หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ
รายละเอียดของหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
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12
37
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39
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43

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 2 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) และจดหมายแต่งตั้ง
ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคผนวกที่ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2554
ภาคผนวกที่ 5 รายวิชา/คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
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มคอ.2
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ
และศึกษาทั่วไป
ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
และโดยการเวียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
และโดยการเวียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register: TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ ป ระกอบอาชี พ ทางด้ า นการบั ญ ชี ด้ า นภาษี ด้ านตรวจสอบและควบคุ ม ภายในตามสถาน
ประกอบการ
8.2 เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้ให้คาปรึกษาทางการเงินและบัญชี
8.3 พนักงานขององค์กรภาครัฐ
8.4 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นางสาวณฐา เศวตนรากุล
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2

นางสาวภัทรา เตชะธนเศรษฐ์

3

นางสาวธนัชพร ถวิลผล

4

นางรักนรินทร์ แสนราช

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก

อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ.
อาจารย์ ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ. (การบัญชี)

5

นายณัฐพล พุ่มศิริ

อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ. (การบัญชี)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ประเทศไทย
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร, ประเทศไทย

ปี พ.ศ.
2553
2539
2546
2541
2549
2547
2549

เลขประจาตัว
ประชาชน
3409900048513
3100700331992
3450600745954
3130300407517

2539
2553
2546

3100500676392
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง และมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการแข่งขันทางวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาคน
และการศึกษา จึงมีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจไทย ให้มีโครงสร้างที่สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
สมรรถนะของกาลังคน ให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อการดารงชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพจึงควรได้รับการ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาแนวความคิด และวัฒนธรรมทางการเรียนรู้เพื่อการลงมือทาได้จริง
พัฒนาวิสัยทัศน์และแนวคิดมุมมองให้กว้างไกลทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลาและสามารถ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ
ในปัจจุบันพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ได้มีการกาหนดควบคุมการประกอบวิชาชีพ
การทาบัญชีโดยระบุให้ผู้ทาบัญชีทุกคนในทุกองค์การจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
และได้กาหนดให้ผู้ทาบัญชีในภาคธุรกิจที่มี ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี ดังนั้น บุคลากรที่จะเข้ามาทางานในตาแหน่งนักบัญชี ต้องพัฒนา
คุณวุฒิ รวมถึงขีดความรู้ ความสามารถของตนให้สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ สถาบันการศึกษาจึงมี
ความจาเป็นที่จะต้อ งผลิตกาลังคนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในสายสามัญและสายวิชาชีพ ได้เข้ารับ
การศึกษาต่อซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจดาเนินธุรกิจและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้า
และความมั่นคงในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาการบัญชีที่ยังต้องการอีกเป็นจานวนมากต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่เป็นตลาดแรงงานที่สาคัญ ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม อิทธิพลทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านข้อมูลข่ าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ
ล้ ว นส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน การจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่าง ๆ บุคลากรที่จะเข้ามาทางานในตาแหน่งนักบริหาร และนักจัดการทาง
การเงิน จาเป็นต้องเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปวิเคราะห์และปรับตัวในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญใน
โลกของการท างาน และในการจั ด ท าหลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง สภาวะแวดล้ อ มซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง อยู่
โดยเฉพาะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมการผลิตการค้า และ
การบริการ ตลอดจนมีแหล่งอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการจัดทากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
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รวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกงานในสถานประกอบการ จึงเป็นส่วนสาคัญที่มหาวิทยาลัยได้
จัดทาหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
หลักสูตรบริหารธุรกิจ บั ณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เป็น สาขาวิช าชีพหนึ่งที่ มีความจาเป็นใน
การพัฒนากาลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษาจึงเป็นส่วนสาคัญในการกาหนด
หลักสูตรที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความจาเป็นที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี สามารถเข้าถึงองค์
ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
วิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การเงิ น รองรั บ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานเสรี จ ากการเปิ ด เขตการค้ า เสรี พร้ อ มการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถการแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งการสร้า งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มี ป รั ช ญา คื อ พั ฒ นาคน พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีป ณิธ านมุ่งมั่นที่จ ะพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความเป็นเลิ ศทาง
วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็น
ผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน ทั้งนี้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ของมหาวิทยาลัย ได้
กาหนดวิสั ย ทัศน์ คือ การเป็ น สถาบั นชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ 1.การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ผลิตบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 3.เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 4.ให้บริการวิชาการอย่างมีมาตรฐาน และ 5.
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในยุทธศาสตร์หลักด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น มีอยู่ 3 มาตรการ
ได้แก่ การมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนา
และการขยายการจัดการศึกษา และการส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ สาหรับพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรหลายข้อ เช่น การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ การผลิตกาลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
และยังต้องมุ่งสร้างบัณฑิตสาขาการบัญชีให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความพร้อมที่
จะเข้าสู่การทางานในวิชาชีพได้อย่างแท้จริง และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีเป็นหลักสูตรที่มีพื้นฐานหลักการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษา จึงมีความสัมพันธ์กับสาขาอื่น ๆ ที่
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานเหล่านี้
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
นักศึกษาที่มีความสนใจจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น สามารถเข้ามาเรียนได้หากต้องการมี
ความรู้ทางการบัญชี โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาอื่น โดยการคิด
ภาระงานให้แก่หลักสูตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรบริห ารธุร กิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มุ่งผลิ ตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานใน
สาขาวิชา มีความชานาญในวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสามารถนาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่
จาเป็น และเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผ ล มีความมั่ นคงทาง
อารมณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามทางวิชาชีพบัญชี
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในประเทศไทย
เป็ น ไปอย่ างรวดเร็ ว ทาให้ องค์กรต้ องเผชิญ กับการเปลี่ ยนแปลง ทั้งการหดตัว และการขยายตัว ของ
เศรษฐกิจ ความเสี่ย งในการลงทุน และการบริหารงาน การที่ องค์กรจะสามารถดารงอยู่ได้ ผู้ บริห าร
จาเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลทางการบัญชีที่แสดงความเป็นไปของธุรกิจ เช่น ผลการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงินของธุรกิจ ความมั่นคงของธุรกิจ เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจ
จากพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ได้มีการกาหนดควบคุมการประกอบวิชาชีพการทา
บัญชี โดยระบุให้ผู้ทาบัญชีทุกคนในทุกองค์กรจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี และได้
กาหนดให้ผู้ทาบัญชีในภาคธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีทางการบัญชี กอปรกับคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งที่ ตั้งขององค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนเป็นจานวนมาก ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จึงเป็นสาขาวิชาที่
ตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาทางการบัญชี
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบัญชีและนักบริหารงานที่มีคุณภาพ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ความสามารถไปพัฒนาวิชาชีพบัญชี สามารถถ่ายทอด
ความคิดเห็นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยและ
จิตสานึกในจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพบัญชี
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการทาวิจัยทางด้านการบัญชี

-7-

มคอ.2
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
และสภาวิชาชีพบัญชี

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
- เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการ รายงานผลการประเมินหลักสูตร
บัญชี
- หลักสูตรได้รับการประเมิน
- ประเมินการประกันคุณภาพ
มาตรฐาน ในระดับดีขึ้นไป
หลักสูตรทุกปี อย่างต่อเนื่อง
- เอกสารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง/
- ปรับปรุงหลักสูตร ทุก ๆ 5 ปี
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้
- สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ - บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
สอดคล้องกับความต้องการ องค์กรวิชาชีพบัญชีหรือผู้ใช้บัณฑิต กิจกรรม โครงการที่มีองค์กร
ของธุรกิจ
ในการพัฒนาขีดความสามารถทาง วิชาชีพ หรือผู้ใช้บัณฑิตให้การ
วิชาชีพของนักศึกษา และบัณฑิต
สนับสนุนสามารถทาความ
- ติดตามความต้องการในการพัฒนา ร่วมมือ และมีการดาเนิน
ความรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษา
กิจกรรมตามบันทึกความ
และบัณฑิตเพื่อจัดโครงการและ
ร่วมมือ
กิจกรรม
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานผลการติดตามการ
พัฒนาความรู้ของบัณฑิต
- พัฒนาบุคลากรในด้านการ - ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้
- ผลงานด้านการให้บริการ
เรียนการสอน การวิจัย
พัฒนาความรู้ ประสบการณ์
วิชาชีพ การจัดทาเอกสาร
และการให้บริการวิชาการ
วิชาการและวิชาชีพ เพื่อนามาใช้
ประกอบการสอน งานวิจัย
เพื่อให้มีประสบการณ์
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
การเข้าอบรมสัมมนา
สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การศึกษาต่อ
คุณภาพ และประสิทธิภาพ - สนับสนุนบุคลากรให้ทางานวิจัย
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
และบริการวิชาการแก่องค์กร
เรียนการสอน
ภายนอก
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มคอ.2
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิตคิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2557 2558 2559 2560 2561
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
320
80
80
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มคอ.2
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินรายได้
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
ก. งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ข. งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,000 1,459,000
1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,000 1,459,000
80,000 524,000 968,000 1,412,000 1,776,000
324,000 648,000 972,000 1,296,000
80,000 200,000 320,000 440,000 480,000
300,000 360,000 432,000 518,000 622,000
300,000 360,000 432,000 518,000 622,000
1,580,000 2,144,000 2,723,000 3,319,000 3,857,000
80
160
240
320
320
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาต่อปี 53,537 บาท)
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มคอ.2
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2554
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิช า เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2554
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มคอ.2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
130203110 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
หรือวิช าอื่น ๆ ในกลุ ่ม วิท ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับ ปริญ ญาตรีที่ม หาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน
140203901
140203903
140303101
140303104
140303201
140303401
140303505
140303509

2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
(Social, Economic and Political Dimension)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
จิตวิทยาเพื่อการทางาน
(Psychology for Work)
การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
คาราโอเกะ
(Karaoke)
เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
เปตอง
(Pétanque)
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10 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

มคอ.2
140303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือเปิดสอน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
1 กลุ่มวิชาแกน
52 หน่วยกิต
141113101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
141113102 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
141113103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
141113104 การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
141113106 การจัดการธุรกิจเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
(Business for AEC Management)
141113107 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations for Business)
141113209 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
141213101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information Technology)
141213102 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
141313101 สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)
141313102 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
(Principles of Accounting)
141313103 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
141313104 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
141313105 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
141313106 การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
141313107 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Quantitative Analysis)
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มคอ.2
141313108

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Report and Statement Analysis)
141313109 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
2 กลุม่ วิชาชีพ
45 หน่วยกิต
141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting I)
141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting II)
141313203 การบัญชีต้นทุน 1
3(3-0-6)
(Cost Accounting I)
141313204 การบัญชีต้นทุน 2
3(3-0-6)
(Cost Accounting II)
141313205 การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Accounting I)
141313206 การบัญชีขนั้ สูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Accounting II)
141313207 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Auditing)
141313208 การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Audit and Internal Control)
141313209 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
141313210 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
(Legal Aspects of Accounting Profession)
141313211 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information Systems)
141313212 สัมมนาทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Accounting)
141313213 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
141313214 สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
(Co-Operative Education)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน (รายละเอียดของรายวิชา/คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี อยู่ในภาคผนวกที่ 5 )
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
13XXXXXXX
140103001
141313102
14XXXXXXX
14XXXXXXX
14XXXXXXX
14XXXXXXX
14XXXXXXX

รหัสวิชา
140103002
140XXXXX
140XXXXX
141213101
141313201
141313203

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(X-X-X)
(Science and Mathematics Elective Course)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
(Principles of Accounting)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
3(X-X-X)
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(X-X-X)
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(X-X-X)
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(X-X-X)
(General Education Electives Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1(X-X-X)
(General Education Electives Course)
รวม
18(X-X-X)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Electives Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Electives Course)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Computer and Information Technology)
การบัญชีขนั้ กลาง 1
(Intermediate Accounting I)
การบัญชีต้นทุน 1
(Cost Accounting I)
รวม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

มคอ.2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1401030xx
141113101
141313103
141313202
141313204
141313211

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Electives Course)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
การบัญชีขนั้ กลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting II)
การบัญชีต้นทุน 2
3(3-0-6)
(Cost Accounting II)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information Systems)
รวม
18(18-0-36)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
1401030XX
141113104
141213102
141313108
141313205
141313208

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Electives Course)
การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Report and Statement Analysis)
การบัญชีขนั้ สูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Accounting I)
การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Audit and Internal Control)
รวม
18(17-2-35)
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มคอ.2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
141113103
141113209
141313105
141313106
141313109
141313206
141313207

ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
กฎหมายธุรกิจ
(Business Laws)
การภาษีอากร
(Taxation)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre Co-Operative Education)
การบัญชีขนั้ สูง 2
(Advanced Accounting II)
การสอบบัญชี
(Auditing)
รวม

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(19-0-39)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
141113102
141113107
141313101
141313104
1413133xx
1413133xx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations for Business)
สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Electives Course)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Electives Course)
รวม
18(17-2-35)
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มคอ.2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
141313214

สหกิจศึกษา
(Co-Operative Education)
รวม

6(0-600-0)
6(0-600-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
141113106
141313107
141313209
141313210
141313212
141313213

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการธุรกิจเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
(Business for AEC Management)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Quantitative Analysis)
การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
(Legal Aspects of Accounting Profession)
สัมมนาทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Accounting)
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
รวม
18(15-6-33)
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มคอ.2
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
130203110 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล และความ
สมเหตุสมผล ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟังก์ชันมูลฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลง
และอนุพันธ์ ล าดับและอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น คณิตศาสตร์ด้านการเงิน การ
ประยุกต์ที่เลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึ งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความ
ทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์
การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 140103001 ภาษาอังกฤษ 1
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความ
ทั่ว ไป การเขี ย นประโยคที่มี โ ครงสร้า งไม่ซั บ ซ้อ นและย่ อหน้ า ขนาดสั้ น การฝึ กทั ก ษะ
เพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทางาน ภาษาในการทาธุรกิจ การตลาด การต้อนรับ
ลูกค้าและผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนาเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียน
และการนาเสนอโครงการ
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มคอ.2
140103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเรียนรู้ กระบวนการเทคนิค และภาษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
การใช้ภาษาอังกฤษ เทคนิคที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม
ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการพูดและการเขียน
140103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(English for Service Industry)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบริการ
ทักษะการสื่อสารสาหรับธุรกิจการบริหาร การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ
140103022 การเขียนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(Writing for Service Industry)
วิชาบังคับก่อน : 140103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
การเขียนเพื่อธุรกิจการบริการ การเขียนบันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกการประชุม แผ่นพับ และรายงาน การใช้คา วลี และสานวนที่
เหมาะสม
140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบ
สังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการพัฒนา
สังคม
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงและโอกาส พลวัตร
สังคม และการปรับตัวของสังคมไทย จริยธรรมกับการดารงชีวิตในสังคมพลวัตรสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
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มคอ.2
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการ
ของมนุษย์ การเรียนรู้ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และ
การปรับตัว
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการทางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในการทางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้นา การสร้าง
ทีมงาน และการสื่อสารในที่ทางาน
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการพูด องค์ประกอบของการพูด ประเภทของการพูด การวิเคราะห์
กลุ่ ม ผู้ ฟั ง การเตรี ย มการพู ด และการใช้ ห ลั ก จิ ต วิ ท ยาในการพู ด การพู ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น
140303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องต้น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่
ใช้เกี่ยวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกเพลง การจัดทารายการ
เพลง การตั้งจังหวะเพลง การใช้งานเสียงประกอบ การฝึกร้องเพลง การร้องเพลงเดี่ยว
และเพลงคู่
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็น
ผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
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มคอ.2
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวั ติ ข องการลี ล าศ ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของการลี ล าศ มารยาทของการลี ล าศ
การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นราแบบละติน และแบบบอลรูม
140303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม การฝึ ก ทักษะเบื้องต้น และสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิล เทนนิส
การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
140303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึก
ทักษะพื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับ คะแนน การจัดแข่งขันกีฬา เปตอง
การแข่งขันกีฬาภายในชั้นเรียน
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา ความขัดแย้งและการบริหาร
ความขัดแย้ง สั งคม วัฒ นธรรม มารยาททางสั งคม หลั กธรรมทางศาสนาและการ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับระบบพื้นฐานการทางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาใน
การเข้าใจความคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์
การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และ
วิธีพัฒนาความคิด
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มคอ.2
141113101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ระบบและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่ง
ส่วนการตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ
การวางแผนทางการตลาด การติดตามและประเมินผลทางการตลาด แนวโน้มและแนวคิด
ทางการตลาดสมัยใหม่
141113102 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายขององค์การและการจัดการ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การ ประเภท
ขององค์การ ลักษณะโครงสร้างขององค์การ ความเสี่ยงขององค์ก าร การวางแผน การจัด
สายงาน หลั กเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ หลักการบริหารและ
หน้ า ที่ ส าคั ญ ของฝ่ า ยบริ ห าร การวางแผนการจั ด คนเข้ า ท างาน การสั่ ง การ การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร แรงงานสั ม พั น ธ์ การจู ง ใจคนท างาน การท างานเป็ น ที ม การบริ ห าร
งบประมาณ การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน การเข้าใจถึงบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
141113103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทรัพยากรมนุษย์ หลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร การวิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ
ปฐมนิเทศ การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
บริหารค่าตอบแทนของบุคลากร การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของ
บุคลากรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
141113104 การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดาเนินงานในการผลิตสินค้าและบริการ ลักษณะและความสาคัญของการผลิต
ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต กลยุทธ์การดาเนินงาน การจัดการและการควบคุมคุณภาพ
การออกแบบสินค้าและบริการ เทคโนโลยีเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
กาลังการผลิต การซ่อมและการบารุงรักษา การจัดซื้อ และการบริหารสินค้าคงคลัง
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มคอ.2
141113106 การจัดการธุรกิจเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
(Business for AEC Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ลักษณะ
ธุรกิจของประเทศกลุ่มอาเซียน ประเภทของธุรกิจที่ทาความร่วมมือกันของกลุ่มอาเซียน
กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน เขตการค้าเสรี และเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน
การค้ าระหว่า งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น องค์ป ระกอบของประเทศร่ว มเจรจาที่ มี
ผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
141113107 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การพัฒนาและการจัดการโปรแกรมโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ การกาหนดงบประมาณ การกาหนดเนื้อหาข่าวสาร การประเมินและ
คัดเลือกข่าวสาร การนาเสนอข่าวสาร การตัดสินใจใช้สื่อ การวัดประสิทธิผลสื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง ความถี่ และผลกระทบของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
141113209 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์ ปั ญหาและสภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก าร การก าหนด
นโยบายธุรกิจ การให้คาปรึกษาทางธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการประสาน
ความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อย
ของหน่วยงานต่าง ๆ การจัดสรรทรัพยากร การศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงของหน่วยงาน
ธุรกิจและองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การ
ประเมินและการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
141213101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์นาข้อมูลเข้าและนา
ข้อมูลออก ระบบบั สและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ข้อมูล และการบริหารข้อมูล
หน่วยความจา หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบดิจิทัล ระบบปฏิบัติการ ระบบอินเทอร์เน็ต
และการสื่ อ สาร การใช้ โ ปรแกรมวิ น โดว์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทต่ า งๆ แพลตฟอร์ ม
คอมพิวเตอร์
- 25 -

มคอ.2
141213102 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์กับงานธุรกิจ การสร้าง
จดหมายเวียน การจัดทารายงาน การจัดทาแผนภูมิ การสรุปข้อมูลสาหรับผู้บริหาร
เทคนิคนาเสนองานด้วยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงหลายมิติ การใช้
ฟังก์ชันการคานวณ พื้นฐานการจัดฐานข้อมูล
141313101 สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญของสถิติ และวิ จัย ประเภทของสถิติ ประชากรและกลุ่ มตั ว อย่า ง
การจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การพยากรณ์เพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและการ
เขียนรายงานวิจัย
141313102 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
(Principles of Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและวัตถุป ระสงค์ ของการบัญชี ประโยชน์ข องข้อมู ล ทางการบัญ ชี
แม่บทการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันเฉพาะ การผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทางบทดลอง
กระดาษทาการและงบการเงินสาหรับกิจการซื้อขายสินค้า และกิจการให้บริการ การวัดผล
การดาเนินงานและแสดงฐานะการเงินของธุรกิจ หลักการและวิธีการของระบบใบสาคัญ
ระบบเงินสดย่อย
141313103 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เครื่องมือทางการเงิน ความสาคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงิน ความรู้ด้าน
ธุรกิจและตลาดการเงิน การทางานของตลาดการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
ของธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน งบลงทุน การจัดหา
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว การจัดโครงสร้างเงินทุน วิธีการ
จัดสรรเงินทุน การจั ดหาเงินทุนตามระยะเวลา ต้นทุนของเงินทุน ค่าของเงินตามเวลา
นโยบายเงินปันผล การควบคุมกิจการและการแยกกิจการ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงาน
ด้านการเงิน
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มคอ.2
141313104 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและหลักทั่ว ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐาน
เศรษฐกิจ กระแสหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และ
เงินตึงตัว นโยบายการเงินและการคลัง ความรู้ด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
วิธีการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศและกระบวนการกระแสโลกาภิวัฒน์ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจภายใต้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
141313105 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยบริษัทจากัด กฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะนิติกรรม สัญญา หุ้นส่วน
บริษัท บริษัทมหาชนจากัด ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ซื้อขาย กฎหมายเกี่ยวกับสถาบัน
การเงินและตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายควบคุมการจาหน่ายสินค้า กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายลักษณะประกันว่าด้วยบุคคลและทรัพย์ กฎหมายลักษณะประกันภัย
พ.ร.บ.ประกันสังคม และ พ.ร.บ.แรงงาน
141313106 การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษีอากร กฎหมายภาษีอากร ภาพรวมของระบบภาษีอากรของไทย หลักการภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรของไทย วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
อากรแสตมป์ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินและบารุงท้องที่ ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการค้า วิธีการและหลักเกณฑ์การคานวณภาษีอากร และความสาคัญของการวางแผนภาษี
141313107 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Quantitative Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ตัว แบบและวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่ อสร้างทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาของ
ระบบงานทางธุรกิจต่างทั้งในด้านการตลาด การผลิต และการลงทุน และ ประกอบกับการ
คานวณหาผลลั พ ธ์ที่ดีที่สุ ด จะท าให้ นัก ศึกษาเข้ าใจ และตระหนักถึง ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบได้ บทบาทและความสาคัญของการวิเคราะห์
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มคอ.2
เชิงปริมาณที่มีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ พัฒนาการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ
การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและแบบมาคอร์ฟ แบบจาลองแถวคอย การจาลองสถานการณ์
และทฤษฎีเกมส์
141313108 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Report and Statement Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
หลักการและวิธีการจัดทารายงานทางการเงิน เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน
และข้อมูลทางการบัญชีอื่น ๆ ที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ การประเมินผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินจุดอ่อนของ
ข้อมูลและข้อจากัดของงบการเงิน และจัดทางบการเงินจาแนกตามส่วนงาน การใช้ข้อมูล
เพื่อการตั ดสิ น ใจ กระบวนการควบคุม เพื่อให้ ข้อ มูล ทางการเงินเชื่อถื อได้ และปัญหา
เกี่ ยวกั บ การเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบการเงิ น ปั ญหาเกี่ ยวกั บนโยบายบั ญชี ที่ แตกต่ าง ตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
141313109 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มี
องค์ความรู้ เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ย วกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ ตลอดจน
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้าง
ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐาน
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและ
การนาเสนอผลงาน
141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting I)
วิชาบังคับก่อน : 141313102 หลักการบัญชีขั้นต้น
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์
การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็น
ต้น ทุ น และค่ าใช้ จ่ า ยตามหลั ก การบั ญชี การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ การแสดงรายการ
สิน ทรั พย์ ในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับ ลู กหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน
สิ น ค้ า คงเหลื อ ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม การจาหน่ายจ่ายโอน หลักการเปิดเผย
ข้อมูลของธุรกิจ
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มคอ.2
141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting II)
วิชาบังคับก่อน : 141313102 หลักการบัญชีขั้นต้น
หลักการ และวิธีบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การจาแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และ
การวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
การบัญชีเกี่ยวกับ เจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่
หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การ
บัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้ง การดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน การจัดทา
งบการเงิน การเลิกกิจการและการชาระบัญชี การจ่ายคืนทุน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัท
จากัดและบริษัทมหาชน จากัด วิธีการจัดตั้งบริษั ท การจาหน่ายหุ้น การจัดทางบการเงิน
การเพิ่มทุนและลดทุน ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ กาไรต่อหุ้น การจัดสรรกาไรสะสม การ
เลิกบริษัท และการชาระบัญชี การจัดทางบกระแสเงินสด งบการเงินระหว่างกาล
141313203 การบัญชีต้นทุน 1
3(3-0-6)
(Cost Accounting I)
วิชาบังคับก่อน : 141313102 หลักการบัญชีขั้นต้น
บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ศัพท์และความหมายของต้นทุนต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาบัญชีต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน
ค่า ใช้ จ่ า ยการผลิ ต ระบบต้ น ทุน งานสั่ ง ท า ระบบต้ น ทุน ช่ ว งในการผลิ ต ระบบต้ น ทุ น
มาตรฐาน การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
วิธีการบัญชีและการคิดต้นทุนของเสีย การสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และบัญชี
ต้นทุนตามกิจกรรม
141313204 การบัญชีต้นทุน 2
3(3-0-6)
(Cost Accounting II)
วิชาบังคับก่อน : 141313203 การบัญชีต้นทุน 1
ระบบต้น ทุน เต็มและระบบต้นทุนผันแปร ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ
กาไร การงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่าง การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้าน
การวางแผนและควบคุม การบริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การกาหนดราคาสินค้า
ราคาโอน การประเมินผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
141313205 การบัญชีขนั้ สูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Accounting I)
วิชาบังคับก่อน : 141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีส านั กงานใหญ่และสาขา การบัญชีสาหรับการแปลงค่ารายการที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ธุรกิจฝากขาย
สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง
- 29 -

มคอ.2
141313206 การบัญชีขนั้ สูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Accounting II)
วิชาบังคับก่อน : 141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การรวมธุรกิจ การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การดาเนินธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า กิจการที่ไม่แสวงหากาไร ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน
141313207 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Auditing)
วิชาบังคับก่อน : 141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชีไทยและสากล วิวัฒนาการ
เกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบั ญชี
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสาคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการ
สอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน วิธีการตรวจสอบ กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี
การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้
และค่าใช้จ่ าย รายงานการสอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลด้ว ย
คอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น
การตรวจสอบและรายงานบริการเกี่ยวเนื่อง
141313208 การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Audit and Internal Control)
วิชาบังคับก่อน : 141313102 หลักการบัญชีขั้นต้น
ความหมาย ประเภทและขอบเขตของการตรวจสอบและควบคุมภายใน คุณสมบัติ
ของผู้ตรวจสอบภายใน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน โครงสร้างของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การวางระบบบัญชี การประเมินระบบการควบคุม
ภายใน การประเมินความเสี่ยงหลักฐานและวิธีการรวบรวมหลักฐาน การวางแผนและ
ขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน หลักการตรวจสอบการดาเนินงานต่าง ๆ การตรวจสอบ
การทุจริต การรายงานปัญหาและข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้ อเสนอแนะและแนวทางการ
แก้ไข การติดตามผลการตรวจสอบภายใน การให้บริการความเชื่อมั่น
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มคอ.2
141313209 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 141313106 การภาษีอากร 141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
หลั ก เกณฑ์ และวิธี การเกี่ย วกั บภาษีอ ากร การคานวณวิ ธีก ารเสี ย ภาษีอ ากรทุ ก
ประเภท การกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี หลักการรวมถึงการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการคานวณรายได้รายจ่ายเพื่อเสียภาษี การตีราคาค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน
การคิดค่าเสื่อมราคา ปัญหาเกี่ยวกั บภาษีขาเข้าขาออก กรณีการได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน วิธีการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แสดงการคานวณ (ปรับงบ) กาไรสุทธิทางการบัญชีให้
เป็นกาไรสุทธิทางภาษีอากรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
141313210 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
(Legal Aspects of Accounting Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการสอบ
บัญชี ประมวลรัษฎากร ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ประกาศกระทรวงพาณิชย์แ ละ
กรมสรรพากร รวมถึงประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย บทบาทของสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร
141313211 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : 141213101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 141313102
หลักการบัญชีขั้นต้น
ลักษณะ ส่วนประกอบ และกระบวนการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การควบคุมวงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการ
ผลิต วงจรสินทรัพย์ วงจรหนี้สิน วงจรสินค้าคงเหลือ วงจรการบริหารเงิน วงจรการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล วงจรเงินเดือนและค่าแรง รวมถึงระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการ
รายงานทางการเงิน
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มคอ.2
141313212 สัมมนาทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
หลักการสัมมนา วงจรของการจัดการสัมมนา การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเด็นปัญหา
ที่เกี่ยวกับการบัญชีในสถานการณ์ปัจจุบัน การอภิปรายและถกแถลงร่วมกับวิทยากร หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบัญชี การสรุปเพื่อให้ได้ข้อยุติจากผลการสัมมนา การเผยแพร่ผล
การสัมมนาต่อวงการวิชาชีพบัญชี
141313213 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
วิชาบังคับก่อน : 141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
ค้นคว้าและจัดทาหัวข้อโครงงานบัญชีหรืองานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ด้านการเงินหรือบัญชีจากองค์การในปัจจุบัน โดยเรีย บเรียงจากงานเดิมไปสู่การวิเคราะห์
งานใหม่ แล้วออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริง โดยนักศึกษา
จะต้ อ งจั ด ท ารู ป เล่ ม รายงานพร้ อ มผ่ า นการสอบต่ อ คณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
141313214 สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
(Co-Operative Education)
วิชาบังคับก่อน : 141313109 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
นักศึกษาปฏิบั ติงานในภาคเอกชนหรือภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษา
จะต้องเข้าไปทางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชนหรือหน่วยงานราชการ โดยมี
ช่วงการทางานในปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีระยะเวลาในการทางานไม่น้อยกว่า
600 ชั่วโมง การทางานจะอยู่ภายใต้ก ารกากับดูแล และให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอน
วิชาสหกิจของภาควิชาต้นสังกัด และผู้ประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทางานในแต่ละ
ภาคการศึกษา นั กศึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิ บัติงานต่อภาควิช าต้นสั งกัดเพื่อใช้
ประกอบการวัดผล
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายเสรี วงษ์มณฑา
3101702497783

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก
Ph.D. (Journalism)
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M.S. (Journalism
Advertising)
ศศ.บ. (วรรณคดีอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ)
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ Ph.D. (Political Science)
3101203303941
Ph.D. (Economics)
M.A. (International
Economics)
M.A. (Political Science)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

Southern Illinois University,
USA
Northwestern University,
USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ประเทศไทย
Universidad Complutense
de Madrid, Spain
Universite de Nancy, France
Universite de Nancy, France

2520

Universidad Complutense
de Madrid, Spain
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย

2516

2516
2512
2525
2521
2518

ภาระการสอน (ชั่วโมง/
สัปดาห์)
ตาแหน่งทาง ผลงานทาง
วิชาการ
วิชาการ
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว
หลักสูตรใหม่
รอง
รายวิชาที่สอน
6
ศาสตราจารย์ หลักการตลาด,
การจัดการธุรกิจ
เพื่อประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
รอง
รายวิชาที่สอน
6
ศาสตราจารย์ องค์การและ
การจัดการ,
การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

2509

มคอ.2

ลาดับ
ที่
3

4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายวันชัย ประเสริฐศรี
3101500694570
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ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
3 4099 00644 46 9

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก
สถาบัน/ประเทศ
Ph.D. (Commerce
Accounting)
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ.

Sandar Patel University,
India
มหาวิทยาลัยสยาม, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
ประเทศไทย
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
ประเทศไทย
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม, ประเทศไทย
บธ.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
ประเทศไทย
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
เอกชน)
ประเทศไทย
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ประเทศไทย

ปี พ.ศ.
2543
2535
2555

ภาระการสอน (ชั่วโมง/
สัปดาห์)
ตาแหน่งทาง ผลงานทาง
วิชาการ
วิชาการ
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว
หลักสูตรใหม่
ผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
6
ศาสตราจารย์ การเงินธุรกิจ,
ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญชี

2530
2524
2555
2546

อาจารย์

รายวิชาที่สอน
สถิติและวิจัย
ทางธุรกิจ, หลัก
เศรษฐศาสตร์

-

6

2527

มคอ.2

มคอ.2
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาให้นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบกับสภาพการทางานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตมีรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทางาน และมีผล
การเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เสมือนพนักงานคนหนึ่งใน
องค์กร การได้รับประสบการณ์ชีวิต ตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
4.1.2 มีทักษะการทางานด้านการบัญชี การวางแผนการดาเนินงานและการหาปัญหาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น กล้าคิด กล้าพูด และกล้าลงมือปฏิบัติมากขึ้น
4.1.3 มีการพัฒนาด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบและความมั่นใจในตนเอง มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สหกิจศึกษาจัดเต็มเวลาต่อเนื่องกัน คิดเทียบเป็นจานวนชั่วโมง 600 ชั่วโมงขึ้นไป
4.4 ข้อกาหนด
นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา 141313109 เตรียมสหกิจศึกษา รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต มาก่อน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
มอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงานหรืองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบัญชี โดย
มีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบการจัดพิมพ์เอกสารตามคู่มือการจัดทา และระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
อย่างเคร่งครัด ซึ่งทาให้นักศึกษาสามารถนาความรู้จากทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการคิด ค้นคว้า สร้างสรรค์
ผลงาน วิเ คราะห์ ปั ญ หา ในการท าโครงงานหรือ งานวิ จัย ตามขอบเขตการศึ กษาที่เ หมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทา และมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานดังนี้
5.1.1 มีองค์ความรู้จากการทาโครงการ หรือการวิจัย
5.1.2 สามารถใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล นาเสนอผลงานและสื่อสารผลงานให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
5.1.4 สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นและสามารถทางานเป็นทีมได้
5.1.5 สามารถใช้ทักษะในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผลได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการจัดการ การสื่อสาร และการประสานงาน
5.2.2 มีทักษะการทางานด้านการเป็นผู้นา การเป็นผู้ตาม การประสานงาน การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ
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มคอ.2
5.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดปฐมนิเทศเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการจัดทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาตลอดการทางานและช่วยเหลือทางวิชาการแก่
นักศึกษา เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนาแหล่งข้อมูล ฯลฯ
5.5.3 จัดทาเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสาหรับการทาโครงงานหรืองานวิจัย ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้ทันสมัย และมีตัวอย่างในการทาโครงงานหรืองานวิจัยให้นักศึกษาดาวน์โหลดหรือยืม
5.5.4 ติดตามความก้าวหน้าในการทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา โดยการประเมินผล
ความก้าวหน้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล ดาเนินการดังนี้
5.6.1 ประเมินแบบเสนอโครงงานหรืองานวิจัยโดยให้นักศึกษานาเสนอแก่คณะกรรมการ
5.6.2 นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงาน และจัดทารูปเล่มรายงาน
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มคอ.2
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักต่อ
จรรยาบรรณ วิชาชีพ และมีจิต
สาธารณะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- สอดแทรกจิตสานึกในการถือประโยชน์ของส่วนรวมใน
กิจกรรรมการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของ
นักศึกษา ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ
- สอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมแห่งวิชาชีพให้
ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
และในระบบเศรษฐกิจโลกในกลุ่มวิชาชีพ
- จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความมีจิตสาธารณะ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และ
เฝ้าสังเกต โดยใช้กระบวนกลุ่ม
- การปฐมนิเทศ และการปัจฉิมนิเทศ
1.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี - กาหนดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่
สภาวิชาชีพ และมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
เกี่ยวข้อง
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการแก้ไขปัญหา หรือ
การแสดงความเห็น
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและกิจกรรม
นักศึกษาในการสร้างเสริมองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับ
ระดับชั้นปีของนักศึกษา
- มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
แสดงออกทางความคิดอิสระ
1.3 มีความสามารถคิด วิเคราะห์
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการบริการทาง
สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และ
วิชาการและวิชาชีพ ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่าง - ใช้กิจกรรมกลุ่มโดยกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับกับระดับชั้นปี
เป็นระบบ
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี
1.4 มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิด
- กาหนดให้ทางานกลุ่มในรายวิชา มอบหมายหัวข้อที่มี
สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้าน
เนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มและการ
ความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทางานเป็นทีม
และทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุก - จัดหาสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์ สื่อการสอน เอกสาร หรือ
ระดับอย่างเหมาะสม
แหล่งค้นคว้าที่จัดให้มีในห้องสมุด ในปริมาณเพียงพอและ
พร้อมใช้
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนวิชาสหกิจศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ
1.5 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสามารถสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ และให้มีการรายงานโดยใช้
เทคโนโลยีนาเสนอ
- กาหนดรายวิชา หรือ หัวข้อ ที่จัดการศึกษาในแบบ
e-learning
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชี

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพและสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม
(2) มีความซื่อสั ตย์ สุจริต มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่ว นรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
(3) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่ งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
(4) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดแนวปฏิบัติในการปลูกฝังการมีวินัย สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ การเคารพ
ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม เพื่อปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา
(2) กาหนดให้การเรียนการสอนมีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) กาหนดให้อาจารย์มีการแสดงพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดี
(4) จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
(5) สอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาเพื่อให้อภิปรายร่วมกัน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลา การส่ ง งานที่ ม อบหมายตามก าหนดเวลา ความร่ ว มมื อ ในการเข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ
กิจกรรมของนักศึกษา การทุจริตในการสอบลดน้อยลง
(2) การประเมินตนเองของนักศึกษาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการทาความดี
(3) การใช้แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นในการวัดผลการเรียนรู้ด้า นคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึก
(4) ผลการประเมินจากรายวิชาภาคปฏิบัติ
- 40 -

มคอ.2
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) สามารถอธิบายถึง ความรู้และความเข้าใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
วิธีการทางการบัญชี
(2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้าน
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
(4) สามารถติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงทางวิช าการและวิช าชีพ ทั้ง ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านความรู้
(1) จัดเนื้อหาสาระการสอนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การทบทวน การฝึ ก
ปฏิบัติการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การใช้แผนผังทางปัญญา เป็นต้น
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
(3) การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ แ ละการถ่ า ยทอดของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้าน โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ จัดการเรียนรู้โดย
เน้นประสบการณ์จริง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
(4) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าเพื่ อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในศาสตร์ทางการ
บัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแสดงออกทางความคิดอิสระ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการ
(2) การสอบข้อเขียนกลางภาค
(3) การสอบข้อเขียนปลายภาค
(4) การประเมินผลจากการทางานที่มอบหมายให้และการนาเสนองาน
(5) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้น จาแนก ประมวลข้อมูล หลั กฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิ ช าชี พ และดุ ล ยพิ นิ จ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ า งๆอย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยค านึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
(3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม
(2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ และสหกิจศึกษา
(3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี
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(4) การสอนโดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา โจทย์ ปั ญ หา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ทั ก ษะในการคิ ด
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ทั้งในระดับบุคคล และกลุ่ม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา
(1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา
(2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอในชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
(3) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา
(4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
(5) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกในการแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
(4) มีความรับผิ ดชอบการพัฒ นาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทาเป็นงานกลุ่ม การสอนมีการสอดแทรก
เรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษย์สัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรและการ
ทางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
(2) จัดอบรม ประชุม สัมมนา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
(2) คุณภาพผลงานของนักศึกษาโดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนด และความพร้อมในการนาเสนองาน
(3) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพู ดและการเขียน รู้จักเลื อกและใช้
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
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(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิ คการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(2) ให้นักศึกษากับอาจารย์ทาโครงงาน หรือ การวิจัยร่วมกัน
(3) จัดหาช่องทางให้มีการนาเสนอผลงาน
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ
ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
(2) การสอบภาคปฏิบัติ
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรีย นรู้ในตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่
รายวิชา มีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยและสังคม
(2) มีค วามซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จิ ตส านึก และพฤติก รรมที่ ค านึง ถึง ประโยชน์ส่ ว นรวม
ประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
(3) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
(4) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
3.2 ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
(2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอืน่ ที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
(4) สามารถติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้น จาแนก ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
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(2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้ างสรรค์ โดยคานึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ
(3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกในการแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตั ดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
(2) สามารถสื่ อ สารอย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพทั้ งการพู ดและการเขี ยน รู้จั กเลื อกและใช้
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุ่มวิชาภาษา
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน 3(3-0-6)
(English for Work)
140103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
(English for Industrial Management)
140103021 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการบริการ
(English for Service Industry)
140103022 การเขียนเพื่ออุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การบริการ
(Writing for Service Industry)




2

3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

4

1

2

























3

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

1

































2

1

2







































3























3

4

1

2

3
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-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
130203110 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
-กลุ่มวิชาพลศึกษา
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
-วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
และการเมือง
(Social, Economic and Political
Dimension)
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3



























ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

4

1

2











3

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

1

2

3





























































2







1












3

4

1















2

3
































มคอ.2

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
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140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
140303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
140303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
140303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
140303606 การคิดเชิงระบบและ
3(3-0-6)
ความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
141113101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
141113102 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
141113103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
(Human Resource Management)
141113104 การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
141113106 การจัดการธุรกิจเพื่อ
3(3-0-6)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Business for AEC Management)

2





ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

3

4

1

2

3



















ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

1

2

3

1

2






4



1

2

3

























































































































3
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141113107 การโฆษณาและ
3(3-0-6)
การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(Advertising and Public Relations for
Business)
141113108 กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียม
3(2-2-5)
ความพร้อมเป็นผูบ้ ริหาร
(Social Activity for Executives
Preparation)
141113209 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
-กลุ่มวิชาแกน
141213101 คอมพิวเตอร์และ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Computer and Information
Technology)
141213102 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
(Computer Software Usage Skills)
141313101 สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)

2

3

4



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

4

1

















































ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3

1

2

3

4


























































1

2

3
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141313102 หลักการบัญชีขั้นต้น
(Principles of Accounting)
141313103 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
141313104 หลักเศรษฐศาสตร์
(Principles of Economics)
141313105 กฎหมายธุรกิจ
(Business Laws)
141313106 การภาษีอากร
(Taxation)
141313107 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางธุรกิจ

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

1

2





3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

4











1























































1







4







3







2







1






3





(Business Quantitative Analysis)

141313108 รายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
และการวิเคราะห์งบการเงิน

(Financial Report and Statement
Analysis)
141313109 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
-กลุ่มวิชาชีพ
141313201 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6) 
(Intermediate Accounting I)

2



3(3-0-6)


ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



3












2
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1
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141313202 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(3-0-6) 
(Intermediate Accounting II)
141313203 การบัญชีต้นทุน 1
3(3-0-6) 
(Cost Accounting I)
141313204 การบัญชีต้นทุน 2
3(3-0-6) 
(Cost Accounting II)
141313205 การบัญชีขนั้ สูง 1
3(3-0-6) 
(Advanced Accounting I)
141313206 การบัญชีขนั้ สูง 2
3(3-0-6) 
(Advanced Accounting II)
141313207 การสอบบัญชี
3(3-0-6)

(Auditing)
141313208 การตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)

และควบคุมภายใน
(Internal Audit and Internal Control)
141313209 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6) 
(Tax Accounting)
141313210 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6)

(Legal Aspects of Accounting
Profession)
141313211 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
(Accounting Information Systems)

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2







3

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

1

2

3

1

2
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มคอ.2

รายวิชา

141313212 สัมมนาทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Accounting)
141313213 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
141313214 สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
(Co-Operative Education)

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4
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- 51 หมายเหตุ มาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชานี้เป็นไปตามเกณฑ์ TQF ของหลักสูตรการบัญชี ดังนั้นรายวิชาอืน่ ใดที่อยู่นอกเหนือจากนี้ให้ผู้สอนใช้เกณฑ์เดียวกัน
โดยนารายวิชานั้นๆ มาเทียบเคียงประยุกต์ใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการบัญชี

มคอ.2

มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นั กศึ กษาประเมิ นการเรี ยนการสอนในระดั บรายวิ ช ามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ างต่ อ เนื่ อ งและน าผลการวิ จั ยที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอน และหลั กสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรภายนอก
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศ แนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน การประชุมวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน
(4) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่
จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนาเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอปีละ 1
เรื่อง
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มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กาหนดให้ทุกหลั กสูตรมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดังนี้
1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา ดาพิทักษ์
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ประเสริฐศรี
1.4 ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
1.5 นายบุญชัย วรรธนโกมล
1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ วรรธนโกมล
1.7 อาจารย์ณฐา เศวตนรากุล
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องทาหน้าที่ดังนี้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
1.2 จัดหาและกาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรง
ตามรายวิชาที่สอน
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที่
กาหนดในหลักสูตร
1.4 ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ
นักศึกษาปัจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริห ารงบประมาณเป็ นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณและการจัดการศึกษาตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอน และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย สะดวกต่อ
การใช้งาน
2.2.2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ ซึ่งประกอบด้ว ย เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 60 เครื่อง
พร้อมด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ให้บริการแก่นักศึกษา ให้สามารถเข้าใช้งานได้ 10 ชั่วโมงต่อวัน
2.2.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งาน
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มคอ.2
2.2.4 มหาวิ ท ยาลั ย มี ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง ความรู้ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ผ่ า น
ฐานข้อมูล และมีความพร้อมด้านหนังสือและตารา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้
อาจารย์และนั กศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ได้ดาเนินการตรวจสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา วารสารและอุปกรณ์
การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จาเป็น
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่จะดาเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป และการคัดเลือกอาจารย์
ใหม่จะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันกับคณาจารย์ผู้สอน ในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา การรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะมีนโยบายการเชิญและแต่งตั้งคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นคณาจารย์ พิเศษ
มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจ
ในโครงสร้างและหลักสูตร เช่น จะต้องรับการฝึกอบรมหรือการสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียน และ
ทั้งนี้กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hour) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอย่างเป็นระบบ
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
สามารถดาเนินการอุทธรณ์ได้
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มคอ.2
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
6.2 มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
  
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ มาตรฐาน
  
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
  
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
 
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทแี่ ล้ว
8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
  
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
  
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 56 -

ปีที่ 4 ปีที่ 5




































มคอ.2
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
   
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ปีที่ 5




หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การด าเนิน การของหลั ก สู ตรเพื่ อ สะท้ อ นถึ ง คุณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่
คาดหวัง โดยจะนามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ต่อไป
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
(4) การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ผ ลการประเมิน การสอนของนั กศึกษาในแต่ ล ะรายวิ ช า การสั งเกตการณ์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหรือทีมผู้สอน การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษา
ของสถาบันอื่นในหลักสูตรใกล้เคียงกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด การเรี ย นรู้ และการพัฒ นาความรู้ และทั กษะที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุ ด ตาม
ความต้องการของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) การประเมิน หลั ก สู ต ร โดยนัก ศึก ษาปั จจุ บั นและอาจารย์ เพื่อ นาข้อ มู ล มาทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อน ไม่ทันสมัย
ยาก/ง่าย เป็นต้น
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มคอ.2
(2) การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทางาน
(3) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี ดังนั้นการประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
จึงใช้คณะกรรมการชุดเดียวกันกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากนั้นนาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของสังคม
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ซึ่งดาเนิ นการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง สาหรับปีการศึกษาถัดไป
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน
และอาจารย์โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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มคอ.2

ภาคผนวก
ประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
2. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) และจดหมายแต่งตั้งผู้แทนจากสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
5. รายวิชา/คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

- 59 -

มคอ.2

ภาคผนวกที่ 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1
140103001 3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
140103002 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2

ภาคการศึกษาที่ 3
1401030xx 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในกลุ่มวิชาภาษา

ภาคการศึกษาที่ 4
1401030xx 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในกลุ่มวิชาภาษา

ภาคการศึกษาที่ 5
141113103 3(3-0-6)
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

ภาคการศึกษาที่ 6
141113102 3(3-0-6)
องค์การ
และการจัดการ

ภาษาอังกฤษ 1
13xxxxxxx 3(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 7

ภาคการศึกษาที่ 8
141313107 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณทางธุรกิจ

140xxxxxx 3(3-0-6)

141113101 3(3-0-6)

141113104 3(3-0-6)

141113209 3(2-2-5)

141113107 3(3-0-6)

141113106 3(3-0-6)

การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
ทางธุรกิจ

การจัดการธุรกิจ
เพื่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

วิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

หลักการตลาด

การจัดการผลิต

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

14xxxxxxx 3(x-x-x)

140xxxxxx 3(3-0-6)

141313103 3(3-0-6)

141213102 3(2-2-5)

141313105 3(3-0-6)

141313101 3(2-2-5)

141313210 3(3-0-6)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์

วิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

การเงินธุรกิจ

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

กฎหมายธุรกิจ

สถิติและวิจัยทางธุรกิจ

กฎหมายเกี่ยวกับ
วิชาชีพบัญชี

14xxxxxxx 1(x-x-x)

141313211 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

141313108 3(3-0-6)
รายงานทางการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน

141313106 3(3-0-6)

141313104 3(3-0-6)

141313209 3(3-0-6)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
พลศึกษา

141213101 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การภาษีอากร

หลักเศรษฐศาสตร์

การบัญชีภาษีอากร

14xxxxxxx 1(x-x-x)

141313201 3(3-0-6)

141313205 3(3-0-6)

141313206 3(3-0-6)

1413133xx 3(3-0-6)

141313212 3(3-0-6)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
พลศึกษา

การบัญชีขั้นกลาง 1

การบัญชีขั้นสูง 1

การบัญชีขั้นสูง 2

วิชาเลือกเสรี

สัมมนาทางการบัญชี

141313202 3(3-0-6)

141313207 3(3-0-6)

1413133XX 3(3-0-6)

141313213 3(0-6-3)

การบัญชีขั้นกลาง 2

การสอบบัญชี

วิชาเลือกเสรี

โครงงานพิเศษ

140xxxxxx 3(x-x-x)
วิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
140xxxxxx 1(x-x-x)
วิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

141313203 3(3-0-6)

141313204 3(3-0-6)

การบัญชีต้นทุน 1

การบัญชีต้นทุน 2

18(17-2-35)

18(18-0-36)

141313208 3(3-0-6)
การตรวจสอบภายใน
และควบคุมภายใน

141313109 1(1-0-3)

141313214 6(0-600-0)

เตรียมสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

18(17-2-35)

19(19-0-39)

141313102 3(3-0-6)
หลักการบัญชีขั้นต้น

18(x-x-x)

18(17-2-35)

6(0-600-0)

18(15-6-33)

ภาคผนวกที่ 2
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร

มคอ.2
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร

ความหมาย
หลักที่

1-2

3-4

5

6

7

8-9
ลาดับรายวิชา
กลุ่มวิชา/หมวดวิชา/แขนงวิชา
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ

เลขหลักที่ 1-2 หมายถึง
เลขหลักที่ 3-4 หมายถึง

เลขหลักที่ 5
เลขหลักที่ 6
เลขหลักที่ 7

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขหลักที่ 8-9 หมายถึง

คณะ
ภาควิชา

สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
กลุ่มวิชา/
หมวดวิชา/แขนงวิชา
ลาดับรายวิชา
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บริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
หมวดศึกษาทั่วไป
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
ปริญญาตรี
วิชาแกน
วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

14
01-03
11
12
13
1
3
1
2
3
xx

มคอ.2

ภาคผนวกที่ 3
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
และจดหมายแต่งตั้งผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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มคอ.2
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มคอ.2
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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ภาคผนวกที่ 5
รายวิชา/คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ.2
141113108 กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร
3(2-2-5)
(Social Activity for Executives Preparation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะด้านการพูด บุคลิกภาพ กอล์ฟ ลีลาศ ร้องเพลง สังคมในงานเลี้ยงและ
สังสรรค์ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ หรือความรู้และทักษะอื่ นที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมของผู้บริหารในขณะนั้น ๆ
141113301 การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
(Compensation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ การประเมินค่างาน เพื่อ
กาหนดโครงสร้ างค่า ตอบแทน วิธีก ารจ่ายค่า ตอบแทนส าหรั บพนั กงานระดั บต่า ง ๆ
ค่ า จ้ า งจู ง ใจส าหรั บ งานบางประเภท รู ป แบบการจั ด ประโยชน์ แ ละการบริ ก ารให้ กั บ
พนักงาน การบริหารโครงการเงินกองทุน สวัสดิการกองทุนต่าง ๆ กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม
141113302 แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labour Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจั ดการทรั พยากรมนุษย์ ความเป็นมาของการแรงงานสัมพันธ์ องค์กรฝ่ าย
นายจ้าง องค์กรฝ่ายลูกจ้าง และบทบาทของรัฐที่มีต่อการแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับแรงงาน สภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กระบวนการยื่น
ข้อเรียกร้อง และการเจรจาต่อรอง การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง กรณีตัวอย่างและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทด้านแรงงาน
141113303 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านจิตวิทยาส่วน
บุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ผู้บริโภคประเภทองค์การ ทฤษฎี
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาด การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด และส่วนประสมการตลาด
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มคอ.2
141113304 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กระบวนการบริหารการจัดการสาหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การบูรณาการหน้าที่ทางการบริหารสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
และในแต่ล ะสถานการณ์สภาพแวดล้อมโลกที่ผันแปร สภาพแวดล้อมในประเทศและ
ระหว่า งประเทศ เทคนิ ค เครื่องมือ วิธี การสมั ยใหม่ เทคโนโลยีส ารสนเทศและระบบ
สารสนเทศทางการบริ ห ารที่ก้ า วหน้ า การบริห ารห่ ว งโซ่ อุ ปทาน การจั ดการระบบ
มาตรฐานและระบบคุณภาพ
141113305 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
(Negotiation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์องค์ประกอบที่สาคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะ
การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ผลกระทบและการ
ป้องกันที่เกิดจากการเจรจาต่อรอง กฎหมายและข้อกาหนดในการเจรจาต่อรอง
141113306 การตลาดเพื่อการส่งออก
3(3-0-6)
(Export Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลั กษณะและขอบเขตการตลาดเพื่อการส่ งออก การวางแผนการส่ งออก การ
วิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด การเจาะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนและการ
กาหนดราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมส่งออก การควบคุม
141113307 การคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Systematic Thinking and Decision Making)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนของ
การตั ดสิ น ใจ การคิด เป็ นระบบและการวิเ คราะห์ ปั ญหา การตั ดสิ นใจที่ เป็ นเหตุ ผ ล
เกณฑ์ในการตัดสินใจ การปรับปรุงการตัดสินใจ การจัดกลุ่มและระเบียบข้อมูลเพื่อความ
เข้าใจประเด็นปัญหา และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการดาเนินงานอย่างมีหลักเกณฑ์
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มคอ.2
141113308 จรรยาบรรณและมารยาทพิธีการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Ethics and Etiquette)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลั กธรรมาภิบาล และ
บรรษัทภิบ าล จริยธรรมส่วนบุคคล จรรยาบรรณแห่งวิช าชีพ ส านึกคุณธรรมสาหรับ
ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการและบุคลากรภายในองค์การ ผลกระทบของการดาเนินธุรกิจ
ขององค์การที่มีต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวม
มารยาทและพิธีการทางธุรกิจ
141113309 การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Forecasting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการพยากรณ์ทางด้านธุรกิจ ประโยชน์ของการพยากรณ์ที่นามาใช้
ในการวางแผนและควบคุมการพยากรณ์ที่นามาใช้ในการวางแผนและควบคุมองค์การ
ธุร กิจ กระบวนการและเทคนิค ในการพยากรณ์ระยะสั้ นและระยะยาว โดยใช้ข้อมู ล
ทางด้านภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
141113310 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การของการจั ด ท าโครงการ ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท า
โครงการ การวางแผน การวิเคราะห์ ระบบการดาเนินงานและการจัดการบริหารโครงการ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการบริหารทรัพยากรที่ใช้ใน
การดาเนินโครงการ การควบคุม ติดตาม และประเมินโครงการ วิธีการเขียนโครงการ และ
นาเสนอโครงการ
141113311 การบริหารการสื่อสารในองค์การ และภาวะผู้นา
3(3-0-6)
(Organization Communication Management and Leadership)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การจัดการ
ทางด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในหลากหลาย
สถานการณ์ ประเภทของการติดต่อสื่อสาร การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ การวางกลยุทธ์การสื่อสาร และภาวะผู้นา ทฤษฎีภาวะผู้นา บทบาท
ของผู้นาในการสื่อสาร
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มคอ.2
141313301 หลักการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Principles of Accounting for Industrial Business and Logistics
Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดทาบัญชีทางธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ประโยชน์และการนาข้อมูล
ทางการบัญชีไปใช้ แม่บทการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี หลักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การจัดทางบการเงิน การวัดผลการดาเนินงานและแสดง
ฐานะการเงินของธุรกิจแต่ละประเภท วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ระบบเงินสดย่อย
141313302 หลักการบัญชีเพื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Principles of Accounting for Business Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แม่บทการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ การจัดทางบการเงิน การวัดผลการดาเนินงานและแสดงฐานะการเงิน
ของธุรกิจแต่ละประเภท วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ระบบเงินสดย่อย
การจัดทาบัญชีเบื้อต้นทางธุรกิจ ประโยชน์และการนาข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ การนาเอา
คอมพิวเตอร์มาจัดทาบัญชี ด้วยโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมสาเร็จรูป
141313303 การลงทุนและการจัดทาแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
(Investment and Business Plan)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน ประเภทของการลงทุน การกาหนดมูลค่าธุรกิจ
เทคนิ คและวิ ธีการตัด สิ นใจลงทุนและผลตอบแทน คุณลั กษณะของผู้ ป ระกอบการที่
ประสบความสาเร็จ การจัดทาแผนธุรกิจ การวางแผนการใช้เงินทุน การจัดหาแหลงเงิน
ทุน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความเป็ นไปได้ ของโครงการลงทุน การเขียนแผน
ธุรกิจและการนาแผนธุรกิจไปเสนอต่อสถาบันการเงิน
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