียงพอตอการประยุกตใชกับงานจริงไดเปนอยางดี 
 

            ๒.๑.๒  จุดออน 
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทักษะในการทํางาน  การใชโปรแกรมประยุกตทางการบัญชี  

เน่ืองจากสถานประกอบการมีความตองการผูมีความสามารถทํางานไดทันท ี
- นักศึกษาบางคนยังมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายไมดีพอ 
 

๒.๒   ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
           -  สถานประกอบการใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีผลการเรียนรูตามที่
หลักสูตรคาดหวังเปนอยางดี 
           -  ควรเพ่ิมทักษะการใชโปรแกรมประยุกตทางการบัญชีใหมากขึ้น  และใหมีโปรแกรมประยุกต
ทางการบัญชมีากขึ้น  โดยอาจสรางความรวมมือกับองคกรธุรกิจทีผ่ลิตโปรแกรมสําเร็จรูปในการเพ่ิมพูน
ความรูและทกัษะใหกับนักศึกษามากขึ้น 
 

      

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 
    - จัดใหมีการฝกอบรมใหนักศึกษามีทักษะวชิาชีพที่จําเปนตอการทาํงานมากขึ้น  และมีการประเมิน
ทักษะกอนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
    - ประสานงานกับสถานประกอบการใหมีพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงกอนนักศึกษาออก
ปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน 
    - ใหนักศึกษามีความพรอมตอการออกปฏิบัติงาน โดยใหนักศึกษาสามารถสรางความคุนเคยกับ
พนักงานที่ปรึกษาลวงหนากอนการปฏิบัตงิานสหกิจศกึษา 
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๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้ง 
    กอน 
 

ประเด็นที่ระบุในครั้งที่ผานมา สําหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ ๑. 
 

- การขอเพิ่มทักษะการอบรมเรื่องการใชภาษา
เพ่ือการสื่อสารใหกับนักศึกษา 
 

- การขอเพิ่มจํานวนสถานประกอบการ เพ่ือให
เปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาในการเลือก
สถานประกอบการที่มีภาระงานตรงตาม
ความสามารถของนักศึกษา 
 

เหตุผลของความสําเร็จและผลกระทบในกรณีไม
สําเร็จ   
 

- นักศึกษาเรยีนรูเรื่องการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ได
จากโครงการการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
 

- จัดเพ่ิมได จํานวน ๒ แหง  ยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของนักศึกษาทีต่องการออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
 

ขอเสนอ 
- จัดหลักสูตรเสริมทักษะที่
จําเปนใหนักศกึษามีความ
พรอมในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 
 

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา 
๒๕๕๘ 

ผูรับผิดชอบ 
อาจารยผูรับผิดชอบและ 
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

          - การปรับปรุงหลักสูตรโดยขอเพิม่รายวิชาบังคบัที่เรียนกอนรายวิชาสหกิจศึกษา คือ รายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา ๑(๐-๒-๑) 
          - การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินการสหกิจศึกษาสาขาการบัญชี เชน   คาใชจายใน 
การนิเทศ  การหาสถานประกอบการเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     มคอ. ๖ 

 
 

๘

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 
ลงชื่อ                จอมใจ การรักษ                           วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘     
           (รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ)  
               อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 
ลงชื่อ                 อนุชา ตั้งจิต                               วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘     
            (ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต)  
              อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 
ลงชื่อ                 ภูริ อยูเย็น                                 วันที่   ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘     
                 (อาจารยภูริ อยูเย็น )  
            อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๑

ตัวอยาง มคอ. ๗ 
  รายงานผลการดาํเนนิการของหลักสตูร 

 
                  รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผลประจําป
โดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติ
ของนักศึกษาที่เรียนในหลกัสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุป
ภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสทิธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 
การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จ
การศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพฒันา รวมท้ังแผนปฏิบัติการในการพฒันา
คณาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบด ีและใชเปนขอมูล
ในการศึกษาดวยตนเองเพือ่ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู
ประเมินภายนอกไดดวย 

 
ประกอบดวย ๙ หมวด ดงันี ้

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี ๒  ขอมูลเชิงสถิติ 
หมวดท่ี ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
หมวดท่ี ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดท่ี ๕ การบริหารหลักสูตร 
หมวดท่ี ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดท่ี ๗ คุณภาพของการสอน 
หมวดท่ี ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจาก 

ผูประเมินอิสระ 
หมวดท่ี ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๒

ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร บัญชบีัณฑิต ประจําปการศกึษา ๒๕๕๘ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาบัญช ี
 

 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
 
๑. หลักสตูร   
          บัญชบีัณฑิต  
 

๒. ระดับคุณวฒุ ิ   
          ปริญญาตร ี
 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลําดบั 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวฒุ ิ
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ท่ี
สําเรจ็

การศึกษา 

๑ นาง วิไลพร สอนงาย 
รองศาสตราจารย 

D.B.A (Accounting) 
บช.ม. 
บธ.บ.(การบญัชี) 

The University of Florida  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

๒ นาง จอมใจ การรักษ 
รองศาสตราจารย 

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๓ นางสาว ญาดา สอนดี 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

 
๔. วนัท่ีรายงาน    
             วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๓ 

๕. ปการศึกษาท่ีรายงาน   
             ปการศึกษา   ๒๕๕๘ 
 

๖. สถานทีต้ั่ง    
          ภาควชิาบัญช ีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
 

 

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิต ิ
 

๑.  จํานวนนกัศึกษาช้ันปที่ ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน   
                 จาํนวน  ๑๐๐  คน 
 

๒.  จํานวนนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในปที่รายงาน   
                  จํานวน ๙๕ คน 
 

๒.๑  จํานวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสตูร      
          ไมมี   
 

๒.๒  จํานวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลาของหลักสูตร    
          จํานวน  ๙๕  คน 
 

๒.๓  จาํนวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกาํหนดเวลาของหลักสูตร     
         จํานวน  ๒ คน 
 

๒.๔ จาํนวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ       
        ไมมีวิชาเอก 
 

๓.  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสาํเร็จการศึกษา 
 

           ๓.๑  รอยละของนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                         
                         รอยละ ๙๕   
 

           ๓.๒  ขอสังเกตเกีย่วกบัปจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสาํเร็จ
การศึกษาตามหลักสตูร 

 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๔ 

๑)  นักศึกษาลาออก                            
           รอยละ  ๓    
                         

๒)  นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐                            
           รอยละ  ๑ 
 

                ๓)  นักศึกษามีผลการเรียนรายวิชาในกลุมวิชาชพี  F ตองลงทะเบียนเรียนใหม   
                           รอยละ ๑ 
 

๔.  จาํนวนและรอยละของนักศึกษาทีส่อบผานตามแผนการศกึษาของหลักสูตรในแตละป 
 

ปที่เขา 
 

ปการศึกษา (จํานวนรับจริง) 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

คางชั้น     ๕ 
ชั้นปที่ ๔    ๙๕ ๙๕ 
ชั้นปที่ ๓   ๙๖ ๙๖ ๙๗ 
ชั้นปที ่๒  ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๙๗ 
ชั้นปที ่๑ (ปท่ีทําการประเมนิ) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
           รวม                                      ๑๐๐ ๑๙๗ ๒๙๔ ๓๙๐ ๓๙๔ 
จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผน       
 การศึกษาของหลักสูตร                        

      
๙๕ 

   
๙๕ 

รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผน 
   การศึกษาของหลักสูตร 
   (คํานวณจากจํานวนนักศกึษาป ๒    
   ของแตละรุน) 

    
 
 

๙๗.๙๔ 

 

 
๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจาํนวนนกัศึกษาในแตละปการศกึษา  
          สัดสวนของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร เปรียบเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 

- รอยละของนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ที่เรียนตอชัน้ปท่ี ๒ = ๙๗.๐๐ 
- รอยละของนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ ที่เรียนตอชัน้ปที่ ๓ = ๙๘.๙๗ 
- รอยละของนักศึกษาชั้นปท่ี ๓ ท่ีเรียนตอชัน้ปที่ ๔ = ๙๘.๙๖ 

 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๕ 

๖.  ปจจัย/สาเหตุทีม่ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
 นักศึกษามีปญหาตั้งแตการเริ่มตนการศกึษา เชน การไมชอบคณิตศาสตร การยายคณะ การเขามาดวย
เงื่อนไขพิเศษ (นักกีฬาชาต)ิ เปนตน 
 

๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 
            -  วนัที่สํารวจ วันซอมรับปริญญา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

- จํานวนแบบสอบถามทีส่ง  ๙๕ ฉบับ  
- จํานวนแบบสอบถามทีต่อบกลับ ๗๖ ฉบับ  
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๘๐ 
- การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกบัจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 
การไดงานทํา ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน 

ยังไมได
งานทํา 

รวม ตรงสาขาที่
เรียน 

ไมตรงสาขาท่ี
เรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอื่น 

จํานวน ๖๘ ๔ ๓ ๑ ๐ ๗๖ 
รอยละของผูตอบกลับ ๘๙.๕ ๕.๒ ๔.๐ ๑.๓ ๐ ๑๐๐ 
 
๘. การวเิคราะหผลที่ได  

ผูสําเร็จการศกึษาสวนใหญไดทํางานตามคุณวุฒทิีจ่บการศึกษา อยางไรก็ตาม อาจมีผูสําเรจ็การศึกษา
บางคนเปลีย่นไปประกอบอาชพีที่เก่ียวของ เชน การเงิน เปนตน ทั้งนี้เปนเพราะสาขาวชิาการบัญชีเปนสาขาวิชา
พื้นฐานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นยังพบวามีผูสําเร็จการศึกษาบางสวน ไดศึกษาตอท้ังในและ
ตางประเทศ ผูสําเร็จการศกึษาบางสวนชวยงานธุรกิจครอบครัวหลงัจากสําเรจ็การศึกษา 
 

 

หมวดที่ ๓   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 
๑.   การเปลีย่นแปลงภายในสถาบนัท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา 
 ในชวง ๒ ปท่ีผานมา มหาวทิยาลัยมีนโยบายมุงเนนการทําวจิัยและนําสูการเผยแพรในระดับชาตแิละ
ระดับนานาชาติ ทําใหคณะบริหารธุรกิจจาํเปนตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองตามนโยบาย
ดังกลาว เชน การใหมีการเสนอผลการวจิัยในระดับภาควิชา การเรียนการสอนของวิชาการบัญชีเนนการทําวจิัย 
เปนตน 
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๖

๒.   การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบนัท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
 ในชวง ๒ ปท่ีผานมามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีอยางมาก ทําใหการเรียนการสอนตอง
ปรับเปลี่ยนใหทันตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งตลาดแรงงานวิชาชพีบัญชีมีความตองการใหบัณฑิตมี
ความรูในเชิงการนําไปปฏบิัติไดทันที รวมทั้งการมีคณุธรรมและจริยธรรม ดังนัน้ การเรียนการสอนจึงตองมุงเนน
การใหนักศึกษาไดฝกงาน รวมท้ังการใหนักศึกษาไดเรยีนรูการมีคุณธรรมและจริยธรรมดวย 

 
หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

๑. สรุปผลรายวชิาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา  
            แผนการเรียนแบบมสีหกิจศึกษา 
 

ชื่อวิชา ภาค/ 
ป

การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
 

 

จํานวน
นักศึกษา 

 

A B+ B C+ C D+ D F S U W ลงทะ 
เบียน 

สอบ
ผาน 

หลักการบัญชีข้ันตน ๑/๒๕๕๔ ๗ ๑๓ ๑๘ ๒๕ ๒๒ ๑๓ ๒ - - -  ๑๐๐ ๑๐๐ 
แคลคูลัส ๑ ๑/๒๕๕๔ ๓ ๖ ๑๐ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๕ - - ๑๐ ๑๐๐ ๘๕ 
จิตวิทยาท่ัวไป               ๑/๒๕๕๔ ๑๐ ๑๖ ๑๕ ๓๗ ๒๐ ๒ - - - - - ๑๐๐ ๑๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑/๒๕๕๔ ๑๐ ๑๒ ๑๘ ๒๕ ๒๕ ๕ ๕ - - - - ๑๐๐ ๑๐๐ 
รายวิชาในกลุมวิชา 
  มนุษยศาสตร 

 
๑/๒๕๕๔ 

 
๑๒ 

 
๑๒ 

 
๒๐ 

 
๒๕ 

 
๒๕ 

 
๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

เศรษฐศาสตรจุลภาค      ๒/๒๕๕๔ ๔ ๗ ๑๐ ๒๓ ๒๕ ๘ ๔ ๔ - - ๑๕ ๑๐๐ ๘๑ 
การบัญชีข้ันกลาง ๑        ๒/๒๕๕๔ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๓ ๑๕ ๔ ๓ ๕ - - ๕ ๑๐๐ ๙๐ 
ธุรกิจและสภาพ  
  แวดลอมทางกฎหมาย   

 
๒/๒๕๕๔ 

 
๒๐ 

 
๒๕ 

 
๒๕ 

 
๒๕ 

 
๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

การประมวลผลดวย 
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส     

 
๒/๒๕๕๔ 

 
๒๕ 

 
๒๕ 

 
๓๐ 

 
๑๕ 

 
๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

ภาษาอังกฤษ                ๒/๒๕๕๔ ๑๐ ๑๕ ๓๐ ๒๕ ๑๘ ๒ - - - - - ๑๐๐ ๑๐๐ 
รายวิชาในกลุมวิชา   
  สังคมศาสตร 

 
๒/๒๕๕๔ 

 
๒๐ 

 
๒๒ 

 
๒๗ 

 
๒๖ 

 
๑๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

เศรษฐศาสตรมหภาค      ๑/๒๕๕๕ ๖ ๑๐ ๑๔ ๑๘ ๑๘ ๘ ๔ - - - ๒๐ ๙๗ ๗๗ 
การบัญชีข้ันกลาง ๒       ๑/๒๕๕๕ ๑๐ ๑๓ ๒๒ ๒๕ ๑๓ ๔ ๓ - - - ๑๐ ๙๗ ๘๗ 
หลักการจัดการ             ๑/๒๕๕๕ ๑๘ ๒๒ ๒๗ ๒๖ ๗ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
หลักสถิต ิ                  ๑/๒๕๕๕ ๓ ๑๐ ๑๒ ๒๐ ๑๒ ๑๐ ๕ ๕ - - ๑๐ ๙๗ ๘๒ 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๗ 

ชื่อวิชา ภาค/ 
ป

การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
 

 

จํานวน
นักศึกษา 

 

A B+ B C+ C D+ D F S U W ลงทะ 
เบียน 

สอบ
ผาน 

ภาษาไทยเพ่ือการ 
  สื่อสาร                

 
๑/๒๕๕๕ 

 
๒๐ 

 
๒๕ 

 
๓๒ 

 
๒๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 

ภาษาอังกฤษ               ๑/๒๕๕๕ ๑๔ ๑๙ ๒๙ ๑๘ ๑๗ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การบัญชีตนทุน ๑          ๒/๒๕๕๕ ๑๐ ๑๒ ๒๗ ๒๕ ๒๑ ๒ - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การภาษีอากร ๑     ๒/๒๕๕๕ ๑๒ ๑๘ ๒๖ ๒๕ ๑๖ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
  เพ่ือการตัดสินใจทาง 
  ธุรกิจ                 

 
 

๒/๒๕๕๕ 

 
 
๙ 

 
 

๒๕ 

 
 

๓๐ 

 
 

๑๗ 

 
 

๑๖ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๙๗ 

 
 

๙๗ 
การจัดการการผลิต         ๒/๒๕๕๕ ๑๓ ๒๒ ๒๖ ๒๐ ๑๖ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
หลักการตลาด               ๒/๒๕๕๕ ๑๘ ๒๒ ๒๙ ๑๕ ๑๔ ๑๑ ๑๐ - - - - ๙๗ ๙๗ 
รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุม 
   วิชาวิทยาศาสตรและ 
   คณิตศาสตร 

 
 

๒/๒๕๕๕ 

 
 
๘ 

 
 

๒๒ 

 
 

๒๕ 

 
 

๑๖ 

 
 

๑๘ 

 
 
๘ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๙๗ 

 
 

๙๗ 
การบัญชีข้ันสูง ๑           ๑/๒๕๕๖ ๙ ๑๗ ๒๙ ๒๕ ๑๒ ๖ ๕ ๒ - - - ๙๗ ๙๕ 
การบัญชีบริหาร             ๑/๒๕๕๖ ๗ ๒๒ ๒๘ ๒๐ ๑๙ ๑ - - - - - ๙๗ ๙๗ 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ 
   ระบบสารสนเทศ  

 
๑/๒๕๕๖ 

 
๑๘ 

 
๒๕ 

 
๓๐ 

 
๑๙ 

 
๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 

การภาษีอากร ๑ ๑/๒๕๕๖ ๑๑ ๒๒ ๒๔ ๒๘ ๑๒ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การเงินธุรกิจ                ๑/๒๕๕๖ ๑๒ ๒๔ ๒๘ ๒๕ ๘ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
ภาษาอังกฤษ  ๑/๒๕๕๖ ๒๐ ๒๗ ๒๓ ๒๐ ๗ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
วิชาเลือกเสรี ๑/๒๕๕๖ ๒๐ ๒๗ ๒๓ ๒๐ ๗ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การบัญชีข้ันสูง ๒           ๒/๒๕๕๖ ๑๑ ๒๒ ๒๙ ๒๓ ๑๒ - - - - - - ๙๖ ๙๖ 
การสอบบญัช ี              ๒/๒๕๕๖ ๑๐ ๒๐ ๒๔ ๑๙ ๑๘ ๕      ๙๖ ๙๖ 
การงบประมาณยุคใหม ๒/๒๕๕๖ ๑๕ ๓๐ ๓๒ ๑๙ - - - - - - - ๙๖ ๙๖ 
ระบบสารสนเทศทาง    
   การบัญชี      

 
๒/๒๕๕๖ 

 
๑๐ 

 
๒๕ 

 
๒๖ 

 
๒๔ 

 
๑๒ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 

วิชาภาษา (เลือก)           ๒/๒๕๕๖ ๑๒ ๓๐ ๒๕ ๒๖ ๔ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
วิชาชีพเลือก ๒/๒๕๕๖ ๑๒ ๓๐ ๒๕ ๒๖ ๔ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
วิชาเลือกเสรี ๒/๒๕๕๖ ๒๔ ๒๘ ๑๕ ๑๒ ๑๘ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การตรวจสอบและ 
   ควบคุมภายใน 

 
๑/๒๕๕๗ 

 
๑๓ 

 
๒๓ 

 
๑๘ 

 
๑๗ 

 
๑๓ 

 
๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๘

ชื่อวิชา ภาค/ 
ป

การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
 

 

จํานวน
นักศึกษา 

 

A B+ B C+ C D+ D F S U W ลงทะ 
เบียน 

สอบ
ผาน 

รายงานทางการเงินและ 
   การวิเคราะห             

 
๑/๒๕๕๗ 

 
๙ 

 
๑๒ 

 
๑๘ 

 
๒๖ 

 
๒๘ 

 
๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 

การเตรียมความ 
   พรอมสหกิจศึกษา 

 
๑/๒๕๕๗ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒๐ 

 
๒๐ 

สัมมนาการบญัชี ๑/๒๕๕๗ ๓๕ ๔๕ ๑๖ - - - - - - - - ๙๖ ๙๖ 
การจัดการเชิงกลยุทธ ๑/๒๕๕๗ ๑๒ ๑๓ ๑๙ ๒๖ ๒๓ ๒ - - - - - ๙๕ ๙๕ 
วิชาชีพเลือก ๑/๒๕๕๗ ๑๔ ๑๘ ๒๕ ๓๐ ๙ ๑ - ๑ - - - ๙๗ ๙๖ 
วิชาชีพเลือก ๑/๒๕๕๗ ๑๑ ๑๕ ๒๙ ๓๐ ๑๒ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
สหกิจศึกษา ๒/๒๕๕๗ ๖ ๘ ๖ - - - - - - - - ๒๐ ๒๐ 
 
 

๒. การวเิคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกต ิ
 

๒.๑ รหัสวิชา xxxxxx 
วิชาแคลคูลสั ๑ 
 

   มีความผิดปกติ  คือ คะแนนเฉลี่ยของรายวิชาเฉลีย่ต่ํากวา ๒.๐๐  

๒.๒ การดําเนินการ
ตรวจสอบ 
 

   สอบถามจากนักศึกษาทีข่อถอนวชิาและที่ได F  

๒.๓ เหตุผลทีท่ําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ เกณฑ
ท่ีตั้งไว 
 

   นักศึกษาทีมี่คุณวุฒิกอนเขาศึกษาสายศิลปคํานวณจะมีผลการเรียนเฉลี่ยตํ่า 
(ประมาณ ๑.๕) เม่ือตองมาเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร  จากการสัมภาษณ
นักศึกษากลุมนี้  พบวานักศกึษามีพื้นฐานคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาไม
พอเพียง  

๒.๔ มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว 

   ไดขอใหอาจารยภาควิชาคณิตศาสตรปรับวธิีการสอน โดยใหแบบฝกหัดมากขึ้น 
นอกจากนั้นไดประสานกับชมรมบัญชีของคณะใหมีการเปดการสอนพิเศษให
นักศึกษาที่มีปญหา รวมท้ังการปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตรกอนเรยีนวิชที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส ๑ 
 

 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๙ 

๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  
 

     ๓.๑  รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน   
                         ไมมี 
 

     ๓.๒  วิธีแกไขกรณีท่ีมกีารสอนเนื้อหาในรายวชิาไมครบถวน 
 

    รายวิชาเกือบรอยละ ๑๐๐ ไดสอนครบถวน หากการสอนเนือ้หาในรายวิชาไมครบถวน เนือ่งจาก
เหตุผล เชน มีวันหยุดตรงตามตารางสอน ผูสอนติดภารกิจสําคัญ เปนตน ผูสอนจะนัดมาเรียนชดเชยในตอนเย็น
หรือชวงวางของนักศึกษา 

 
 

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
 

๑. ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
 

 การบริหารหลกัสูตรโดยรวมไมมีปญหา อยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรมีวิชาเก่ียวของกับสหกจิศึกษา 
ปญหาท่ีสําคญัท่ีเกิดขึ้น คือ ความเพียงพอของสถานประกอบการใหนักศึกษาไดฝกงาน รวมท้ังการจัดสรรสถาน
ประกอบการใหตรงกับความตองการของนักศึกษา 
 
๒. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถปุระสงคของหลักสูตร 
 

 ถึงแมปญหาขางตนจะเปนปญหาของการบริหารหลักสูตรก็ตาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
พยายามสรางเครือขายเพิ่มสถานประกอบการ เชน ตดิตอไปยังศิษยเกา เพือ่ขอความชวยเหลอืใหนักศึกษาเขา
ฝกงาน จากประสบการณทีผ่านไดรับความชวยเหลอืเปนอยางดี  
 
๓. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคในอนาคต 
 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีโครงการการประสานงานใหบริษทัเอกชนรับนักศึกษาฝกงานเพือ่ปองกัน
ปญหาท่ีเกิดจากความไมเพยีงพอ และความไมเหมาะสมของสถานประกอบการ นอกจากนั้นยังนําปญหาที่พบ
จากการดําเนนิการปกอน ๆ มาวเิคราะห รวมถึงการหารือผูประกอบการ เพือ่หาทางลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการท่ีนักศึกษาทํางานไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการ และคณุภาพงาน  
 
 
 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๑๐

 

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสตูร 
 
๑.   การประเมนิจากผูที่กําลังจะสาํเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ): วนัท่ีสาํรวจ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

๑.๑  ขอวพิากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิ ขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 

จุดออน  
๑) เน่ืองจากนักศึกษาเรียนวิชาหลักการบัญชี
ตั้งแตป ๑ นอกจากน้ันมาตรฐานการบัญชีมีการ
พฒันาอยางตอเนือ่ง จึงทําใหนักศึกษากังวลวา
อาจมีการหลงลืมมาตรฐานการบัญช ีรวมทั้ง
ความรูทางดานการบัญชอีาจไมเปนปจจบุัน 
๒) การใชโปรแกรม Excel ขั้นสูงในการทํางาน 

     ดานบัญชี 
 

จุดแข็ง 
๑) อาจารยผูสอนมีชื่อเสียง ประสบการณ และมี  
๒) ความสามารถในการถายทอดดานการบัญชี 
 ไดเปนอยางดี 
๒) มีจํานวนคอมพวิเตอร และระบบอินเทอรเนต็ 
   อยางเพียงพอและท่ัวถึง 
 

 
๑) จะดําเนินการบรรยายสรุปมาตรฐานการบัญชีกอนวัน
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
 
 
๒) จะดําเนินการบรรยายสรุปมาตรฐานการบัญชีกอน
วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

๑) จะดําเนินการเพือ่ดํารงและเสริมจุดแข็งอยาง
ตอเนือ่ง เชน การสงอาจารยไปศึกษาตอระยะสั้นใน
ตางประเทศ การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมา
บรรยาย เปนตน 
๒) สนับสนุนใหนักศึกษาไดใชเทคโนโยลชีวยในการ
สืบคนขอมูลในการเรียนมากที่สุด 

๑.๒ ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมนิขอ ๑.๑ 
 

        เนือ่งจากวัตถปุระสงคของหลักสูตรตองการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการบัญชี การ
ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไปในป ๒๕๕๘ ควรพจิารณาเพิ่มวชิาท่ีสรุปประเด็นที่สําคญัของมาตรฐานการบัญชี
แยกเปนรายวชิาโดยเฉพาะ 

 
 
๒.  การประเมนิจากผูมีสวนเกี่ยวของ  
       การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของทาํโดยการสงแบบสอบถามไปยังผูประกอบการหลังจากนักศึกษาเสรจ็ส้ิน
วิชาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ รวมทั้งการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตหลังจากบณัฑิตเรียนจบไป
แลว ๑ ป 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๑๑

๑.๑  ขอวพิากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิ ขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 

จุดออน  
๑) นักศึกษาไมมีความอดทนในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะระยะเวลา ๒ – ๓ เดือนแรก นักศึกษา
จะลาออกจากงาน  

 

๒) นักศึกษามีความเปนตวัของตวัเองสงู และไม
สามารถทํางานเปนทีมได 
 

จุดแข็ง 
๑) นักศึกษามคีวามรูความสามารถทางการบัญชี
เปนอยางดี 
๒) นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษดี 
 

 
๑) การแกไขจุดออน คอื การใหนักศึกษารุนพี่มาพบ
กอนจบการศกึษา โดยเลาใหฟงสภาพการทํางานใน
ระยะเริ่มตน เพือ่ช้ีแนะทางออกที่เปนไปได 
 

๒) มุงเนนการทํางานเปนกลุมของแตละวิชา รวมท้ัง
ใหการประเมนิผลท้ังรายบคุคลและรายกลุม 
 

    
     ไมมี 
  
     ไมมี 

๒.๒ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ 
             ไมมีผลกระทบตอการปรับปรุงหลักสูตร 

 
๓.  การประเมนิคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัช ี
 ๓.๑ ระบบการประเมนิและเกณฑท่ีใชในการประเมนิคุณภาพหลักสูตร 
 

ตัวบงชีแ้ละเปาหมาย ปการศึกษา 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๒.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญช ี
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๓.  มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
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๑๒ 

ตัวบงชีแ้ละเปาหมาย ปการศึกษา 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของ   ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖   
ภายใน ๓๐ วนั หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

๕.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๗.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปท่ีแลว   
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๘.  อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนาํดานการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๙.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชพีอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๐. จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพฒันาวชิาการและ/หรือวิชาชพี  
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
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๑๓ 

 

๑๑.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐   
      

    
 
 

 
 
 

๑๒.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมีตอ
บัณฑิตใหมไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

     
 
 

๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาภายหลังการเรียน รอยละ ๑๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๔. จํานวนนกัศึกษาที่รบัเขาเปนไปตามแผน 
 

     

๑๕. บัณฑิตท่ีไดงานทําไดรับเงินเดือนเริม่แรกไม
ต่ํากวาเกณฑก.พ. กําหนด 
 

     
 

รวมตวับงชี ้(ขอ) ในแตละป 
 

๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๕ 

ตัวบงชีบ้งัคบั (ขอท่ี )  
 

   ๑-๕     ๑-๕     ๑-๕   ๑-๕    ๑-๕ 

ตัวบงชีต้องผานรวม (ขอ) ๙ 
    

๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
 

 
เกณฑประเมิน  :  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้   

๑) ตัวบงช้ีบังคบั (ตวับงชี้ท่ี๑ – ๕)  มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และ 
๒)  มีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตวับงชี้รวม  โดย 
     พิจารณาจากจํานวนตวับงชี้รวมในแตละป 
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๑๔

       ๓.๒ รายงานผลการดําเนนิงานตามตวับงชี ้
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมใน
การประชุมเพือ่วางแผน  ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 
 

 
๘๐ % 

 
๘๕% 

 
 
 

๒.  มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 

 
๑๐๐ % 

 
๑๐๐ % 

 
 

 

๓. มีรายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.๓)  และรายละเอียดการฝก
ประสบการณวิชาชพี(แบบมคอ.๔) (ถามี) กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 
 

๑๐๐ % 

 
 

๑๐๐ % 

 
 
 

 

๔. จัดทํารายงานการดําเนินการของรายวิชา รายงานการ
ดําเนินการฝกประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 
 

ภายใน ๓๐ 
วัน 

 
 
 

๓๐ วัน 

 
 
 
 

 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน 
๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

ภายใน ๖๐ 
วัน 

 
๕๕ วัน 

 
 

 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยละ ๒๕ ของ
รายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

 
 

๑๐๐ % 

    
 

๙๐ % 

 
 

X 

๗.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน และหรอื การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.๗ ที่แลว 

 
 
มี 

 
 

ครบถวน 

 
 
 

 

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอื
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

 
มี 

 
มี 
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๑๕

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

๙. อาจารยประจําทุกคนจะตองไดรับการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

 
๑๐๐ % 

 
๑๐๐ % 

 
 

 

๑๐. จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพฒันาวชิาการและ/หรือวชิาชพีไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

 
๕๐% 

 
๖๐ % 

 
 

 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  

 
๓.๕ 

 
๔.๒๐ 

 
 

 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหมที่มีตอบณัฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  

 
๓.๕ 

 
๓.๘๒ 

 
 

 

๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจากนักศึกษา
ภายหลังการเรียนรอยละ ๑๐๐ 

 
๑๐๐ % 

 
๑๐๐ % 

 
 

 

๑๔. จํานวนนกัศึกษาท่ีรบัเขาเปนไปตามแผน ๑๐๐ % ๑๐๐ %  
 

๑๕. บัณฑิตทีไ่ดงานทําไดรับเงินเดือนเร่ิมแรกไมต่ํากวาเกณฑ 
ก.พ. กําหนด 

     
๘๐% 

 
๘๖% 

 
 

 

 
      ๓.๓  สรุปผลการประเมนิเมื่อครบหลักสตูร   
 

             มีการดําเนินการครบตามขอ ๑-๕  และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้  ๑๔  ขอ จาก ๑๕  ขอ คิดเปน 
รอยละ๙๓.๓๓ โดยขอ ๘  การปฐมนิเทศอาจารยใหม  ใชการปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย    ซ่ึงผานการ
ประเมิน (เกินรอยละ ๘๐ ของตวับงชีท้ั้งหมด) 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๑๖

หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน 
 
๑. การประเมนิรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
 

๑.๑ รายวชิาท่ีมีการประเมนิคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมนิ 
ทุกรายวิชาใชการประเมินโดยระบบ E-Evaluation โดยนักศึกษาครบทุกวชิา รวมท้ังผูสังเกตจากภาควิชา

และคณะกรรมการที่แตงตัง้โดยภาควิชา และการประชุมของคณะกรรมการบริหารภาควิชา  
 

๑.๒ ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมนิอยูในระดับดี มีบางประเด็นที่เก่ียวของกับเกรดท่ีนกัศึกษาใหความเห็นวาอาจารยผูสอนไม

ควรท่ีจะเขมงวดมาก เนือ่งจากมีผลกระทบตอการสมัครงานที่ไมสามารถแขงขันกับบัณฑติทีจ่บจากมหาวทิยาลัย
อื่นได 

 

๒. ประสิทธิผลของกลยทุธการสอน  
 

จากการท่ีภาควิชาไดเปดโอกาสใหนักศกึษาไดประเมินกลยุทธการสอนของทุกวชิา ผลการประเมิน
ประสิทธผิลอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตามยังมีปญหาอยูบางวิชาท่ีควรมีส่ือการสอนมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากนักศึกษา
ไมเห็นภาพจงึไมเขาใจในรายวิชา เชน การสอบบัญช ีระบบสารสนเทศทางการบญัชี เปนตน ขอเสนอแนะ
ดังกลาวไดแจงใหผูสอนทราบแลว ความเห็นของนักศึกษาไมมีผลตอกลยุทธโดยรวมของภาควชิา 

         
๒.๑ สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลบัจาก

แหลงตาง ๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู
ตามกลุมสาระหลักทัง้ ๕ ประการ 

๒.๒ แนวทางแกไขปรับปรุง 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 

นักศึกษามีความรู และความเข า ใจในคุณค าแหงวิชา ชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ   มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ รวมทั้งนักศึกษามี
ความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถาบันและสังคม  และมีจิตสํ า นึก  และมี
พฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม อยางไรก็ตาม นักศึกษาขาดความสามารถใน
การบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
  

 
 

ควรเชญิวทิยากรที่มีความชํานาญ
เก่ียวกับการบริหารเวลามาบรรยายในวัน
ปจฉิมนิเทศ 

 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๑๗

๒.๑ สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลบัจาก
แหลงตาง ๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู

ตามกลุมสาระหลักทัง้ ๕ ประการ 

๒.๒ แนวทางแกไขปรับปรุง 

๒. ความรู 
 

นักศึกษามีความรูและความเขาใจใน แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  
และวิธีการทางการบัญชีรวมท้ังมีความรูและความเขาใจในองค
ความรูทางดานอื่น ท่ี สัมพันธ กับองคความรูดานการบัญชี  
อยางไรก็ตาม นักศึกษาขาดความสามารถในการบูรณาการและ
นํามาประยุกตใชกับองคความรูทางการบัญชี รวมทั้งขาดเทคนิค
การปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ  
 

 
 

ควรสอดแทรกวิชาการบัญชีที่บูรณาการ
ระหวางการบัญชีการเงิน และการบัญชี
บริหาร รวมทั้งสารสนเทศทางการบัญชี
เขาหากัน 
 

๓. ทักษะทางปญญา 
 

นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล  ประมวลขอมูลและแนวคิดตางๆ  
เพื่อนํามาใชในการระบุและวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนได
ดวยตนเอง นอกจากนั้น นักศึกษาสามารถประยุกตและบูรณา
การความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน   ใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ใหมในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ รวมท้ังนักศึกษาสามารถติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตองและครบถวน 
   

 
 

ไมมี 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

นักศึกษาสามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น  และปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี   รวมท้ังนักศึกษามีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของ
ผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน  และนักศึกษามีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชี
ของตนเองอยางตอเน่ือง 

 
 

ไมมี 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๑๘

๒.๑ สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลบัจาก
แหลงตาง ๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู

ตามกลุมสาระหลักทัง้ ๕ ประการ 

๒.๒ แนวทางแกไขปรับปรุง 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นักศึกษาขาดทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย  รวมทั้ ง
นักศึกษาสามารถไมสามารถทํางานเปนทีมได อยางไรก็ตาม
นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการ
ส่ือสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย 
และการสื่อสารสารสนเทศ 
 

 
 
 

ควรประสานงานไปยังภาควิชาที่สอนวชิา
ที่เก่ียวของกับคณิตศาสตรและสถิติให
มุงเนนการทําแบบฝกหัดและมีทดสอบ
ยอยใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดตื่นตัว
อยางตอเน่ือง รวมทั้งการมอบหมายให
ทํางานเปนกลุมมากย่ิงขึ้น 

 
 
๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
 

มีจํานวนอาจารยใหม ๑ คน ไดรับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย  และภาควชิาไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมใน
เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

 

         ๓.๑ สรุปสาระสําคัญในการดาํเนนิการ 
   หวัขอหลักการสอน วธิีการสอน การประเมินผล รวมท้ังแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังดาน

วิชาการและกจิกรรม  
  

         ๓.๒ สรุปการประเมนิจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
   อาจารยใหมมีความพึงพอใจในการจัดปฐมนิเทศของมหาวิทยาลยั 

 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๑๙

๔.  กิจกรรมการพฒันาวชิาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 
 
๔.๑ กิจกรรมที่จดัหรือเขารวม จํานวนผูเขารวม ๔.๒ สรุปขอคิดเหน็และประโยชนท่ีไดรับ 

อาจารย บุคลากร
สาย

สนบัสนนุ 

๑. การอบรมมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญช ี

 
๒๐ 

 
- 

เปนประโยชนมาก อยางไรก็ตามควรจัดใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายในภาควิชา 
เพือ่ใหมีความเขาใจอยางลกึซึ้ง 
 

๒. การอบรมภาษาอังกฤษ  ๓ เปนประโยชนมาก ควรทําอยางตอเนือ่งทกุภาค
การศึกษา 
 

๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ ๕ ๕ เปนประโยชนมาก และควรจัดอบรมดานการ
แตงกายดวย 

 
หมวดที่ ๘ ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคณุภาพหลักสตูรจากผูประเมนิอิสระ 

 
๑.ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับ
การเสนอแนะจากผูประเมิน 

๒.ความเหน็ของหลักสตูร/
ผูรับผิดชอบหลักสตูรตอ
ขอคิดเหน็หรือสาระท่ีไดรับ
การเสนอแนะ 

๓.การนําไปดําเนนิการเพื่อการ
วางแผนหรือปรบัปรุงหลกัสูตร 

๑.๑ ควรจัดใหมีการอบรม
ทางดานความอดทนตอการ
ทํางานโดยเฉพาะการเริ่มตน
ของงาน รวมทั้งฝกใหนักศกึษา
ทํางานกันเปนทีม 

 

๑.๒ ควรเนนใหมีการเรียนวชิา
ทางดานการเงินมากยิ่งขึ้น 

๒.๑ ยอมรับวานักศึกษาเปนจริง
ตามความคิดเห็นของผูประเมิน 
และวางแผนที่จะตองปรับ
ทัศนคติตอการทํางาน 
 
 

๒.๑ เห็นดวยกับความคิดเห็น
ของผูประเมิน 

๓.๑ ความเหน็ในลักษณะเดียวกันนี้
เกิดขึ้นกับนักศึกษาคณะอื่น ดังนั้นควร
นําความเห็นดังกลาวขึ้นสูระดับ
มหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาเรียน
ผานวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

๓.๑ เห็นดวยกับความคิดเห็นของผู
ประเมิน และจะไดนําไปปรับหลักสูตร
ในคราวตอไป 
 

 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๒๐ 

หมวดที่ ๙ แผนการดาํเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

๑.  ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปท่ีผานมา  
 ภาควิชาไดดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว โดยเฉพาะการปรับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการทํางานใน

ระยะเริ่มตน และการทํางานเปนทีม นอกจากนั้นยังกําลังพจิารณาเพื่อปรับหลกัสูตรใหนักศกึษาของภาควิชาใน
สามารถเลือกวิชาทางการเงินใหมากขึ้น  รวมถึงการเพิ่มการปฐมนิเทศนอกเหนือจากการเปดสอนรายวิชาเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษาในหลักสูตรดวย 
 

แผนดาํเนนิการ วนัสิน้สุดการ
ดําเนนิการตามแผน 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

๑.๑ แผนการปรับ
ทัศนคติตอการทํางาน 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางเกสร กลิน่บัญชี ไดเรียนเชิญวทิยากร และ
ศิษยเกา บรรยายเกี่ยวกบั
ความสําคัญของวิชาชพีบัญชี 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการ
ประกอบวชิาชีพในการปจฉิม
นิเทศ 

๑.๒ แผนการปรับ
หลักสูตรใหบรรจุวชิา
ทางการเงิน 

๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ นายคิดดี ทําดี กําลังดําเนินการ 

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ 
       ไมมี 

 
๒.  ขอเสนอในการพฒันาหลักสูตร 
 

     ๒.๑ ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร 
- ควรจัดใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนวิชาทางดานการเงิน โดยอาจปรบัปรุงหลักสูตรใหมีวิชาโท หรือ
แนะนําใหนักศึกษาลงทะเบยีนวิชาทางดานการเงินเปนวิชาเลือกเสรี 
 

     ๒.๒ ขอเสนอในการเปลีย่นแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวชิาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
            - ไมมี 
 
 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๒๑ 

     ๒.๓ กิจกรรมการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 
            - อบรมคณาจารยใหเรียนรูเทคนิคการสอนใหม ๆ เชน กรณีศึกษา เปนตน 
            - เรยีนเชิญอาจารยตางประเทศมาใหความรูอาจารยประจํา และสนับสนุนทุนในการทําวิจยัใหแก
อาจารยชาวตางประเทศน้ัน 
            - อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูเก่ียวกับระบบ Oracle เนื่องจากในปจจุบันมหาวิทยาลยั
ดําเนินการติดตั้งระบบ รวมถึงการอบรมภาษาอังกฤษใหดวย 
  
๓. แผนปฏิบติัการใหมสาํหรับป ๒๕๖๐ 
 

แผนปฏบิตังิาน วนัท่ีคาดวาจะ 
สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

ปรับหลักสูตรเพือ่ใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนวิชา
ทางดานการเงิน 
 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายคิดดี ทําดี 

แผนการปรับทัศนคติตอการทํางาน 
 

ตอเน่ือง นางสมบุญ ใจซ่ือ 

อบรมคณาจารยใหเรียนรูเทคนิคการสอนใหม ๆ 
เชน กรณศีึกษา เปนตน 
 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม รักบัญช ี

เรียนเชิญอาจารยตางประเทศมาใหความรู
อาจารย รวมท้ังหาชองทางในการทําวจิัยกับ
อาจารยชาวตางประเทศนั้น 
 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายธรรมาภิบาล การบัญชี 

 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  : รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร สอนงาย 

ลายเซ็น  :                               วิไลพร สอนงาย                            วันที่รายงาน: ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
ประธานหลกัสูตร  : รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร สอนงาย 

ลายเซ็น  :                                วิไลพร สอนงาย                      วันที่รายงาน: ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
เหน็ชอบโดย :   รองศาสตราจารย ดร. ไทย คุมภัย  (หัวหนาภาควชิา) 

ลายเซ็น  :          ไทย คุมภัย                                   วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
เหน็ชอบโดย : ศาสตราจารย ดร. บริหาร รักธุรกิจ  (คณบดี) 

ลายเซ็น  :          บริหาร รกัธรุกจิ                                      วันท่ี : ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 



มคอ. ๗ 
 

 
 
๒๒

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. สําเนารายงานรายวิชาทกุวิชา 
๒. วิธีการใหคะแนนตามกาํหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน 
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑติทีจ่บการศึกษาในปที่ประเมิน 
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  




