รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บัญชี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัส
:
2201
ภาษาไทย
:
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Accountancy Program
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชีบณั ฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Acc.
3. วิชาเอก
การบัญชี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 133 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรื อนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง

5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
เริ่ มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558 เป็ นต้นไป
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
ได้รับอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีในปี การศึกษา 2560
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูท้ าบัญชี
8.2 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
8.3 ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
8.4 ที่ปรึ กษาทางบัญชีและวางแผนภาษีอากร
8.5 นักวางระบบบัญชี
8.6 นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
8.7 นักบัญชีบริ หาร
8.8 ผูต้ รวจสอบภายใน
8.9 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ าย/แผนก บัญชีและการเงิน
8.10 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ดา้ นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึ กษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสู ตร
คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปี การศึกษาที่จบ
1 นางสาวสุ ปราณี ศุกระเศรณี 3101501508826 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บช.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2518
M.B.A. (Finance)
University of Scranton,
U.S.A. 2527
2 นางเกศรา สุ พยนต์
3120100037422 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2528
บช.ม. (บัญชีการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนหลัก สู ตร ได้พิ จารณาจากสถานการณ์ ห รื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะทาง
เศรษฐกิ จที่มีความผันผวน ประเทศต้องมี การปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง สื บเนื่ องจาก
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จหลายกลุ่มโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชี ย ภายใต้กรอบความร่ วมมือทางการค้าเสรี
ของอาเซี ยนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย รวมทั้งการเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 เหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษกิจและสังคมของไทยที่ตอ้ งมีการเตรี ยมความพร้อมในหลายด้าน นอกจากนี้ยงั มียทุ ธศาสตร์
การสร้างความเชื่ อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเสริ มสร้างศักยภาพของ
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ภาคธุ รกิ จในการใช้ประโยชน์จากการเกิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นฐานการลงทุนและการประกอบธุ รกิจในเอเชีย
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชีจึงต้องเข้าใจและรู ้ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและต้องมีความพร้อมและสามารถ
ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉ บับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ระบุ ถึ งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างยัง่ ยืน ซึ่ ง
ต้องการพัฒนาคนไทยให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาคนต้องมุ่งสร้างให้มีความรู ้ ทักษะและ
ความชานาญผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เสริ มสร้ างวัฒนธรรมการเกื้ อกูล ต่อยอดการสร้ างนวัตกรรมที่เกิ ด
จากการฝึ กฝนเป็ นความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งปลูกฝังการพร้อมยอมรับความคิดเห็นจากผูอ้ ื่น มีจิตใจที่มี
คุ ณธรรมซื่ อสัตย์มีระเบียบวินัย พัฒนาคนให้มีความรู ้ ในศาสตร์ วิทยาการให้ส ามารถประกอบอาชี พ ได้
สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและการเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ งแนวโน้มของสถานการณ์ เหล่านี้ มีผลต่อการ
ประกอบวิชาชี พบัญชี อย่างมาก ผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี ตอ้ งมีทกั ษะ และมี ศกั ยภาพแข่งขันได้ในระดับ
สากล
นอกจากนี้ การพัฒนาสังคมในปั จจุบนั ยังเน้นให้บุคคลตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็ นผูม้ ีคุณ ธรรมและจริ ยธรรม มี จิตส านึ กในการอนุ รักษ์ศิ ลปวัฒนธรรมไทย การท านุ บ ารุ งศาสนา
รวมทั้งการธารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทย
ในการปรั บปรุ งหลัก สู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต จึ งได้ให้ความส าคัญกับ สถานการณ์ และการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต เพื่อกาหนดเป้ าหมายในการผลิ ต
บัณฑิ ตให้ตรงกับความจาเป็ นที่แท้จริ ง และกระตุน้ ให้เห็ นถึ งความสาคัญในกระบวนการจัดการศึกษาที่
สอดรับกับเป้ าหมายดังกล่าว
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 จัดการเรี ยนการสอนซึ่ งรับผิดชอบโดยวิทยาลัย/คณะต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จัดท าหรื อปรั บ ปรุ งหลักสู ตรให้ ตอบสนองความจาเป็ นต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของ
ประเทศและการแข่งขันในระดับสากล เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิ ตให้มีความรู ้ทางวิชาชีพบัญชี
เข้า ถึ ง องค์ค วามรู ้ แ ละพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ท างวิ ช าชี พ ได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถบู ร ณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับ วิช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อย่างดี และตอบสนองต่ อการเปลี่ ย นแปลงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
รวมทั้งการสร้ างคุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ของบัณฑิ ต ในด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความรั บผิดชอบต่ อ
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สังคม มีจิตสานึก และพร้อมที่จะอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การทานุ บารุ งศาสนา รวมทั้งการธารงไว้
ซึ่งความเป็ นไทย
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ และการค้นคว้าวิจยั เพื่อการพัฒนา
แบบยัง่ ยืนที่ สนองตอบความต้องการของท้องถิ่ น และการแก้ปัญหาของสั งคม ส่ งเสริ ม นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ของการเป็ นผูน้ าทางวิชาการ และผูป้ ระกอบการ ทั้งในกลุ่มนักศึกษา และคณาจารย์ทุก
สาขาวิชา คานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้าง และพัฒนาองค์การให้มีความมัน่ คง และมุ่งเน้นคุณภาพโดยมี
ปรัชญาคติพจน์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตบัณฑิต ให้มีทกั ษะที่จะออกไปรับ
ใช้สังคม และในโลกกว้าง โดยคาดหวังว่า บัณฑิตที่จบออกไป ได้รับความรู ้ที่ทนั สมัยตรงตามสาขาที่สนใจ
ศึกษา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น คณะบัญชี จะต้องเข้าถึ ง วิสัยทัศน์และ
ปรัชญาคติพจน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็ นกาลังสาคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ร่ วมชี้ น าสั ง คมให้ เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการพัฒ นาคนในทิ ศ ทางของการพัฒ นาชาติ ดังนั้น ในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิ ต จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรเพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตสาขาการ
บัญชีให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถและมีทกั ษะทางวิชาชีพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพและคุณธรรม
สอดคล้องกับเป้ าหมายในแต่ละพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิ ต และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ตของ
มหาวิทยาลัย
13. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
มี 2 ส่ วน
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต กาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปซึ่ งแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม
วิชาสอนโดยคณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยดนตรี สถาบันภาษาอังกฤษ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และ
ศูนย์ส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
13.1.2 หมวดวิชาพื้นฐาน
สาหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชี พ รายวิชาด้านองค์การ ธุ รกิ จ การบริ หาร
การวิเคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณ ภาษาอัง กฤษธุ ร กิ จ สอนโดยคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาอังกฤษ
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13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
13.2.1 คณะบัญชีเปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกนให้กบั คณะบริ หารธุ รกิจ คณะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ ACC 100 วิชาการบัญชี
การเงิน ACC 103 วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ และ ACC 111 วิชาการบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช่นกั บัญชี
13.3 การบริหารจัดการ
มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ผูป้ ระสานงานรายวิชา โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
สาขาวิชา และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร มีหน้าที่สาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน และบริ หารงาน
ด้านวิชาการให้เป็ นไปตามแผนดาเนินงาน รวมทั้งการประสานงานกับคณะที่ให้บริ การสอน และ คณะ
ที่รับบริ การสอนจากคณะบัญชี เกี่ยวกับตารางสอนตารางสอบ เนื้อหารายวิชา การวัดและประเมินผล
เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการดาเนินงานต่างๆ ตามข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและคณะบัญชี
การเปิ ดรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทัว่ ไป หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชี พที่อยู่ในกลุ่ มวิชาแกนทาง
ธุ รกิ จ คณะบัญ ชี โดยรองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ เป็ นผูป้ ระสานงานกับ รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการของคณะที่
ให้บริ การสอน โดยมีการหารื อในที่ประชุ มคณะกรรมการจัดตารางสอน เพื่อให้มีจานวนกลุ่มที่เปิ ดสอน
เพียงพอกับจานวนนักศึกษา และเป็ นไปตามลาดับรายวิชา
คณะบัญชี มีการวางแผนการเปิ ดรายวิชาสอน ประจาปี โดยแบ่งเป็ นภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ซึ่ งเป็ นไปตามหลัก สู ต ร และในภาคพิ เศษ อาจเปิ ดรายวิช าเลื อ ก หรื อ รายวิช าที่ มี
นักศึกษาสอบไม่ผา่ น เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่อไปได้ในภาคการศึกษาถัดไป
คณะบัญ ชี มี ค วามร่ ว มมื อ กับ กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กรมสรรพากร องค์ก ารภาครั ฐ อื่ น ๆ
องค์การภาคเอกชนและองค์การวิช าชี พ ในการพัฒ นาความรู ้ และทัก ษะทางวิชาชี พ และการท างานโดย
ดาเนิ นการในโครงการ อบรมทักษะและความรู ้ทางบัญชี โครงการอบรมความรู ้ภาษีอากรอย่างต่อเนื่ อง
รวมทั้งโครงการสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ งกาหนดเป็ นรายวิชาในหลักสู ตร ดังนั้น
แผนการศึกษาจึงแบ่งเป็ น 2 แผนการศึกษา ได้แก่ แผนการศึกษาปกติ และ แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา
นอกจากนี้ คณะบัญชี ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสไปฝึ กงานกับหน่วยงานภายนอกตาม
ความสนใจของนักศึกษาเพิ่มเติมจากรายวิชาสหกิจศึกษา และฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
การผลิตบัณฑิตบัญชีที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมให้กบั สังคม
1.2 ความสาคัญ
วิชาชีพบัญชี นับเป็ นวิชาชีพที่มีความสาคัญวิชาชีพหนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การ
ผลิ ตและพัฒนาบุคลากรทางการบัญชี ที่มีคุณภาพและคุ ณธรรม จะเป็ นกลไกหนึ่ งของการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพื่อสร้างบัณฑิตวิชาชีพบัญชีที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจริ ยธรรมวิชาชีพ
1.3.2 เพื่ อ พัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถด้านการบัญ ชี แ ละรอบรู ้ ใ นศาสตร์ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง สามารถสื่ อสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์การและสังคม
1.3.3 เพื่อปลูกฝัง และฝึ กหัดให้บณ
ั ฑิตเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์กว้าง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รักการ
แสวงหาความรู ้ มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
1.3.4 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชีในระดับที่ใช้งาน
ได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสู ตรนี้จะดาเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วนในรอบการศึกษา (5 ปี )
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ - พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
มาตรฐานการศึกษาของ International
เกณฑ์มาตรฐาน
Federation of Accountants (IFAC)
หลักสู ตรของสกอ.
- ประเมินหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
และ สภาวิชาชีพบัญชี
และ
มีความเป็ นสากล
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ - ให้บุคคลภายนอก อาทิ ผูใ้ ช้บณั ฑิต
สอดคล้องกับความ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนจากสภาวิชาชีพ มี
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต ส่ วนร่ วมในการปรับปรุ งหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
- มคอ.5, 6 และ 7
- ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา

- คาสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
- รายงานผลการวิพากษ์หลักสู ตร
โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอก
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การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

- เสริ มสร้างความรู ้
และทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีของนักศึกษาและ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
- สร้างความร่ วมมือทางวิชาการกับ
องค์การวิชาชีพบัญชีผใู ้ ช้บณั ฑิต องค์การ
ภาครัฐ องค์การภาคเอกชนในการ
เสริ มสร้างและพัฒนาความรู ้ และทักษะ
ของนักศึกษาและบัณฑิต

- พัฒนาอาจารย์ดา้ นการ - ส่ งเสริ มและสนับสนุนอาจารย์ให้มี
เรี ยนการสอนและการ ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
บริ การวิชาการ

-ปรั บ รู ปแบบ/วิ ธี การ จัดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งเพื่อส่ งเสริ ม
บ ริ ห ารการเรี ยน การ และสนับสนุนให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ย
สอน
ตนเอง โดยผ่านการฝึ กงาน การค้นคว้า
อิสระ หรื อสหกิจศึกษา ในสถาน
ประกอบการ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานผลการสารวจความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
- มีโครงการความร่ วมมือระหว่าง
คณะบัญชีกบั องค์การวิชาชีพบัญชี
ผูใ้ ช้บณั ฑิต องค์การภาครัฐ
องค์การภาคเอกชน
-รายงานการติดตามบัณฑิต และ
การทดสอบความรู ้และทักษะของ
นักศึกษาก่อนจบ
- อัตราร้อยละของงานบริ การ
วิชาการและวิชาชีพต่อจานวน
อาจารย์
- อัตราร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาด้านการเรี ยนการสอน
และบริ การวิชาการ
-ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง
-มคอ. 6

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึ ก ษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ่ งมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์
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1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เรี ยนวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.50 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการหรื อ
เทียบเท่า หรื อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2.2.2 สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) สาขาการบัญชี และสาขาอื่น
ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การหรื อเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรี ยน
รายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรื อเป็ นไปตาม
ข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้าที่สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) มีปัญหา
เกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี ซึ่ งส่ งผลต่อแผนการศึกษา
และการจัดการเรี ยนการสอน
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้าที่มีทกั ษะด้านการคานวณ และภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับต่า
2.3.3 นักศึกษาต่างชาติที่มีทกั ษะการใช้ภาษาไทย อยูใ่ นระดับต่า
2.3.4 อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาดเป้ าหมาย
ของการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 จัดทาแผนการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาให้กบั นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งแยกเป็ นกลุ่มต่างหาก โดยคณะจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบ
พิจารณากลัน่ กรองรายวิชาในหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่สามารถ
เทียบโอนได้ ตามเกณฑ์การเทียบโอนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้แล้วเสร็ จภายใน 1 เดือน
นับจากเปิ ดภาคเรี ยน
2.4.2 จัดสอนเสริ มทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในปี การศึกษาแรก
ให้กบั นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ากว่า 2.00
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2.4.3 จัดสอนเสริ มทักษะวิชาภาษาไทยเบื้องต้น ในปี การศึกษาแรก ให้กบั นักศึกษาต่างชาติที่มี
ทักษะการใช้ภาษาไทย อยูใ่ นระดับต่า
2.4.4 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการสัมมนาเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การเรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา ให้กบั นักศึกษาแรกเข้า
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2558
150
150
-

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าจ้างประจา
งบดาเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดสาธารณูปโภค
งบลงทุน
หมวดครุ ภณั ฑ์
รวมทั้งสิ้ น

จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2559
2560
2561
150
150
150
130
130
130
120
120
112
280
400
512
100

8,084,691
8,084,691
2,618,049
2,147,380
119,551
51,118
300,000
300,000
300,000
11,002,740

2562
150
130
120
112
512
110

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (e-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2546
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
9
3) กลุ่มวิชาภาษา
15
4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
3
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า

97
45
52
43
9
6

หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่ วยกิต โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1) ศิลปะและวรรณกรรม (Fine Arts and Literature)
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ART 103
ศิลปะวิจกั ษ์
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
ART 119
ศิลปะและการออกแบบในสังคมไทย
3(2-2-5)
(Art and Design in Thai Society)
HUM 104
วรรณคดีไทยปริ ทศั น์
3(3-0-6)
(Thai Literary Reviews)
HUM 123
ศาสตร์และศิลป์ แห่งการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
HUM 124
มนุษย์กบั ความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creative Thinking)
HUM 133
วรรณศิลป์ วิจกั ษ์
3(3-0-6)
(Literal Art Appreciation)
HUM 134
วรรณกรรมกับชีวติ
3(3-0-6)
(Literature and Life)
MUS 104
ดนตรี วจิ กั ษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
1.2) ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)
HUM 106
HUM 107

ตรรกวิทยา
(Logic)
จริ ยศาสตร์
(Ethics)

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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HUM 109
HUM 110
HUM 128
HUM 131
HUM 132
ART 120

พุทธศาสนศึกษา
(Buddhist Studies)
สุ นทรี ยศาสตร์
(Aesthetics)
ปรัชญากับการพัฒนาชีวิต
(Philosophy and Life Development)
ชีวติ กับธรรมะ
(Life and Buddhist Dharma)
ความดีงามตะวันออก
(Eastern Righteousness)
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
(Art in ASEAN Culture)

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

1.3) ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม (History and Civilizations)
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
HUM 114
ประวัติศาสตร์ ไทยร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Thai History)
HUM 125
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Wisdom)
HUM 126
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary South East Asia)
HUM 127
มนุษย์กบั อารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilizations)
1.4) นันทนาการ (Recreation)
ESS 122
ESS 123

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมผจญภัย
3(2-2-5)
(Camp Management and Adventure Activities)
การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
(Exercise for Health)
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ESS 126
ESS 127

การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(Health Promotion)
การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
(Recreation Sports and Tourism Management)

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

1.5) สั งคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง (Sociology, Psychology and Politics)
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
SOC 111
สังคมมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Society)
SOC 112
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Everyday Life)
SOC 113
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
SOC 114
การพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Social Development)
SOC 115
สถานการณ์โลก
3(3-0-6)
(Global Situation)
SOC 116
โลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
(Globalization)
SOC 117
ภาวะผูน้ ากับสังคม
3(3-0-6)
(Leadership and Society)
PPE 100
ความรู ้เบื้องต้นทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy, Politics, and Economics)
ETH 101
การพัฒนาและส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
3(2-3-6)
(Ethical and Moral Development and Promotion )
COM 100
ความรอบรู ้เรื่ องสื่ อ
3(3-0-6)
(Media Literacy)
POL 100
ประชาสังคมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Civil Society and Development)
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1.6) กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics)
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LAW 108
ความรู ้เบื้องต้นทางกฎหมาย
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
ECO 109
ความรู ้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
ECO 150
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy)
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
นักศึกษาจะต้องเลื อกเรี ยนรายวิชากลุ่ มวิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ จานวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
2.1) วิทยาศาสตร์ (Sciences)
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
SCI 101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
(Science and Technology in Everyday Life)
BCH 101
โภชนาการและการส่ งเสริ มสุ ขภาพของมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Nutrition and Health Promotions)
ENV 101
ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
ENV 114
สิ่ งแวดล้อมอาเซี ยน
3(3-0-6)
(ASEAN Environment)
OMD 100
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
3(3-0-6)
(Thai Wisdom on Medicinal Plants)
ENE 100
พลังงานเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
(Energy for life)
CHM 102
เคมีกบั ชีวติ
3(3-0-6)
(Chemistry and Life)
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2.2) คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer)
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MAT 142
คณิ ตศาสตร์ และสถิติในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
CSC 100
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
3(2-2-5)
(Information Technology and its Applications)
3) กลุ่มวิชาภาษา (Languages)
15 หน่ วยกิต
นัก ศึ กษาจะต้องเรี ยนรายวิช าในกลุ่ มวิช าภาษา จานวนไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิ ต
ดังนี้
กรณี ที่ 1 ให้เลื อกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จานวน 3 หน่ วยกิ ต และเลื อกเรี ยนจาก
3.1 ภาษาอังกฤษ จานวน 12 หน่วยกิต หรือ
กรณี ที่ 2 ให้เลือกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จานวน 3 หน่ วยกิ ต และเลื อกเรี ยนจาก
3.1 ภาษาอังกฤษ จานวน 6 หน่ วยกิ ต หากนักศึกษามีผลการเรี ยนเฉลี่ ยวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาข้างต้น
มากกว่า 3.00 ขึ้ นไป ให้ เลื อกเรี ยนจาก 3.3 ภาษาต่างประเทศอื่ นๆ จานวน 6 หน่ วยกิ ต ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบจากคณบดีวทิ ยาลัยคณะ/สถาบัน ดังนี้
3.1) ภาษาอังกฤษ (English Language)
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
(Communicative English I)
ENL 112
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Listening and Speaking)
ENL 113
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Reading and Writing)
ENL 114
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน
3(3-0-6)
(English for Study Skills)
ENL 121
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
3(3-0-6)
(Communicative English II)
ENL 122
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
3(2-2-5)
(Intermediate English Listening and Speaking)
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ENL 123

THA 106
THA 107

JPN 101
JPN 102
JPN 110

CHN 101
CHN 102
CHN 110

FRN 101
FRN 102

การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง
(Intermediate English Reading and Writing)

3(2-2-5)

3.2) ภาษาไทย (Thai Language)
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
ภาษาไทยสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
3(2-2-5)
(Thai Language for Beginners)
3.3) ภาษาต่ างประเทศอื่นๆ (Other Foreign Languages)
3.3.1 รายวิชาภาษาญีป่ ุ่ น (Japanese Language)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Japanese for Everyday Communication I)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Japanese for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
(Japanese Language and Culture for Communication)
3.3.2 รายวิชาภาษาจีน (Chinese Language)
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Chinese for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่ อสาร
(Chinese Language and Culture for Communication)
3.3.3 รายวิชาภาษาฝรั่งเศส (French Language)
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
(French for Beginners I)
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
(French for Beginners II)

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

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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FRN 110

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร
(French Language and Culture for Communication)
3.3.4 รายวิชาภาษาอาหรับ (Arabic Language)
ISL 111
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Arabic for Everyday Communication I)
ISL 112
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Arabic for Everyday Communication II)
ISL 113
ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
(Arabic Language and Culture of Muslim Countries)
3.3.5 รายวิชาภาษาเกาหลี (Korean Language)
KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Korean for Everyday Communication I)
KOR 102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Korean for Everyday Communication II)
KOR 110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
(Korean Language and Culture for Communication)
3.3.6 รายวิชาภาษารัสเซีย (Russian Language)
RUS 101
ภาษารัสเซี ยสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
(Russian for Beginners)
RUS 102
ภาษารัสเซียในชีวติ ประจาวัน
(Russian for Daily Life)
RUS 110
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่ อสาร
(Russian Language and Culture for Communication)

VTN 101
VTN 102
MLY 101

3(2-2-5)

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

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

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

3.4) รายวิชาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (Languages of ASEAN Countries)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication I)
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MLY 102
BHS 101
BHS 102
LAO 101
LAO 102

ธรรมาธิปไตย
RSU 101
ESS 103
ESS 105
ESS 106
ESS 107
ESS 108
ESS 109
ESS 110

ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Malay for Everyday Communication II)
บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Lao for Everyday Communication I)
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Lao for Everyday Communication II)

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

4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา (Interdisciplinary
3 หน่ วยกิต
and Physical Education)
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเรี ย นวิ ช าในกลุ่ ม สหวิ ท ยาการและพลศึ ก ษา โดยเรี ย นวิ ช า
2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอีก 1 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Dharmacracy)
ลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
(Dance for Health)
กอล์ฟ
1(0-2-1)
(Golf)
เทนนิส
1(0-2-1)
(Tennis)
เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
ยูโด
1(0-2-1)
(Judo)
ว่ายน้ า
1(0-2-1)
(Swimming)
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ESS 111
ESS 112
ESS 113
ESS 114
ESS 116
ESS 117
ESS 118
ESS 120
ESS 121

ศิลปะป้ องกันตัว
(Defense Art of Self)
การเต้นแอโรบิค
(Aerobic Dance)
เกมและกิจกรรมนันทนาการ
(Games and Recreation)
ค่ายพักแรม
(Camping)
บาสเกตบอล
(Basketball)
ฟุตบอล
(Football)
วอลเลย์บอล
(Volleyball)
หมากล้อม
(Go)
ฟุตซอล
(Futsal)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
ACC 121
ACC 153
ACC 325
ACC 355
ECO 211

97 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
45 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การบัญชีการเงินขั้นต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Financial Accounting)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to Information Systems)
การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
(Taxation I)
ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ ยง
3(3-0-6)
(Corporate Governance and Risk Management)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
(Principles of Microeconomics)
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ECO 212

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
(Principles of Macroeconomics)
ENG 457*
ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Practical English for Business)
FIN 201
การเงินธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
LAW 112
กฎหมายธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
MAT 143
คณิ ตศาสตร์ สาหรับธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematics for Business and Economics)
MGT 202
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
MGT 416
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
MKT 201
หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
POM 201
การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Management)
POM 203
วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Management Science for Business Decision)
หมายเหตุ: * รายวิชา ENG 457 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุ รกิจ จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
2) วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ACC 251
ACC 252
ACC 356

52 หน่ วยกิต
43 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
การบัญชีข้ นั กลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting I)
การบัญชีข้ นั กลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting II)
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมัน่
3(3-0-6)
(Auditing and Assurance Services)
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ACC 321
ACC 326
ACC 351
ACC 352
ACC 353
ACC 354
ACC 451
ACC 452
ACC 453
ACC 455
ACC 456
ACC 498
ACC 499
หมายเหตุ

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Auditing and Internal Control)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information System)
การบัญชีตน้ ทุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
การบัญชีบริ หาร
3(2-2-5)
(Management Accounting)
การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
(Taxation II)
การบัญชีข้ นั สู ง 1
3(2-2-5)
(Advanced Accounting I)
การบัญชีข้ นั สู ง 2
3(2-2-5)
(Advanced Accounting II)
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ
3(2-2-5)
(Financial Report Analysis and Firm Valuation)
สัมมนาทางบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Accounting)
การเตรี ยมความพร้อมการฝึ กงาน
1(0-3-2)
(Preparation for Internship)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ*
4(0-10-5)
(Independent Study)
สหกิจศึกษา*
6(0-35-18)
(Co-operative Education)
การฝึ กประสบการณ์ทางบัญชี*
2(0-24-12)
(Accounting Internship)
*สาหรับผูท้ ี่เลือกเรี ยนรายวิชา ACC 498 สหกิจศึกษา ไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชา ACC 499
การฝึ กประสบการณ์ทางบัญชี และรายวิชา ACC 456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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ข. วิชาชีพ-เลือก
9 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้ 3 รายวิชา
1. กลุ่มวิชาการบัญชี ทวั่ ไป
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 333
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี
(Accounting Software Package)
ACC 433
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
(Law Pertaining to Accounting Profession)
ACC 474
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี
(Computer Usage for Accounting)
ACC 484
การบัญชีสาหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Accounting for Small and Medium Enterprise)
ACC 485
การให้คาปรึ กษาองค์การ
(Corporate Advisory)
ACC 486
การบัญชีสาหรับธุ รกิจระหว่างประเทศ
(Accounting for International Business)

3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาการใช้ เทคโนโลยีในการสอบบัญชี
ACC 426
ACC 465
ACC 466
ACC 487
ACC 493
ACC 488

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System Analysis and Design)
การจัดการฐานข้อมูล
(Database Management)
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
(Information System Security and Control)
การตรวจสอบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
(Auditing with Computer)
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
(Seminar in Internal Auditing)

3(3-0-6)

ปัญหาการสอบบัญชี
(Problems in Auditing)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3. กลุ่มวิชาการบัญชี บริ หาร
ACC 362
ACC 437
ACC 419
ACC 482
ACC 483
ACC 489

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
(Profit Planning and Control)
การบริ หารต้นทุน
3(3-0-6)
(Cost Management)
การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Planning)
สัมมนาการบัญชีบริ หาร
3(3-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
สัมมนาการภาษีอากร
3(3-0-6)
(Seminar in Taxation)
การวางแผนทรัพยากรทางธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning)

4. กลุ่มวิชาอื่นๆ
ACC 450
ประเด็นร่ วมสมัยทางการบัญชี
(Contemporary Issues in Accounting )

3(3-0-6)

ACC 471

3(3-0-6)

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางบัญชี
(Accounting Research Methodology)

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
ให้ศึกษาวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ยกเว้นวิชา ACC 100 การ
บัญชีการเงิน ACC 103 การบัญชีเพื่อการจัดการ และ ACC 111 การบัญชีสาหรับผูไ้ ม่ใช่นกั บัญชี
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3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาปกติ

ระบบทวิภาค
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 101
XXX xxx
XXX xxx

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
กลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
3(x-x-x)
รวม

8

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 121
ACC 153
MAT 143
XXX xxx
XXX xxx

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การบัญชีการเงินขั้นต้น
3(2-2-5)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
คณิ ตศาสตร์ สาหรับธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
3(x-x-x)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 108
CSC 100
ESS xxx
MGT 202
THA 106
XXX xxx

15

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพละศึกษา
องค์การและการจัดการ
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
กลุ่มวิชาภาษา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

16

หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 251
ECO 211
LAW 112
POM 201
XXX xxx
XXX xxx

การบัญชีข้ นั กลาง 1
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
กฎหมายธุ รกิจ
การจัดการการดาเนินงาน
กลุ่มวิชาภาษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 252
ECO 212
FIN 201
MKT 201
POM 203
XXX xxx

การบัญชีข้ นั กลาง 2
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การเงินธุ รกิจ
หลักการตลาด
วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

18

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

18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 356
ACC 325
ACC 326
ACC 351
ACC 355
ENG 457

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321
ACC 352
ACC 353
ACC 354
ACC xxx
MGT 416

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมัน่
3(3-0-6)
การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
การบัญชีตน้ ทุน
3(2-2-5)
ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ ยง
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุ รกิจ
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
การบัญชีบริ หาร
การภาษีอากร 2
การบัญชีข้ นั สู ง 1
วิชาชีพเลือก 1
การจัดการเชิงกลยุทธ์
รวม

18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(_-_-_)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 451
ACC 452
ACC 453
ACC 455
ACC xxx
ACC xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 456
ACC 499

การบัญชีข้ นั สู ง 2
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ
สัมมนาทางบัญชี
การเตรี ยมความพร้อมการฝึ กงาน
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3
รวม
16

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(_-_-_)
3(_-_-_)
หน่วยกิต

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การฝึ กประสบการณ์ทางบัญชี

4(0-10-5)
2(0-24-12)

รวม

6

หน่วยกิต
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2) แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ระบบทวิภาค
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

RSU 101
XXX xxx
XXX xxx

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
กลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
3(x-x-x)
รวม
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 121
ACC 153
MAT 143
XXX xxx
XXX xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 108
CSC 100
ESS xxx
MGT 202
THA 106
XXX xxx

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การบัญชีการเงินขั้นต้น
3(2-2-5)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
คณิ ตศาสตร์ สาหรับธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
3(x-x-x)
รวม
15 หน่วยกิต

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพละศึกษา
องค์การและการจัดการ
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
กลุ่มวิชาภาษา
รวม

16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 251
ECO 211
LAW 112
POM 201
XXX xxx
XXX xxx

การบัญชีข้ นั กลาง 1
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
กฎหมายธุ รกิจ
การจัดการการดาเนินงาน
กลุ่มวิชาภาษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 252
ECO 212
FIN 201
MKT 201
POM 203
XXX xxx

การบัญชีข้ นั กลาง 2
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การเงินธุ รกิจ
หลักการตลาด
วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

18

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

18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 356
ACC 325
ACC 326
ACC 351
ACC 355
ENG 457

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321
ACC 352
ACC 353
ACC 354
ACC xxx
MGT 416

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมัน่
3(3-0-6)
การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
การบัญชีตน้ ทุน
3(2-2-5)
ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ ยง
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุ รกิจ
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
การบัญชีบริ หาร
การภาษีอากร 2
การบัญชีข้ นั สู ง 1
วิชาชีพเลือก 1
การจัดการเชิงกลยุทธ์
รวม

18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(_-_-_)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 451
ACC 452
ACC 453
ACC 455
ACC xxx
ACC xxx

การบัญชีข้ นั สู ง 2
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ
สัมมนาทางบัญชี
การเตรี ยมความพร้อมการฝึ กงาน
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 498

16

หน่วยกิต

6

6(0-35-18)
หน่วยกิต

สหกิจศึกษา
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(_-_-_)
3(_-_-_)
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3.1.5

คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่ วยกิต โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1) ศิลปะและวรรณกรรม (Fine Arts and Literature)
ART 103
ศิลปะวิจักษ์
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสุ นทรี ยศาสตร์ การรับรู ้ วาทกรรมทาง
ศิลปะ เนื้อหา รู ปแบบ การตีความ การสื่ อความหมาย และสัญญะที่ศิลปิ นสร้างสรรค์ข้ ึนในผลงานแขนง
ต่างๆ สะท้อนความหมายและคาจากัดความ หน้าที่ของศิลปะในแต่ละยุคสมัย ในหลักทฤษฎีของศิลปะ
ทั้งในอดีต และร่ วมสมัย
Introduction to aesthetic arts defined through a variety of their meanings and purposes;
the definition of beauty, the functions of arts, and their main classical and contemporary theories;
knowledge in aesthetics, discourses of visual arts, contextual styles of various artists and meaning of
different trends in fine arts.
ART 119

ศิลปะและการออกแบบในสั งคมไทย
3(2-2-5)
(Art and Design in Thai Society)
พัฒนาการของศิ ลปะและงานออกแบบ ในสังคมไทย ช่ วงก่ อนและหลัง พ.ศ.2475 และ
ช่ วงกระแสโลกาภิ วตั น์ ปัจจุบ นั ความรู ้เกี่ ยวกับภู มิปัญญาท้องถิ่ นของศิ ลปะและหัตถกรรมไทยและการ
ประยุกต์ใช้ ความสาคัญ บทบาทและหน้าที่ของ ศิลปะมหาชน กับการพัฒนาสังคมไทย
Art and design development in Thai society from before and after the year B.E
2475 and the present globalization era; knowledge of Thai local wisdom and craft; important
roles and functions of public art within the development of Thai society.

33

HUM 104

วรรณคดีไทยปริทัศน์
3(3-0-6)
(Thai Literary Reviews)
รู ป แบบ เนื้ อหา ภาษา แนวคิ ด กลวิธี ก ารเขี ย น คุ ณ ค่ าและความส าคัญ ของวรรณคดี ไ ทย
ตั้งแต่ยุคสุ โขทัย อยุธยา รัตนโกสิ นทร์ จนถึงปั จจุบนั การเชื่ อมโยงวรรณกรรมเข้ากับวัฒนธรรมทางจิตใจ
ของคนไทย
Forms, contents, languages, themes, styles, value and significance of Thai literature from
the Sukhothai, Ayuthaya, and Ratanakosin periods to the present days; the connection of literary works
and Thai spiritual culture.
HUM 123

ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการดาเนินชี วติ
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
ธรรมชาติและศักยภาพของชีวติ กระบวนการด้านพฤติกรรมและจิตใจ การวางแผนและ
กาหนดเป้ าหมายของชีวติ การสร้างสรรค์ชีวติ ที่ดี การพัฒนาจิตใจ การเข้าใจชี วติ และสิ่ งแวดล้อม การ
ทางานร่ วมกันเป็ นทีม แนวคิดเกี่ยวกับสังคมที่ดี ชีวติ ทางสังคมที่มีความหมาย การร่ วมกันค้นหาและ
สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดี
Nature and potential of life; behavioral and psychological process; planning and
determining goals of life; achieving good quality of life: mental development; understanding life and
surroundings; teamwork; concepts towards ideal society; meaningful social lives; searching for and
forming good life and society.
HUM 124

มนุษย์ กบั ความคิดสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creative Thinking)
ความหมายและความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์ หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อิทธิ พลของความคิดสร้างสรรค์กบั
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวรรณคดี การคิดแบบอเนกนัย การประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ดาเนินชีวติ และการประกอบวิชาชีพ
Definition and significance of creative thinking; factors affecting human creative thinking;
principles and theories of creative thinking development; influences of creative thinking over scientific,
art, and literary works; divergent thinking; applications of creative thinking to the living and working.
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HUM 133

วรรณศิลป์ วิจักษ์
3(3-0-6)
(Literal Art Appreciation)
ผลงานวรรณศิลป์ เพื่อความบันเทิงใจ เพื่อความรู ้และเพื่อเจริ ญปั ญญา การรับรู ้สุนทรี ยรส
เพื่อจรรโลงใจ จรรโลงโลก และเห็นคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
Literary works for affective and cognitive development; aesthetic perception, with an aim
to elevate the mind, advance the arts, and access the core of human values.
HUM 134

วรรณกรรมกับชีวติ
3(3-0-6)
(Literature and Life)
ภาพสะท้อ นชี วิต และสั ง คมจากวรรณกรรม แง่ คิ ด ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต
อิทธิ พลที่วรรณกรรมกับสังคมมีต่อกัน
Reflection of life and human society from literature; moral lessons beneficial to living and
interplay between literature and society.
MUS 104

ดนตรีวจิ ักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
การทาความเข้าใจดนตรี ผา่ นการศึกษาวัฒนธรรมในยุคต่างๆ นักประพันธ์เพลงที่สาคัญ และ
องค์ประกอบของดนตรี ฟังตัวอย่างจากสื่ อบันทึกเสี ยงและการแสดงสด
Understanding music through the study of cultural periods; major composers; and musical
elements illustrated by audio recordings and live performances.
1.2) ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)
HUM 106 ตรรกวิทยา
3(3-0-6)
(Logic)
ขอบเขตของตรรกวิทยา เทอม ประโยคตรรก การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย และอุปนัย
หลักเกณฑ์และความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล การนิยามความหมาย ข้อบกพร่ องในการอ้างเหตุผล
การวิเคราะห์การอ้างเหตุผลในภาษาที่ใช้ประจาวัน การเขียนบทความแสดงการใช้เหตุผล
Scope of logic: logical terms, propositions; deduction and induction; criteria and
creditability of reasoning; definition and fallacy; logical analytic in everyday language usage; writing
techniques using principles and methods of logic.
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HUM 107

จริยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics)
ทฤษฎีและแนวความคิดทางจริ ยศาสตร์ หลักเกณฑ์และการตัดสิ นคุ ณค่าทางจริ ยธรรมของนัก
ปรัชญาสานักต่าง ๆ ต่อการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนาไปปรับใช้ในชีวิตการศึกษา การทางานและ
การอยู่ร่วมกับ ผูอ้ ื่ น ในสั ง คม ปั ญ หาจริ ยศาสตร์ ที่ ส าคัญ แนวทางในการด าเนิ น ชี วิต และการแก้ปั ญ หา
จริ ยธรรมในสังคมปัจจุบนั
Principles and concepts in ethical theories and concepts; critics of various philosophers as
the foundation for critical thinking, analysis, synthesis and applications in educational life, working and
living together in society; crucial current ethical problems; guidelines of how to live everyday life and
solve ethical problems of present today society.
HUM 109

พุทธศาสนศึกษา
3(3-0-6)
(Buddhist Studies)
คาสอนและหลักการของพุทธศาสนา หลักธรรมที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์แก่การดาเนิน
ชีวติ สภาวะธรรมอันเกี่ยวกับคน ผูอ้ ื่น และสังคม หลักพุทธศาสนาที่ใช้ในการดาเนินชีวติ เพื่อพัฒนาจิตใจ
Buddhist teachings and principles; useful Dharma concerning life; Dharma for human
beings and society; Buddhist application in everyday life to develop the mind.
HUM 110

สุ นทรี ยศาสตร์
3(3-0-6)
(Aesthetics)
ประเภทของศิ ล ปะ อรรถศิ ล ป์ และวิ จิ ต รศิ ล ป์ ปั ญ หาเบื้ อ งต้น ในวิ ช าสุ นทรี ย ศาสตร์
ความหมายของประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะ ความหมายของศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับคุณค่าของ
ชีวติ การตัดสิ นคุณค่าทางสุ นทรี ยะ
Classification of arts; arts and fine arts; basic problems in aesthetics; meaning of aesthetics
experience; meaning of arts; relationship of art and human values; aesthetic judgments.
HUM 128

ปรัชญากับการพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
(Philosophy and Life Development)
ปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกเฉพาะที่ จาเป็ นต่อการพัฒนาชี วิต ในประเด็นการ
เข้าใจตนเอง การใช้เหตุ ผล การเคารพในชี วิต การอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ น รวมถึ งการทาหน้าที่ ในฐานะเป็ นส่ วน
หนึ่งของระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่ งแวดล้อม และโลกธรรมชาติ
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Western and Eastern philosophy essential for life development: self understanding;
reasoning; respect in life; living with others; completing duties as part of social, economic, political,
environmental, and natural systems.
HUM 131

ชีวติ กับธรรมะ
3(3-0-6)
(Life and Buddhist Dharma)
หลักธรรมในพุ ทธศาสนาเพื่ อการเข้าใจตนเอง สังคม การสร้ างสิ่ งที่ ดีงามและอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ
Buddhist Dharma for self understanding, community of decency, and harmony of living.
HUM 132

ความดีงามตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Righteousness)
ค่ า นิ ย มที่ ไ ด้ รั บ การยกย่อ งของคนตะวัน ออกในการด าเนิ น ชี วิ ต ด ารงสั ง คม และเพื่ อ
จุดมุ่งหมายเชิงอุดมคติของปัจเจกบุคคล
Well-acclaimed values according to Eastern societies’ conventional belief as shown in
their life style to maintain social existence and to attain the ideological goal of an individual.
ART 120

ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
3(2-2-5)
(Art in ASEAN Culture)
ลักษณะร่ วมทางศิลปะและวัฒนธรรม ของชนชาติในภาคพื้นอุษาคเนย์ การผสมผสานทาง
วัฒ นธรรมด้า นศิ ล ปะระหว่างจี น อิ น เดี ย และชาติ ต ะวัน ตก ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ก่ อ นและหลัง
ศตวรรษที่ 20 บทบาทหน้าที่ของศิลปะที่มีผลต่อความร่ วมมือของประชาคมอาเซี ยน และในสังคมโลก
Heritage and characteristics of art and culture in Southeast Asian region; combination of
Chinese, Indian, and Western art in Southeast Asia before and after the 20th century; impacts of art on the
cooperation of ASEAN community and the world community.
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1.3) ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม (History and Civilizations)
HUM 114 ประวัติศาสตร์ ไทยร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Thai History)
ความเปลี่ ยนแปลงด้านการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคม ตั้งแต่ สมัยเปลี่ ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ถึงปั จจุบนั ความขัดแย้งในกลุ่มผูน้ าทางการเมือง เริ่ มจากระบบทหารในสงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามเย็น การเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิ จและสังคมของสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยปั จจุบนั
Changes in politics, economics and societies since the 1932 Revolution; contradictions
between political leaders in the World War II and the Cold War periods; changes in politics, economics
and society in the period of Field Marshal Pibulsongkram and Field Marshal Thanarat; problems and
obstacles in Thai contemporary politics, economics, and society.
HUM 125

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Wisdom)
ความหมายและความสาคัญของภู มิปั ญญาท้องถิ่ น ผูน้ าท้องถิ่ นและปราชญ์ชาวบ้าน การ
เชื่ อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู ้ในโลกปั จจุบนั การดาเนิ นงานตามแผนชุมชน และหลักการธรร
มาภิ บาล การสร้ างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่ นสู่ ระดับนานาชาติ หลักการเศรษฐกิ จพอเพียง การ
จัดการธุ รกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และชุมชนพึ่งตนเอง
Meaning and importance of local wisdom; local leaders and scholars; conjunction between
local wisdom and human knowledge of today’s world; operation of community’s plan and good
governance; creativity and expansion of local wisdom on an international scale; principles of selfsufficiency economy; local business management; entrepreneurial activities; and self-reliant
communities.
HUM 126

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary South East Asia)
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของผูค้ นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน อาเซี ยนในปั จจุบนั ความร่ วมมือในอนาคต อิทธิ พลของอาเซี ยนที่มีต่อ
ประเทศไทย และประชาคมอาเซียน
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Economy, politics, societies, cultures and ways of lives of people in Southeast Asian
countries; development of ASEAN Community; current issues on ASEAN countries; future cooperation
among ASEAN members; influence of ASEAN towards Thailand and the ASEAN community.
HUM 127

มนุษย์ กบั อารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilizations)
ประวัติ ศ าสตร์ แ ละอารยธรรมส าคัญ ของโลก จากยุ ค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ถึ ง ปั จ จุ บ ั น
ความสั ม พัน ธ์ ข องมนุ ษ ย์ที่ อยู่ร่วมสมัยกันในด้านวิวฒั นาการของสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อง ภู มิ ปั ญ ญา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ
History and significant civilizations of the world from the prehistoric to present time periods;
relationship of men living in each particular period in terms of social, economic, and political evolution; and
also scientific, technological, and artistic wisdom.
1.4) นันทนาการ (Recreation)
ESS 122
การจัดค่ ายพักแรมและกิจกรรมผจญภัย
3(2-2-5)
(Camp Management and Adventure Activities)
ค่ายพักแรม การวางแผนจัดค่ายพักแรม การเลื อกสถานที่จดั ค่ายพักแรม การเขียนโครงการ
และการวางโปรแกรมการดาเนิ นงาน การประเมินผลการจัดกิจกรรม ค่ายพักแรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ การใช้
ชีวิตแบบชาวค่ายและการเตรี ยมตัวก่อนออกเดินทางผูน้ าค่ายพักแรมกับกิจกรรมผจญภัย เช่น เดินป่ า ศึกษา
ธรรมชาติ ส่ องสัตว์ ดูนก เที่ยวถ้ า น้ าตก ล่องแก่ง ขี่มา้ ปี นเขา ตกปลา
Camp management and adventure activities: camp planning, selection of camping sites,
proposing camping programs, camping operation, management and evaluation, camp leadership training;
camping activities: trekking, nature studying, animal and bird watching, cave and waterfall exploring,
rafting, horse riding, mountain climbing, and fishing.
ESS 123

การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
(Exercise for Health)
ความหมายของการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ หลักการออกกาลังกาย ประโยชน์ของการออก
กาลังกาย องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีการเสริ มสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
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Meaning of exercise for health; principles of exercise; benefits of exercise;

composition of physical fitness; physical fitness test; principles of how to strengthen physical
fitness.

ESS 126

การสร้ างเสริมสุ ขภาพ

3(3-0-6)

(Health Promotion)

ความหมายของสุ ขภาพ ประโยชน์การมีสุขภาพที่ดี ปั จจัยส่ งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี การออก
กาลังกายเพื่อสุ ขภาพ ชนิ ดของกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุ ขภาพที่ดี โภชนาการ ปั จจัยและปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมความปลอดภัย
Meaning and benefits of good health; factors bringing about good health; exercises and
physical activities for health improvement; nutritional and environmental factors; and problems
regarding health in social and security aspects.
ESS 127

การจัดการนันทนาการ การท่ องเทีย่ วและกีฬา
3(2-2-5)
(Recreation, Sports and Tourism Management)
หลัก การและวิ ธี ก ารจัด การนั น ทนาการ ประเภทของกิ จ กรรมนั น ทนาการ กิ จ กรรม
นันทนาการเพื่ อใช้ในการสั ม มนาและฝึ กอบรม แหล่ งท่ องเที่ ย วธรรมชาติ การท่ องเที่ ยวธรรมชาติ เชิ ง
อนุรักษ์ กีฬาและสังคม
Principles of recreation sports and tourism management; types and activities of recreation
sports and tourism; recreation sports and tourism seminars and training; resorts and resources concerning
recreation areas, trekking and camping; conservation of natural resources, including eco tourism.
1.5) สั งคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง (Sociology , Psychology and Politics)
SOC 111 สั งคมมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Society)
ความส าคัญ และวิ ว ฒ
ั นาการของสั ง คมมนุ ษ ย์ต้ ัง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ลัก ษณะของ
วัฒนธรรมในสังคมต่างๆ และผลที่เกิ ดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมและกลุ่ม
ทางสั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การขัด เกลา การจัด ระเบี ย บทางสั ง คม การจัด ล าดับ ชั้ น ทางสั ง คม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพปั ญหาสังคมและการแสวงหาทางออก
ของสังคมไทยปัจจุบนั
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Importance and evolution of human society from the past to present days; characteristics
of culture, cultural diversity and their results; socialization and socializing agents; social organization;
social stratification; social change and its effects; Thai social problems and how to solve them.
SOC 112

จิตวิทยาในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Everyday Life)
ปั จจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการมนุษย์ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคมตลอดช่วงชีวติ จิตวิทยาในการพัฒนาวินยั ประสาทสัมผัสและการรับรู ้ เชาวน์ปัญญา การเรี ยนรู ้
การคิดและ การแก้ปัญหา แรงจูงใจ อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และ
สุ ขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม การนาแนวคิดและหลักการทางจิตวิทยามาปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
Primary factors of human behaviors, human physical, cognitive, emotional and social
development throughout the life span; Psychology of Discipline development sensation and perception;
intelligence; learning, thinking and problem solving; motivation; emotion and emotional intelligence;
personality, adjustment, and mental health; social behavior; and application of psychological principles
in everyday life.
SOC 113

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่นบั แต่ปี พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบนั ระบอบประชาธิปไตยไทย
รัฐธรรมนู ญ ประชาชน พระมหากษัตริ ย ์ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล การปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาค
ประชาสังคม อนาคตของการเมืองไทย
Modern Thai politics and government from 1932 to present; Thai democratic regime:
constitution, people, the king, the national assembly, the cabinet, the courts, local government, and civil
society; the future of Thai politics.
SOC 114

การพัฒนาสั งคม
3(3-0-6)
(Social Development)
ความหมายและขอบเขตของการพัฒนา ทางสังคมแนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาแบบต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงและอิทธิ พลของโลกตะวันตกกับการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม ลักษณะและปั ญหาของ
ชุมชนไทย บทบาทการดาเนินงานพัฒนาของภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาชนในประเทศไทย

41

Meaning and scope of social development; concepts and theories of various types of social
development; changes of world society and the influence of the western world and social development in
the third world; nature and problems of the Thai community; roles in developmental work of the
government, private sectors, and the organizations of people in Thailand.
SOC 115

สถานการณ์ โลก
3(3-0-6)
(Global Situation)
แนวคิ ด เรื่ องสั ง คมโลก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี และวัฒ นธรรม บทบาทของรั ฐ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ และขบวนการ
เคลื่ อ นไหวทางสั ง คมระดับ นานาชาติ ที่ มี ต่ อ สถานการณ์ โลก ผลกระทบจากสถานการณ์ โลกที่ มี ต่ อ
สังคมไทย
World society’s concepts; international relations in politics, economy, environment,
technological and cultural aspects; the roles of states, international organizations and social movements in
global situations; the impacts of global situations upon Thai society.
SOC 116

โลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
(Globalization)
พัฒนาการ แนวความคิด ความหมาย และองค์ประกอบของโลกาภิวตั น์ ผลกระทบต่อสังคม
โลกในด้านการเมือง เศรษฐกิ จ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม สังคมไทยภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์
Development, concept, meaning and components of globalization; the impacts of
globalization on the world community in politics, economics, science and technology, environment, and
Thai culture.
SOC 117

ภาวะผู้นากับสั งคม
3(3-0-6)
(Leadership and Society)
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ผูน้ า การแบ่ งประเภทของผูน้ า บทบาทของผูน้ าในระดับ ชุ มชน ท้องถิ่ น
ระดับชาติ และนานาชาติ กรณี ศึกษาเกี่ยวกับผูน้ าที่น่าสนใจของไทยและต่างประเทศ
Principles of leadership; types of leaders; roles of leadership in community, local, national,
and international level; case studies of distinguished leaders both in Thailand and other countries.
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PPE 100

ความรู้ เบื้องต้ นทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
(Introduction to Philosophy, Politics, and Economics)

3(3-0-6)

ความรู ้พ้นื ฐานของปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ โดยนาสังคมศาสตร์ มาศึกษา
วิเคราะห์ร่วมกับหลักปรัชญาในลักษณะองค์รวมเพื่อให้เข้าใจลักษณะวิวฒั นาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่หล่อหลอมโลกในปั จจุบนั
Introduction to philosophy, politics, and economics; holistic analysis of social science and
philosophy leading to integrative and critical understanding of the political and economic practices
shaping the contemporary world.
ETH 101

การพัฒนาและส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3(2-3-6)
(Ethical and Moral Development and Promotion)
ความเข้าใจในสภาพความเป็ นจริ งของโลกและชีวติ
การสร้างเสริ มจิตสานึก
ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม การนาหลักธรรมมาใช้ในการตัดสิ นใจ และในการ
ดาเนินชีวติ การเป็ นต้นแบบของคนดี และพลเมืองดีได้ จากการพัฒนาศักยภาพทางใจ และการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิ
Comprehension of reality of the world and life; enhancement of personal awareness, self
responsibility towards economy, society and environment; application of moral principles in decision
making and living; how to be a model of a good person and good citizen through development of mental
competency and practice.
COM 100

ความรอบรู้ เรื่ องสื่ อ
3(3-0-6)
(Media Literacy)
นิ ย ามความรอบรู ้ เรื่ องสื่ อ ลัก ษณะความเป็ นเจ้า ของสื่ อ แหล่ ง ทุ น นโยบาย และ
กระบวนการผลิ ต ผลของสื่ อที่ มี ต่ อ การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม สิ ทธิ ข องผู ้รั บ สาร
กระบวนการเลือกเปิ ดรับสื่ อ การตรวจสอบสื่ อ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเนื้อหาสื่ อ
Definition of media literacy; characteristics of media ownership: capital resources, policy,
and production process; media effects on politics, society, and culture; audience’s right; media selective
process: media monitor, media analysis, and content evaluation.
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POL 100

ประชาสั งคมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Civil Society and Development)
พัฒนาการของสิ ทธิ พลเมือง การก่อกาเนิ ดประชาสังคม ความสาคัญของ สิ ทธิ ความเสมอ
ภาค เสรี ภาพ ภราดรภาพ จิตสาธารณะ การมีส่วนร่ วมทางสังคม แนวทางอารยะขัดขืน นโยบายสาธารณะ
และการพัฒนา ในมิติดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มิติทางสังคมวัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิ จ
และการเมือง
Development of citizen rights, civil society rise, the importance of rights, equity, liberty,
brotherhood, civil mind, participation, civil disobedience, public policy and development in natural
resource and environment dimension, socio-cultural dimension and economy and politics dimension.
1.6) กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics)
LAW 108 ความรู้ เบื้องต้ นทางกฎหมาย
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย บ่อเกิดและวิวฒั นาการของกฎหมาย ระบบของ
กฎหมายที่สาคัญ ที่มาของกฎหมาย ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดทากฎหมายและกระบวนการนิติ
บัญญัติ การบังคับใช้กฎหมาย การตีความ การอุดช่องว่าง การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่สาคัญใน
ชีวติ ประจาวัน บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิ ทธิ ทรัพยสิ ทธิ และกฎหมายอาญา
Meaning and characteristics of law; sources and evolution of law; significant legal
systems; derivation of law; kinds and types of law; enactment and legislation process; law enforcement;
interpretation, abrogation; important laws relating to daily life : personal, juristic person, juristic acts,
personal right, real right and criminal law.
ECO 109

ความรู้ เบื้องต้ นทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ หลักเบื้องต้น
ของเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ประกอบด้วยการทางานของกลไกตลาด อุปสงค์ อุปทาน การผลิ ต ต้นทุนการ
ผลิต รายรับและกาไรของหน่วยผลิต ลักษณะสาคัญของตลาดสิ นค้า และตลาดปั จจัยการผลิต ความล้มเหลว
ของระบบตลาด หลัก เบื้ องต้นของเศรษฐศาสตร์ มหภาค ซึ่ งประกอบด้วยรายได้ประชาชาติ การเงิ นการ
ธนาคาร นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และเศรษฐกิจมหภาคในระบบเปิ ด
Definition of economics, basic economic problems, economic systems; principles of
microeconomics: market mechanism, demand, supply, production, cost of production, revenue and profit
44

of a firm; output and input market structure, and market failure; principles of macroeconomics: concepts
of national incomes, money and banking, monetary and fiscal policy, and macroeconomics in the open
economy.
ECO 150

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy)
การวิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจ และวิวฒั นาการทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อิทธิ พล
ของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ พัฒนาการและปั ญหาของสังคมและเศรษฐกิจ
ไทยตามแนวคิดของระบบทุนนิ ยม ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการประยุกต์กบั เศรษฐกิจและ
สังคมไทยเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการสร้างภูมิคุม้ กัน
Analysis of society, economy and the economic development in Thailand; effects of
cultures and institutions on social and economic systems; influences of capitalism on the Thai society and
economy; application of the philosophy and methodology of Sufficiency Economy to the Thai economy
leading to the sustainable economic development and immunity strengthening.
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่ วยกิต โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
2.1) วิทยาศาสตร์ (Sciences)
SCI 101
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Science and Technology in Everyday Life)
พัฒ นาการของวิท ยาศาสตร์ ต้ งั แต่ส มัยแรกเริ่ ม ถึ งปั จจุ บ ัน สารเคมี ในชี วิตประจาวันและ
ผลกระทบ การเปลี่ ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ เทคโนโลยีพ ลังงาน เทคโนโลยีส ารสนเทศใน
ชี วิตประจาวัน การสื่ อสาร และ โทรคมนาคม นาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ บทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดา้ นกายภาพและด้านชีวภาพ พันธุวศิ วกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ
Development of science from the beginning to the present time; chemicals in daily life and
their impacts; climate and atmospheric change; energy technology affecting daily life and
telecommunications; nanotechnology and products; roles of sciences, physical and biological
technologies; genetic engineering and biodiversity.
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BCH 101

โภชนาการและการส่ งเสริมสุ ขภาพของมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Nutrition and Health Promotions)
คำจำกัดควำมของอำหำร สำรอำหำร และโภชนำกำร กำรแบ่งประเภทของสำรอำหำร หน้ำที่
ของสำรอำหำรแต่ ล ะชนิ ดและควำมสั ม พัน ธ์ ก ับ กำรเกิ ดโรคต่ ำงๆ อำหำรหลัก 5 หมู่ ค่ ำมำตรฐำนของ
ปริ มำณสำรอำหำรที่ควรได้รับประจำวัน ดัชนีมวลกำย ปริ มำณพลังงำนที่ร่ำงกำยต้องกำรในเวลำ 24 ชัว่ โมง
ค่ำพลังงำนที่ร่ำงกำยต้องกำรขณะพัก กำรประเมินภำวะโภชนำกำร ภำวะทุพโภชนำกำร ภำวะโภชนำกำร
เกิ น ภำวะพร่ องโภชนำกำร ภำวะขำดโปรตี นและพลังงำน แบบมำรั ส มัส และควำชิ ออร์ กอร์ ภำวะขำด
วิตำมิน ภำวะขำดแร่ ธำตุ กลุ มอำกำรผิดปกติของระบบเผำผลำญอำหำรของร ำงกำย โรคอ้วน อำกำร
ผิดปกติทำงกำรกิน โรคเบื่ออำหำร โภชนำกำรในแต่ละวัย โภชนบำบัด เทคโนโลยีอำหำร อำหำรดัดแปลง
พันธุกรรม กำรถนอมอำหำร อำหำรปลอดภัยและสุ ขำภิบำลอำหำร
Definition of food, nutrients and nutrition; classification of nutrients; functions of
nutrients and related diseases; five major food groups; Recommended Dietary Allowances (RDA); Body
Mass Index (BMI); Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR); assessment of nutritional
status; malnutrition; overnutrition; undernutrition; protein and energy malnutrition, marasmus and
kwashiorkor; vitamin deficiency; mineral deficiency; metabolic syndrome; obesity; eating disorders;
anorexia nervosa; nutrition throughout the life cycle; nutritional therapy; food technology; genetically
modified foods (GM foods); food preservation; food safety and sanitation.
ENV 101

ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
ความรู ้พ้นื ฐานด้านสิ่ งแวดล้อมและสมดุลระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมจากการ
พัฒนาด้านต่างๆ ปั ญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปั ญหามลพิษ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
Fundamentals of environment and equilibrium in ecosystem; environmental changes from
various aspects of developments; natural resource deterioration and pollution, environmental impacts and
sustainable environmental management.
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ENV 114

สิ่ งแวดล้อมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Environment)
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน
สถานการณ์ ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั ของอาเซี ยน นโยบายและข้อตกลงความร่ วมมื อที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมของประชาคมอาเซี ยน โครงสร้างองค์การและกลไกความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมของอาเซี ยน
และแนวทางการจัดการสิ่ งแวดล้อมอาเซี ยนอย่างยัง่ ยืน
Physical and biological environment, social and economic perspectives of ASEAN region;
current environmental problems, policies, regional agreements, institutional structure, regional
cooperation and sustainable environmental management for ASEAN.
OMD 100

ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
3(3-0-6)
(Thai Wisdom on Medicinal Plants)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรจากภูมิปัญญาไทย โดยครอบคลุมเนื้อหาว่าด้วยแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในแง่มุมต่างๆ การประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวติ ประจาวัน การพัฒนาสมุนไพร
ไทย รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ในการใช้สมุนไพรในทางการแพทย์
Basic principles of Thai wisdom and medicinal plants including various theories related to
medicinal plants; application of crude drugs in daily life; developing and tracking current application of
Thai medicinal plants.
ENE 100

พลังงานเพื่อชี วติ
3(3-0-6)
(Energy for life)
สถานการณ์พลังงาน การจัดหาและความต้องการแนวโน้มพลังงานในประเทศไทย ศักยภาพ
ของแหล่ งพลังงานทางเลื อกที่ ใช้เพื่ ออุ ตสาหกรรม การผลิ ตสิ นค้า บ้านที่ อยู่อาศัย การเดิ นทาง และการ
ขนส่ ง อัตราค่าไฟฟ้ าประเภทต่าง ๆ เทคนิ คเบื้องต้นในการจัดการพลังงานในอาคารขนาดเล็ก ขนาดใหญ่
และสานักงาน รวมทั้งที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างจิตสานึ ก การอนุ รักษ์พลังงานแบบมีส่วน
ร่ วม
Energy situations, Trends in management and need of energy in Thailand Potential of
alternative energy sources for industries, housing and transportation. Various electrical rates; basic and
efficient techniques in energy management in household and offices; awareness cultivation and
participatory preservation of energy.
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CHM 102

เคมีกบั ชีวติ
3 (3-0-6)
(Chemistry and Life)
กระบวนการทางเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ได้แก่ ความเป็ นกรด-ด่าง การกลัน่ การ
สังเคราะห์ การเกิดสนิมและการกัดกร่ อน การสันดาป การลุกไหม้ การระเบิด การสังเคราะห์แสง การย่อย
อาหาร การหายใจ ฯลฯ สารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ได้แก่ วัสดุศาสตร์ เคมีสิ่งทอ สารเสพติด
เครื่ องสาอาง อาวุธเคมี และองค์ประกอบทางเคมีต่างๆ ภายในร่ างกาย เช่น เลือด ฮอร์ โมน เอนไซม์ สาร
ต้านอนุมูลอิสระ ภูมิตา้ นทาน สาระเกี่ยวกับการจาแนกประเภทความเป็ นอันตราย การจาแนกประเภทและ
การติดฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก) Globally Harmonised System for Classification and
labeling of Chemicals, GHS) ข้อมูลความรู ้เรื่ องความปลอดภัยด้านสารเคมี ภัยเคมีต่างๆ ทีเกิดขึ้นจากข่าว
ด้านอุบตั ิเหตุ เช่น อุบตั ิเหตุในบ้าน โรงเรี ยน และโรงงาน อุบตั ิเหตุในการขนส่ ง และข่าวความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม เครื่ องสาอาง อาหาร เป็ นต้น
Chemical reactions and processes in life: acidity, alkalinity, distillation, synthesis,
oxidation and corrosion, combustion, fire, explosion, photosynthesis, digestion, respiration; Chemicals
around us in daily life: material science, textile chemistry, addictive substance, chemical weapon,
cosmetics; the chemical compositions of the body: blood, hormone, enzymes, antioxidants, antigens;
Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals, GHS; basic information on
Chemical Safety; chemistry news on Accidents in factory, house, school, transportation; chemistry news
on Safety in cosmetics and make-up products, food etc.
2.2) คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer)
MAT 142 คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
แนวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ศิ ล ปะ ความงาม และสั ญ ลัก ษณ์ ต่ า งๆ
คณิ ตศาสตร์ กบั การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในชี วติ ประจาวัน การนาสถิติมาวางแผนเพื่อความมัน่ คงในชี วิต
การแปลผลข้อมูลทางสถิติ การใช้สถิติอย่างถูกวิธี สถิติกบั เทคโนโลยี
Mathematical concepts and ideas related to nature, art beauty and symbols; application of
mathematical concepts and ideas in problem solving and decision making; statistical implementation for
security in life; interpretation of statistical data; proper use of statistics, and statistics-oriented technology.
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CSC 100

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
3(2-2-5)
(Information Technology and Its Applications)
ความรู ้ พื ้ น ฐานของเทคโนโลยีส ารสนเทศ องค์ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์
ซอฟต์แ วร์ ระบบปฏิ บ ัติ ก าร เทคโนโลยีก ารสื่ อ สาร ระบบเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เน็ ต ระบบสารสนเทศ
จริ ยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ความเสี่ ยงและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึ กหัดใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับงานสานักงาน
Fundamental background of information technology, computer components: hardware,
software, operating system; communication technology, computer networks, the Internet, information
systems; computer ethics; computer risk and security; information technology laws; practice of office
computer programs.
3) กลุ่มวิชาภาษา (Languages)
15 หน่ วยกิต
นัก ศึ ก ษาจะต้องเรี ยนรายวิช าในกลุ่ ม วิช าภาษา จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิ ต
ดังนี้
กรณี ที่ 1 ให้เลื อกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จานวน 3 หน่ วยกิ ต และเลื อกเรี ยนจาก
3.1 ภาษาอังกฤษ จานวน 12 หน่วยกิต หรือ
กรณี ที่ 2 ให้เลือกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จานวน 3 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนจาก
3.1 ภาษาอังกฤษ จานวน 6 หน่วยกิต หากนักศึกษามีผลการเรี ยนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาข้างต้น
มากกว่า 3.00 ขึ้นไป ให้เลือกเรี ยนจาก 3.3 ภาษาต่างประเทศอื่นๆ จานวน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบจากคณบดีวทิ ยาลัยคณะ/สถาบัน ดังนี้
3.1) ภาษาอังกฤษ (English Language)
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
(Communicative English I)
การทักทาย การแนะนาตัว การเดินทาง การพักอาศัย การรับประทาน การซื้ อของ การทางาน
การติดต่อประสานงาน ประกาศและคาสั่งต่าง ๆ สื่ อทางเสี ยงและภาพ และมารยาททางสังคม สาหรับการ
สื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
Greeting, introductions, travel, lodgings, eating, shopping, working, correspondence,
announcements and instructions; audio-visual media; and social etiquettes for cross-cultural
communication.
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ENL 112

การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Listening and Speaking)
ศัพท์และถ้อยคาสานวนที่ใช้ในการบอกทาง การซื้ อตัว๋ รถโดยสารประจาทาง/รถไฟ การเช่า
ห้องพัก/อพาร์ตเมนท์ การไปพบแพทย์ และการใช้บริ การไปรษณี ย ์ โดยเน้นที่การออกเสี ยง การสื่ อสารที่
ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ ตลอดจนความเหมาะสมของการสื่ อสาร
Useful vocabulary and expressions for giving directions; buying coach/train tickets;
renting a room/apartment; seeing a doctor and using post office’s service with emphasis on
pronunciation; clear and easy-to-understand communication; and contextual appropriateness.
ENL 113

การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Reading and Writing)
การวิเคราะห์คา การใช้พจนานุกรม กลวิธีการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน กระบวนการเขียน
การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคาเชื่อมข้อความ และการเขียนย่อหน้าในรู ปแบบต่าง ๆ
Word analysis; dictionary use; reading strategies; reading comprehension; writing process;
using punctuation and transitional words; and various patterns of paragraph writing.
ENL 114

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
(English for Study Skills)
กลวิธีการเรี ยนในชีวิตประจาวันสาหรับการค้นคว้าข้อมูล การจดโน้ต การย่อความ การเขียน
รายงาน และการรายงานปากเปล่าหน้าชั้นเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
Day-to-day learning strategies for searching for information; note-taking; summarizing;
report writing; and oral class report in English.
ENL 121

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
3(3-0-6)
(Communicative English II)
วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1 หรื อ
ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน หรื อโดยความยินยอมของสถาบันภาษาอังกฤษ
ความเข้าใจในการฟั ง การสื่ อสารและการมี ปฏิ สั ม พันธ์ ในการพู ด การอ่ านและการเขี ยน
ข้อความที่มีความยาวเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่ อสาร ในระดับกลาง
Listening comprehension; oral communication and interaction; reading and writing long
texts for communication at an intermediate level.
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ENL 122

การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
3(2-2-5)
(Intermediate English Listening and Speaking)
วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1 หรื อ
ENL 112 การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ หรื อ ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน หรื อ
โดยความยินยอมของสถาบันภาษาอังกฤษ
การฟั งเพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอี ยดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าร่ วมใน
บทสนทนาและการอภิปรายกลุ่มอย่างเหมาะสมทั้งในหัวข้อทัว่ ไปและหัวข้อที่เป็ นที่ถกเถียงในสังคม การ
สร้ างความตระหนักและเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็ น
ระบบและสร้างสรรค์
Listening for the gist and details from several sources; proper engagement in conversations
and group discussion on general topics and argumentative topics; raising awareness and sensitivity on
cultural differences, including systematic and creative communication in English.
ENL 123

การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง
3(2-2-5)
(Intermediate English Reading and Writing)
วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1 หรื อ
ENL 113 การอ่ าน การเขียนภาษาอังกฤษ หรื อ ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน
หรื อโดยความยินยอมของสถาบันภาษาอังกฤษ
การพัฒ นาค าศัพ ท์ ทั ก ษะการอ่ า นเพื่ อ เป็ นรู ปแบบในการพั ฒ นารู ปแบบการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการอ่านข้อความที่มีความซับซ้อน และการเขียนความเรี ยงในรู ปแบบต่าง ๆ
Vocabulary development; reading skills to enhance the development of writing skills;
complex texts reading comprehension and various types of compositions.
3.2) ภาษาไทย (Thai Language)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
ฝึ กการใช้ภ าษาไทย และพัฒ นาทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ย นเพื่ อ การ
สื่ อสารในชี วิตประจาวัน อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เน้น ทัก ษะการเขี ย นที่ ถู ก ต้อง ตามมาตรฐานทั้ง ทาง
ราชการและธุ รกิจ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ดา้ นอาชีพและการศึกษาในระดับสู งต่อไป
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Practice of the Thai language usage and development of skills in listening, speaking,
reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in official and
business contexts in order to serve higher levels of professional and educational purposes.
THA 107

ภาษาไทยสาหรับผู้เริ่มเรียน
3(2-2-5)
(Thai Language for Beginners)
ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างชาติ คาศัพท์และลักษณะโครงสร้างของภาษาไทย ทักษะการฟังและ
การพูด ที่ใช้สื่อสารในชีวติ ประจาวัน การใช้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ในการเรี ยนการออกเสี ยงภาษาไทย
Thai language as a foreign language; vocabulary and syntactic structure; skills in listening
and speaking used in everyday life; practice of pronunciation through phonetic symbols.
3.3) ภาษาต่ างประเทศอื่นๆ (Other Foreign Languages)
3.3.1 รายวิชาภาษาญีป่ ุ่ น (Japanese Language)
JPN 101
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาญี่ปุ่น และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
JPN 102

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์ แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ส าหรั บ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ ต่างๆ ในระดับที่ สูงขึ้น เช่ น การเจรจาซื้ อ และขายสิ นค้า การสัมภาษณ์ งาน การเสนอความ
คิดเห็น
Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying
and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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JPN 110

ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาญี่ ปุ่ น ผ่ า นบริ บททางสั ง คมและวัฒ นธรรมญี่ ปุ่ นในแง่ มุ ม ต่ า งๆ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดาเนินชีวิต โดยเน้นการฝึ ก
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural contexts:
culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on listening, speaking,
reading and writing in different situations.
3.3.2 รายวิชาภาษาจีน (Chinese Language)
CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจี น ระดับ พื้ น ฐาน เรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์ ภ าษาจี น อย่างน้ อ ย 200 ค า ศึ ก ษาส านวนและรู ป
ประโยคพื้นฐาน ฝึ กการออกเสี ยงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ ในชีวติ ประจาวัน เช่น การทักทาย แนะนาตัว
Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic sentence
structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: greeting and
introductions.
CHN 102

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
เรี ยนรู ้ คาศัพ ท์ภาษาจี นเพิ่ มเติ มอย่างน้อย 250 ค า ฝึ กสนทนาหัวข้อที่ ใช้ในชี วิตประจาวัน
เช่น การโทรศัพท์ ซื้ อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
Further study of the Chinese language, with a focus of additional 250 Chinese characters;
basic expressions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in
restaurants.
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CHN 110

ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาจีนผ่านบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ เพื่อการสื่ อสาร
ในชี วิต ประจาวันอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขี ยนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural contexts for
effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in different
situations.
3.3.3 รายวิชาภาษาฝรั่งเศส (French Language)
FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรี ยน 1
3(2-2-5)
(French for Beginners I)
ระบบเสี ยงภาษาฝรั่งเศส ไวยากรณ์พ้ืนฐาน ศัพท์และสานวนเบื้องต้น เน้นฝึ กทักษะ การฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับตนเอง ครอบครัว
สถานศึกษา สิ่ งแวดล้อม อาหารและเครื่ องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและการพักผ่อนหย่อน
ใจ การศึกษาและอาชีพ การซื้ อขาย สถานที่และการบอกทิศทาง
French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, with
focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about oneself, family,
schools, environment, food and beverage, relationships between persons, leisure and recreations,
education and careers, purchase and sale, places and directions.
FRN 102

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรี ยน 2
3(2-2-5)
(French for Beginners II)
วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรียน 1
ไวยากรณ์ ศัพ ท์และส านวนภาษาฝรั่ งเศสในระดับ ที่ สูงขึ้ น ฝึ กพู ดภาษาฝรั่ งเศสในเรื่ องที่
เกี่ยวกับลมฟ้ าอากาศ การบริ การ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคล แสดงความรู ้ สึก ความคิ ดเห็ น ความต้องการ เกี่ ยวกับ เรื่ องราวต่างๆ ในอดี ต ปั จจุบนั และ
อนาคต
Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French speaking
about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with social etiquette,
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interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various aspects of time:
past, present, and future.
FRN 110

ภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรียน 1
ศัพท์ สานวนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
ฝรั่งเศส ขนบธรรมเนี ยมประเพณี รวมถึ งมารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบฝรั่งเศส วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นการ
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
3.3.4 รายวิชาภาษาอาหรับ (Arabic Language)
ISL 111
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
วิชาเทียบเท่า : ISL 321 ความรู้ เบื้องต้ นทางภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับเพื่อเป็ นพื้นฐานการฟั ง พูด อ่านและเขียน ฝึ กการออกเสี ยงและสนทนาหัวข้อ
ง่ายๆ ในชี วิตประจาวัน เช่ น การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การรับ โทรศัพ ท์ การถามและบอก
ทิศทาง
Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and
writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone conversation, asking and
answering about directions.
ISL 112

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
พั ฒ นาทั ก ษะและค าศัพ ท์ ภ าษาอาหรั บ ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น ฝึ กสนทนาหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน เช่น การโทรศัพท์ ซื้ อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
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Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions and
conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
ISL 113

ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
3(2-2-5)
(Arabic Language and Culture of Muslim Countries)
วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาอาหรับผ่านบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิมใน
แง่มุมต่างๆ เพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of Muslim
countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and
writing in different situations.
3.3.5 รายวิชาภาษาเกาหลี (Korean Language)
KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาเกาหลี และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
KOR 102

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์ แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น เช่น การเจรจาซื้ อ ขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Korean vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying
and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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KOR 110

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Korean Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาเกาหลี ผ่ า นบริ บททางสั ง คมและวัฒ นธรรมเกาหลี ใ นแง่ มุ ม ต่ า งๆ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศเกาหลี ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดาเนินชีวิต โดยเน้นการฝึ ก
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันที่หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural contexts:
culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on listening, speaking,
reading and writing in different situations.
3.3.6 รายวิชาภาษารัสเซีย (Russian Language)
RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผู้เริ่มเรียน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners )
หลักไวยากรณ์ เบื้ องต้น เน้นพยัญชนะ สระ การออกเสี ยง ระดับเสี ยง คาศัพ ท์ที่จาเป็ นใน
ระดับเริ่ มต้น
Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets,
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.
RUS 102

ภาษารัสเซียในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผู้เริ่มเรียน
คาศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซี ยที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น เช่น การ
ทักทาย การแนะนาตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเวลา การเดินทาง การซื้ อของ
Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various aspects of
everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking and answering about
time, traveling, buying and selling things.
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RUS 110

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผู้เริ่มเรียน
ภาษารั ส เซี ย ผ่ า นบริ บ ททางสั ง คมและวัฒ นธรรมรั ส เซี ย ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของประเทศที่เป็ นเจ้าของภาษารัสเซี ย ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดาเนิ น
ชีวติ โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Russian language through various aspects of Russian social and cultural contexts:
culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and lifestyles, with an
emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.
3.4 รายวิชาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (Languages of ASEAN Countries)
VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาเวีย ดนาม และรู ปประโยคพื้ นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พู ด
อ่าน เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
VTN 102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์ แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying
and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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MLY 101

ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษามลายู และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
MLY 102

ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์ แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying
and selling things, job interviewing, and giving opinions.
BHS 101

บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ย และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การ
ฟั ง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Bahasa Indonesia pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking,
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
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BHS 102

บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : BHS 101 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์และรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Bahasa Indonesia vocabulary, pronunciation and basic sentence
structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday
situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
LAO 101

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาลาว และรู ปประโยคพื้ นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พู ด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening,
speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone
conversation, asking and answering about directions.
LAO 102

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์ แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, emphasizing
on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling
things, job interviewing, and giving opinions.
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4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
3 หน่ วยกิต
(Interdisciplinary and Physical Education)
นักศึกษาจะต้องเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสหวิทยาการ โดยเรี ยนรายวิชาธรรมาธิ ปไตย 2
หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชา 1 หน่วยกิต อีก 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
RSU 101 ธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Dharmacracy)
ชี วิตประจาวันกับ สังคม เศรษฐกิ จ และการเมื อง ระบอบประชาธิ ป ไตย สิ ท ธิ หน้าที่ ของ
พลเมือง ความเสมอภาค เสรี ภาพ หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริ ยธรรม และจิตสาธารณะ
Everyday life and society, economy and politics; democracy: rights, civic duty, equality,
freedom; good governance; decency and public mind.
ESS 103

ลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
(Dance for Health)
ประวัติความเป็ นมาของลีลาศ คุณค่าและประโยชน์ของการออกกาลังกายด้วยการลีลาศ ฝึ ก
ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนที่ตามทิศทางการเต้นลีลาศในจังหวะบีกิน จังหวะชะชะช่า จังหวะวอลซ์ การอยู่
ร่ วมกันในสังคม ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพที่ดี เพื่อเป็ นพื้นฐานของการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
History of dances, their values and benefits as an exercise; basic dancing steps, skills, and
necessary techniques for social dances: basic movement in the tempo and beats of beguine, cha-cha-cha,
and waltz; fundamental elements of dance patterns that boost social manners, responsibility, personality
in daily life.
ESS 105

กอล์ ฟ
1(0-2-1)
(Golf)
ความเป็ นมาของกี ฬ ากอล์ฟ ความรู ้ ความเข้าใจประโยชน์ ของการออกก าลังกาย ทัก ษะ
พื้นฐานในการเล่นกอล์ฟ ท่าทางการยืน การจับไม้ การเล็งแนวเป้ าหมาย การถ่ายน้ าหนักตัว การตีจบวง
การตีลูกระยะใกล้และระยะไกล การตีลูกรอบกรี น การพัตต์ การตีลูกจากหลุมทราย การออกรอบจริ ง และ
กฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
Fundamental background and benefits of golf lessons featuring basic golf skills: club
griping, target aiming, weight transferring, backswing, short and long distance driving, putting, hitting
sand shots, and other golf etiquette.
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ESS 106

เทนนิส
1(0-2-1)
(Tennis)
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาเทนนิส ประโยชน์ของการออกกาลังกาย ฝึ กทักษะในการจับ
ไม้การตีลูกแบบฟอร์ แฮนด์ การตีลูกแบบแบคแฮนด์ การตีลูกกับผนัง การตีโต้ การเสิ ร์ฟ การเล่นลูกลอย
การตีลูกท้อปสปิ น การตีลูกโด่ง การตบลูก การหยอดลูก การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การนับ
คะแนน กฎกติกามารยาท ความมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา รวมทั้งการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ความรับผิดชอบและมี
บุคลิกภาพที่ดี เพื่อเป็ นพื้นฐานของการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
History and physical benefits of tennis; tennis skills: racquet grapping, forehand and
backhand strokes, ball serving and receiving, volley, topspin, backspin, lob, smash, drop shot, single and
double plays; rules and etiquettes in competition; sporting spirits leading to well-established society, good
personality and responsibility for everyday life application.
ESS 107

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
ความสาคัญ ประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะพื้นฐาน กลวิธีการ
เล่นและการแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ ความปลอดภัยและมารยาทในการเล่น จริ ยธรรมในทางกีฬา
กฎและกติกาของการแข่งขัน
Importance, history, and advantages of table tennis; basic skills; techniques and tactics in
playing in single, double, mixed double; safety and etiquette, sport moral; rules and regulations in table
tennis competition.
ESS 108

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
ความเป็ นมากีฬาแบดมินตัน ทักษะพื้นฐาน การยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ
และหลังมือ การตบ การส่ งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กฎและ
กติกาของการแข่งขัน
History of badminton; basic skills: forehand, backhand, drive, shot, hit, and serving
technique; strategies in playing single, double, and mixed double; rules and regulations in badminton
competition.
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ESS 109

ยูโด
1(0-2-1)
(Judo)
ความเป็ นมาและประโยชน์ของกีฬายูโด ทักษะพื้นฐาน การตบเบาะ การล้ม การจับคู่ต่อสู ้
การทาให้คู่ต่อสู ้เสี ยหลัก การทุ่ม การล๊อค กฎและกติกาของการแข่งขัน ความมีน้ าใจนักกีฬา ปรัชญาของ
วิชายูโด เพื่อเป็ นการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
History and advantages of judo and the basic skills of the sport: surrendering, falling style,
throwing style, ground hold; rules and regulations in judo competition, philosophy in the harmony of
mind, body, and spirit for application in everyday life.
ESS 110

ว่ายนา้
1(0-2-1)
(Swimming)
ประวัติความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่าของการว่ายน้ า ทักษะพื้นฐานและเทคนิคการว่าย
น้ าประเภทต่างๆ ความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์และเครื่ องใช้
กฎและกติกาของการแข่งขัน
History and advantages of swimming; basic skills and techniques of swimming; various
strokes of swimming; security and application of swimming aids; rules and regulations in swimming
competition.
ESS 111

ศิลปะป้ องกันตัว
1(0-2-1)
(Defense Art of Self)
ความเป็ นมาและหลักของศิลปะป้ องกันตัว ฝึ กทักษะและเทคนิคของศิลปะป้ องกันตัว การ
ทรงตัว ระยะการต่อสู ้ป้องกันตัว ทักษะการเคลื่อนที่ การใช้พลังคู่ต่อสู ้ให้เป็ นประโยชน์ การหลบหลีก วิธี
ป้ องกันตัวจากเหตุการณ์ในลักษณะและรู ปแบบต่าง ๆ
History and principles of martial arts; practice of the skills and techniques: balance,
footwork, movement, defense, opponent's movement and the pattern of self-protection in various
situations.
ESS 112

การเต้ นแอโรบิค
1(0-2-1)
(Aerobic Dance)
ความเป็ นมาและประโยชน์ของการเต้นแอโรบิค การฝึ กทักษะท่าทางบริ หารร่ างกายเข้ากับ
เสี ยงเพลง หลักในการออกกาลังกาย มารยาท ความมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา รวมทั้งการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
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History and benefits of aerobic dance; basic body movements done to the rhythm of the
music; principles and etiquette of exercises; sportsmanship and social harmony.
ESS 113

เกมและกิจกรรมนันทนาการ
1(0-2-1)
(Games and Recreation)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและกิจกรรมนันทนาการ ประโยชน์ ชนิด และประเภทผูน้ าเกม
และกิจกรรมนันทนาการ หลักการเลือกเกมและกิจกรรมนันทนาการ มนุษยสัมพันธ์กบั การใช้เกมและ
กิจกรรมนันทนาการ
Introduction to games and recreation; benefits and types of game leaders and recreation;
principles of games and recreation; human relationship and game application.
ESS 114

ค่ ายพักแรม
1(0-2-1)
(Camping)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอยูค่ ่ายพักแรม ประโยชน์ ชนิ ดและประเภทผูน้ าค่ายพักแรม การ
บริ หารค่ายพักแรม การเลือกทาเลที่ต้ งั ค่ายพักแรม เทคนิคการดารงชีพในป่ า และการผจญภัย การพัฒนา
จิตสานึกของนักท่องเที่ยวแบบชาวค่าย
Introduction to camping; benefits and types of camp leadership; selection of camping sites;
survival techniques of forest camping and adventuring; development of spirits of good campers.
ESS 116

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
ความเป็ นมากีฬาบาสเกตบอล ประโยชน์ของการออกกาลังกาย ทักษะพื้นฐานของการเล่น
กีฬาบาสเกตบอล การเล่นเป็ นทีม กฎกติกาและมารยาทของการแข่งขัน
History, advantages, and importance of basketball; fundamental skills of basketball;
principles of playing as team; rules and regulations of competition.
ESS 117

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ประวัติกีฬาฟุตบอล ทักษะกีฬาฟุตบอล การส่ งบอล การ
หยุดบอล การเลี้ยงบอล การโหม่งบอล การยิงประตู ผูร้ ักษาประตู การเล่นทีม กฎ กติกาฟุตบอล มารยาท
การเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มกีฬาที่ดี
64

General knowledge and history of football; football skills: ball passing, ball stopping,
dribbling, ball servings, ball heading, ball shooting, goalkeeping, team playing; rules and etiquette in
competition for players and viewers.
ESS 118

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล การ
เล่นลูกบอลสองมือล่าง การเล่นลูกบอลสองมือบน การเสิ ร์ฟ การตบ การสกัดกั้น การเล่นทีม กฎและกติกา
ของวอลเลย์บอล มารยาทการเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มกีฬาที่ดี
General knowledge and history of volleyball; volleyball skills: ball under, ball setting, ball
serving, ball slapping, blocking, team playing; rules and etiquette in competition for players and viewers.
ESS 120

หมากล้อม
1(0-2-1)
(Go)
ความรู ้ ท ั่ว ไปเกี่ ย วกับ ประวัติ แ ละประโยชน์ ข องหมากล้อ ม องค์ ก ารต่ า งๆ ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ การเล่นหมากล้อมผ่านอินเตอร์ เน็ต กฎกติกา เทคนิคการเล่นเกมในระยะเปิ ดเกม กลางเกม และ
ปิ ดเกมและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิในเกมจริ ง
General knowledge and history of Go games; international and Thai organizations of Go,
online Go games; rules and regulations of the games; basic techniques of the entire game covering from
the beginning phase to the middle and the end of the game; authentic practice of the games.
ESS 121

ฟุตซอล
1(0-2-1)
(Futsal)
ความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ กี ฬ าฟุ ต ซอล ประวัติ ค วามเป็ นมา หลัก การออกก าลัง กาย
สมรรถภาพร่ างกาย การป้ องกันการบาดเจ็บ กฎ กติกา มารยาท ฝึ กเทคนิ ค ทักษะการเลี้ยง รับ ส่ ง โหม่ง ยิง
การงัด การครอบครองบอล การเตะบอลเข้าเล่น ยุทธวิธีการเล่น เกมรับ เกมรุ ก และการเล่นทีม
Fundamental background and history of futsal; principles of exercise and physical fitness
based on futsal; care and prevention of injuries; rules and etiquette in competition; techniques and skills:
ball throwing, ball catching, ball controlling, ball heading; strategies and coordinating team playing,
offensive unit plays and defensive unit plays.
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3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

97
45

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ACC 121

การบัญชีการเงินขั้นต้ น
3(2-2-5)
(Fundamental Financial Accounting)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการบัญชี คานิ ยามทางการ
บัญชี วิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปและสมุดรายวันเฉพาะ การ
ผ่านรายการ การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการและงบการเงินสาหรับกิจการซื้ อ
ขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ ระบบใบสาคัญ ระบบเงินสดย่อย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
The meaning and purpose of accounting, conceptual framework for accounting, the
definition of accounting, double entry book keeping, recording business events in general journal and
special journal, posting, adjusting and closing entries, trail balance, working paper and financial
statements for merchandising company and service company, voucher system, petty cash system,
Accounting Act, B.E. 2543 (2000).
ACC 153

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to Information Systems)
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ในองค์การ รู ปแบบและโครงสร้ างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุ รกิ จ การเข้าถึ งระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพื่อการบริ หาร การสื่ อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบ
เครื อข่าย
Introduction to information system, roles and components of information system in
organization, form and information system structure, business subsystem information, information system
access, application for administration, data communication in information system and network system.
ACC 325

การภาษีอากร 1
(Taxation I)

3(3-0-6)

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี
อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิติบุคคล ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ
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Rule, the assessment and taxation collection procedures in accordance to revenue code and
other tax consist of personal taxes, corporate income taxes, value-added taxes, special business taxes,
withholding taxes and customs taxes, excise taxes, revenue stamp and others.
ACC 355

ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ ยง
3(3-0-6)
(Corporate Governance and Risk Management)
หลักการและแนวคิดธรรมาภิบาล ระบบและกลไกในการกากับดูแลกิจการที่ดี วัตถุประสงค์
และองค์ประกอบของการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงขององค์การ การประเมินประสิ ทธิ ผล
การควบคุมภายในและแนวคิดการตรวจสอบภายใน จริ ยธรรมและเป็ นธรรมตรวจสอบได้
Principles and concepts of corporate governance, good corporate governance system and
mechanism, objective and component of internal control and risk management in the organization
evaluation of effectiveness in internal control, concept for internal auditing, ethic and fair to
accountability.
ECO 211

หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3(3-0-6)
(Principles of Microeconomics)
การจัดสรรทรัพยากรผ่านกลไกตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและอรรถประโยชน์พฤติกรรม
ผูผ้ ลิ ต ต้นทุ น การผลิ ตและก าไร การก าหนดราคาในตลาดสิ น ค้า และตลาดปั จจัย การผลิ ต การจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของตลาดที่มีการแข่งขันในรู ปแบบต่าง ๆ การควบคุมและแทรกแซงตลาด
ของรัฐ
How resources are allocated through market mechanism, consumer behaviors and utilities,
behaviors of firms, production cost and profit, price determination in product and manufacturing factor
markets and resource allocation efficiency in different types of market structure, and government
regulation of markets.
ECO 212

หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค
3(3-0-6)
(Principles of Macroeconomics)
รายได้ประชาชาติและองค์ประกอบ การกาหนดขึ้นเป็ นรายได้ประชาชาติ การจ้างงานและ
ราคา บทบาทของรัฐ เงิ น และปั จจัยภายนอกอื่น ๆ ในการกาหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายเศรษฐกิ จ
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปั ญหาเงินเฟ้อ และการว่างงาน
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The national income and its composition, determination of income, employment and price,
roles of government, money, and other external factors in the income determination, and policies to
alleviate inflation and unemployment.
ENG 457

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ งานธุรกิจ
3(3-0-6)
(Practical English for Business)
พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยเฉพาะการฟังและการพูด เน้นการนาไปใช้ทางธุ รกิจและการ
สื่ อสารในวิชาชีพจริ ง
To develop students’ four skills on practical business and professional communication.
Instructions focus on four language skills with emphasis on listening and speaking.
FIN 201

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้ น
ความสาคัญและเป้ าหมายของการบริ หารการเงิ น รู ป แบบของธุ รกิ จและภาษี ธุรกิ จที่ มี
ความสาคัญต่อการบริ หารการเงิน บทบาทของผูบ้ ริ หารการเงิน การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน
วิธี ก ารจัดสรรเงิ น ทุ น ต่ า ง ๆ การจัดหาเงิ น ทุ น ทั้งระยะสั้ น ระยะปานกลาง และระยะยาวการพิ จารณา
โครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน ค่าของทุน และนโยบายเงินปั นผล
The importance and goal of financial management, forms of business and business tax
necessary for financial management, roles of financial managers, financial analysis and planning,
financial division in short-term, intermediate, and long-term capital, investment project analysis, financial
structure, cost of capital and the dividend policy.
LAW 112

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
วิชาบังคับก่อน : LAW 108 ความรู้ เบื้องต้ นทางกฎหมาย
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรู ปแบบองค์การธุ รกิจที่สาคัญได้แก่ ห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั บริ ษทั
มหาชน วิธีจดั การ การเพิ่มทุนและการลดทุน หุ ้นกู้ การเลิกกิจการ การควบกิ จการ ล้มละลาย การขอฟื้ นฟู
กิจการ บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุ รกิจที่สาคัญ เช่น
การเจรจาทางธุ รกิ จและการร่ างสั ญญา การระงับ ข้อพิ พาททางธุ รกิ จและอนุ ญาโตตุ ลาการกฎหมายการ
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แข่งขันทางการค้า กฎหมายการค้าและความร่ วมมือในอาเซี ยน และแนวโน้มความตกลงระหว่างประเทศใน
อนาคตในการเปิ ดเสรี ทางการลงทุนในกรอบเอเป็ ค
Characteristics of business organizations; partnerships, companies, management control,
auditing, inspection, increases and reductions of capital, debentures, dissolution, amalgamation,
bankruptcy, revive business, roles of financial institutions and commercial banks and stocks exchanges,
including laws concern business organizations, business negotiation and contract drafting, settlement of
commercial disputes and arbitration, trade competition, industrial law, consumer protection law, economic
international trade law, Asian Law, and future trends on the conclusion of international agreements on
investment liberalization within APEC.
MAT 143

คณิตศาสตร์ สาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematics for Business and Economics)
เซต ระบบจานวน ระบบพิกดั ฉาก กราฟ อันดับและอนุ กรม สมการเชิ งเส้น ฟั งก์ชนั กาลัง
สอง ฟั งก์ชนั พนุ นาม พังก์ชนั ชี้กาลัง ฟั งก์ชนั ลอการิ ทึม เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนท์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
ทางธุ รกิจ และเศรษฐศาสตร์
Sets, number system, rectangular coordinate system, graphs, sequence and series, linear
equation, quadratic function, polynomial function, exponential function, logarithmic function, matrices
and determinants. Emphasizes work problems and application in business and economics areas.
MGT 202

องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิ ดพื้นฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่
การวางแผน การจัด องค์ก าร ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การชี้ น า และการควบคุ ม รวมถึ ง กระบวนการจัด การ
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริ ยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
Basic concept and organization characteristic, principle and roles of management such as
planning, organizing human resource, leading, and controlling, include the process of management,
management environment, management ethic in the administration for efficiently goals.

69

MGT 416

การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน: MGT 202 องค์ การและการจัดการ
ความหมาย และความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบ ของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับของกลยุทธ์และประเภทของกลยุทธ์ การเลือกใช้กลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุ รกิจ เพื่อการดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
Meaning and importance of strategic management; the components of strategy, the
strategic management process, level of strategy and types of strategies including choosing appropriate
strategies suited to business situations for successful and effective operation.
MKT 201

หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
คานิยาม และแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ขอบเขต ความสาคัญ และการจัดการประเภท
สิ น ค้า การวางแผนการเลื อกช่ อ งทางการจ าหน่ า ย นโยบายการตั้ง ราคา การส่ ง เสริ ม การตลาด การ
วิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด ตลอดจนการควบคุมการตลาด
Definition and marketing concept, scope, importance and functions in product
management, physical distribution planning; pricing policy; promotion; analysis and selection of target
markets, marketing environment, and marketing control.
POM 201

การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Management)
หน้าที่งานการผลิ ต การเลื อกทาเลที่ต้ งั โรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบงาน การ
วิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมคุณภาพและสิ นค้าคงคลัง
Production functions including the selection of the plant location, plant layout and design,
the analysis of work system, quality control and inventory.
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POM 203

วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Management Science for Business Decision)
วิชาบังคับก่อน : MAT 143 คณิตศาสตร์ สาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
หลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาการเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ โดยใช้ทฤษฎีและวิธีการ
ทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ เข้ามาร่ วมในการตัดสิ นใจทางการบริ หาร พร้อมทั้งการนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมา
ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์
The concepts and application of management science for business decisions. This course
provides theory and method of statistical and mathematical model to supplement managerial judgment
including the use of software package in the analysis process.

ACC 251

2) วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
การบัญชีข้นั กลาง 1
(Intermediate Accounting I)

52
43

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้ น
หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ ลูกหนี้ และตัว๋ เงิน สิ นค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน
อาคารและอุ ปกรณ์ สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน ทรัพยากรธรรมชาติ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน การจาแนก
ประเภทสิ นทรัพย์ การรับรู ้และการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่ วนสิ นทรัพย์เป็ นต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ต้นทุนการกูย้ มื การแสดงรายการสิ นทรัพย์ในงบการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูล
The principle and procedure for assets; accounts and note receivable, inventory,
investment, property plant and equipment, intangible assets, natural resourse, property investment;
categories of assets; recognition and measurement of assets; valuation; allocating assets to cost and
expenses based on accounting principle; impairment of assets; borrowing costs; presentation of assets in
financial statement and disclosures.
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ACC 252

การบัญชีข้นั กลาง 2
(Intermediate Accounting II)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้ น
หลัก การและวิธีก ารบัญ ชี เกี่ ย วกับ ส่ วนของเจ้าของและหนี้ สิ น การรั บ รู ้ และการวัดมู ล ค่ า
หนี้ สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้ สินในงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กิจการ การดาเนิ นงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ การเลิกกิ จการและการ
ชาระบัญ ชี ของห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัด และบริ ษ ทั มหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่ วนของ
เจ้าของในงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล และการจัดทางบกระแสเงินสด
The principle and accounting procedure for owners’ equity and liabilities, classification of
liabilities, recognition and measurement of liabilities, valuation, presentation of liabilities in financial
statement and disclosures, accounting for business formation, operation, change in owners’ equity,
dissolving and liquidation of partnerships, corporation and public corporation, presentation of owners’
equity in balance sheet, and disclosures.
ACC 356

การสอบบัญชี และการให้ ความเชื่ อมั่น
3(3-0-6)
(Auditing and Assurance Services)
วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีข้นั กลาง 1
ACC 252 การบัญชีข้นั กลาง 2
แนวคิดทัว่ ไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฏหมายและพระราชบัญญัติเกี่ ยวกับ
การสอบบัญ ชี จรรยาบรรณ และความรับ ผิด ชอบของผูส้ อบบัญ ชี การทุจ ริ ต และข้อ ผิด พลาด กา ร
วางแผนงานสอบบัญ ชี ความเสี่ ย งในการสอบบัญ ชี และความมี ส าระส าคัญ การประเมิ น ความเสี่ ย ง
หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลื อกตัวอย่างในการสอบบัญชี
กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี การตรวจสอบสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต แนวทางการตรวจสอบบัญชี ดว้ ยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพ
การสอบบัญชี
General concepts and framework of auditing standard; regulation and auditing acts; ethics
and responsibility of auditors; fraud and errors; audit planning; audit risk and materiality; risk assessment;
audit evidence; evidence collection and audit procedures; audit sampling; audit working paper; auditing
assets, liabilities, stockholders’ equity, revenues and expenses; auditor’s report; approaches of auditing by
computers; quality control of auditing.
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ACC 321

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
(Internal Auditing and Internal Control)
วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้ น

3(3-0-6)

การกากับดู แลกิ จการ วัตถุ ประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุ มภายใน การควบคุ ม
ภายในตามแนวคิ ด ของ COSO การจัด การความเสี่ ย งขององค์ก รตามแนวคิ ด ของCOSO การประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลการควบคุ มภายใน แนวคิ ดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
จริ ยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตั ิง านวิชาชี พตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิ จ กรรมที่ ส าคัญ ขององค์ก ร รวมทั้ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้
ตรวจสอบภายในต่อการค้นพบการทุจริ ตในองค์กร
Corporate governance, internal control objective and components; COSO based internal
control, enterprise risk management (ERM) based on COSO concept; the evaluation of internal control
effectiveness, internal audit concepts and establishing internal audit unit, ethics and internal auditing
standards; types and process of internal audit; internal audit of key business activity of corporate
including duty and responsibility of internal auditors in order to detect fraud.
ACC 326

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้ น
ACC 153 ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ความหมาย องค์ป ระกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี หลัก การจัดทาเอกสารของ
ธุ รกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
การควบคุมสาหรับระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
วงจร การควบคุ ม ภายใน ทางเดิ นเอกสารและสารสนเทศทางการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง วงจรทางธุ รกิ จขั้น
พื้นฐาน ระบบย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิตสิ นค้า และวงจรการรายงาน
ทางการเงิน
Definition, component of accounting information systems; principles of documentation;
analysis and design accounting information system; processing; control of computer information system;
document and information of cycle; internal control; document and accounting information flows; basic
business cycles: subsystems in the revenue cycle, the expenditure cycle, the production cycle, and
financial reporting cycle.
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ACC 351

การบัญชี ต้นทุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชี การเงินขั้นต้ น
ความสาคัญและบทบาทการบัญชี ตน้ ทุนในองค์กรธุ รกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบ
บัญชี ที่ใช้บนั ทึกต้นทุน วิธีการบัญชี และการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชี ตน้ ทุน
งานสั่งทา ระบบต้นทุนช่ วงการผลิ ต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชี ตน้ ทุนผลิ ตภัณฑ์ร่วมและผลิ ตภัณฑ์
พลอยได้ ของเสี ย ของสิ้ นเปลือง งานที่บกพร่ อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม
Importance and role of cost accounting in organization; definition of costs; accounting
system for cost; accounting procedure and control of materials, labor, manufacturing overheads; job order
costing system; process costing system; standard costing system; joint and by-product costing, spoilage,
waste, defective goods, scrap and activity-based costing.
ACC 352

การบัญชีบริหาร
(Management Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ACC 351 การบัญชี ต้นทุน

3(2-2-5)

บทบาทของการบัญ ชี บ ริ ห ารในองค์ ก รธุ ร กิ จ ศัพ ท์ แ ละความหมายของต้น ทุ น ต่ า งๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณ กาไร การบัญชี ตน้ ทุนเต็มและต้นทุ นผันแปร การงบประมาณ การ
วิเคราะห์ ผลต่าง การวิเคราะห์ ตน้ ทุ นเพื่อการตัดสิ นใจภายใต้ส ภาวการณ์ ที่ แน่ นอนและไม่แน่ นอน การ
กาหนดราคาสิ นค้าและราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
Management accounting role in organization; cost terms and definitions; relationship of
cost, volume and profit; full costing and variable costing; budgeting; variances analysis, cost analysis for
decision making under certainty and uncertainty conditions; product pricing and transfer pricing; and
performance evaluation.
ACC 353

การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
(Taxation II)
วิชาบังคับก่อน : ACC 325 การภาษีอากร 1
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี
และการภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเ งินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุ ง
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กาไรสุ ทธิ ทางการบัญชีการเงินเป็ นกาไรสุ ทธิ ทางภาษีอากร การจัดทารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี
และแบบแสดงรายการภาษี
Concepts and differences between accounting principles and taxation for revenues and
expenses recognition; preparation of working paper for calculating income tax per revenue code;
adjustments for financial accounting-based income to taxable income; preparation of tax report and tax
returns.
ACC 354

การบัญชี ข้ ันสู ง 1
(Advanced Accounting I)
วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีข้นั กลาง 1
ACC 252 การบัญชีข้นั กลาง 2

3(2-2-5)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงิ นระหว่างกาล
การบัญชี สาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสานักงานใหญ่และ
สาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ฝากขาย ขายผ่อนชาระ สัญญาเช่ า ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ การ
บัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน
Accounting policies; changes in accounting and errors; interim statements; accounting for
foreign currency transactions and translation of foreign currency financial statements; accounting for
head office and branch; both domestic and international branch; construction contracts; consignment
sales; installment sales; leases; real estate business and accounting for troubled debt restructuring.
ACC 451

การบัญชี ข้ ันสู ง 2
3(2-2-5)
(Advanced Accounting II)
วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีข้นั กลาง 1
ACC 252 การบัญชีข้นั กลาง 2
การบัญชี สาหรับการรวมกิ จการ การลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม การบัญชี สาหรับ
กิจการร่ วมค้า การจัดทางบการเงิ นรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทางบการเงินจากรายการที่บนั ทึกไว้
ไม่สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่หวังผลกาไร
Accounting for business combination; investment in subsidiaries and associated
companies; accounting for joint ventures; preparation of consolidated financial statements; preparation of
financial statements from incomplete record; fund and non-profit organization.
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ACC 452

การวิเคราะห์ รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่ ากิจการ
3(2-2-5)
(Financial Report Analysis and Firm Valuation)
วิชาบังคับก่อน: ACC 251 การบัญชีข้นั กลาง 1
ACC 252 การบัญชีข้นั กลาง 2
รายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์งบ
การเงิ น และข้อ มู ล ทางการบัญ ชี อื่ น ที่ ส าคัญ เพื่ อ การตัด สิ น ใจ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น การวิ เคราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลื อกใช้นโยบายการบัญชี ที่แตกต่างกัน การประเมินมูลค่า
กิจการ
Financial reports and disclosure of accounting information; procedures and tools of
financial statement analysis; essential accounting information for decision making; money market and
capital market; industry analysis; effects of different accounting policy on financial statements; firm
valuation.
ACC 453

สั มมนาทางบัญชี
(Seminar in Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ACC 354 การบัญชีข้นั สู ง 1

3(3-0-6)

แนวคิดและมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานกา
รายงานทางการเงิน การประยุกต์แม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านการ
บัญชีสาหรับองค์กรประเภทต่างๆ ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาและพัฒนาการด้านการบัญชี และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Concepts and accounting standards, financial reporting standards, interpretation of
financial reporting standards, implementation of accounting framework and accounting standards in
accounting practices for various corporations, current issues, problems and development of accounting,
and professional ethics.
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ACC 455

การเตรียมความพร้ อมการฝึ กงาน
(Preparation for Internship)
เงื่อนไขของวิชา : โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสู ตร

1(0-3-2)

การเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาเพื่อฝึ กปฏิบตั งานในสถานประกอบการ การปฏิบตั ิตนตาม
ระเบียบข้อบังคับ วินยั และมารยาทในการทางาน การพัฒนาทักษะการสื่ อสารและบุคลิกภาพ การเตรี ยมตัว
สมัครงาน ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาทักษะการนาเสนอด้วยการเขียนและการพูด
Preparation for students before internship at the organization, conformity to rules and
regulations, work disciplines and etiquettes, development of personality and communication skills,
preparation for job application, practice to improve written and oral presentation skills.
ACC 456

การศึกษาค้ นคว้าอิสระ*
4(0-10-5)
(Independent Study)
เงื่อนไขของวิชา : นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพแล้ว
ไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต หรื อ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสู ตร

การศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ ยวกับการบัญชี ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้า
อิสระ โดยหัวข้อต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ นาเสนอรายงานการศึกษา และส่ งเล่มฉบับ
สมบูรณ์
Study in a topic related to accounting under supervised by advisor. The topic approved by
committee. Presentation and summit completed paper.
ACC 498

สหกิจศึกษา*
6(0-35-18)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน: ACC 455 การเตรียมความพร้ อมการฝึ กงาน หรื อ โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักสู ตร

การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึ กษาให้มีความรู ้ ทางปฏิ บตั ิ และทักษะต่างๆ ในการทางานในวิชาชี พ
บัญชี สามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทางานทั้งสิ้ นไม่น้อย
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กว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากการทารายงานผลการศึกษาที่ได้จากการทางานใน
สถานประกอบการ หรื อ ผลงานสร้างสรรค์อย่างอื่น
A systematic provision of work-based learning in the work place with the cooperation
between the university and the work place in order to develop both students’ knowledge and workrelated skills in the accounting. Students have an opportunity to their intelligent, mind and emotion. The
period of co-operative education must be no less than 16 weeks. The students will be evaluated through a
report the experience from the work place or a piece of other creative work.
ACC 499

การฝึ กประสบการณ์ ทางบัญชี*
2(0-24-12)
(Accounting Internship)
วิชาบังคับก่อน: ACC 455 การเตรียมความพร้ อมการฝึ กงาน หรื อ โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักสู ตร

การฝึ กปฏิ บ ัติ ด้านวิช าชี พ บัญ ชี ให้ ห น่ วยงานของภาครั ฐ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงาน
เอกชน โดยนักศึกษาจะต้องฝึ กปฏิ บตั ิอย่างน้อย 8 สัปดาห์ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากการทา
รายงานผลการศึกษาที่ได้จากการฝึ กงาน หรื อ ผลงานสร้างสรรค์อย่างอื่น
An accounting internship in state enterprises, government agencies or private
organizations. Students need to have no less than 8 weeks of internship. The students will be evaluated
through a report the experience from the internship or a piece of other creative work.
หมายเหตุ
*สาหรับผูท้ ี่เลือกเรี ยนรายวิชา ACC 498 สหกิจศึกษา ไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชา ACC 499
การฝึ กประสบการณ์ทางบัญชี และรายวิชา ACC 456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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ข. วิชาชีพ-เลือก
ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้ 3 รายวิชา

9

หน่ วยกิต

1. กลุ่มวิชาการบัญชีทวั่ ไป
ACC 333

โปรแกรมสาเร็จรู ปทางบัญชี
3(1-4-4)
(Accounting Software Package)
วิชาบังคับก่อน : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ลักษณะทัว่ ไปของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการจัดเตรี ยม
เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี การบันทึกบัญชี ในระบบย่อยต่าง ๆ เช่ น ระบบการซื้ อ ระบบ
การขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบสิ นค้า ระบบบัญชี แยกประเภททัว่ ไป การจัดทารายงานทางการ
เงินตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินและการจัดทางบประมาณ
General characteristics of accounting software package; the use of accounting software
package in the preparation of transaction recording documents; recording in subsystems: such as purchase
system, sales system, accounts payable system, accounts receivable system, inventory system, and
general ledger system; financial statement preparation, financial data analysis and budgeting.
ACC 433

กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
(Law Pertaining to Accounting Profession)
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ตลอดจนกฎกระทรวง และประกาศหรื อคาสั่ง
ต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเหล่านั้น และที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับ
ดูแลผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี รวมทั้งบทบาทของหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมสรรพากร
Laws relating to accounting profession, Accounting Profession Acts, Accounting Acts,
Public Company Acts, including Ministerial Regulations, Announcement or orders issued under those
acts, as well as those issued by organizations charged with the supervision of practitioners in accounting
profession; roles of relevant supervisory organizations, e.g., Securities Exchange Commission (SEC),
Stock Exchange of Thailand (SET), Bank of Thailand (BOT), Insurance Commission and Revenue
Department.
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ACC 474

การใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการบัญชี
3(1-4-4)
(Computer Usage for Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชี การเงินขั้นต้ น
ACC 153 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ท้ งั ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบการทางาน การฝึ กหัดใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ใ นส านั ก งาน โดยเน้ น โปรแกรมที่ น ามาใช้ใ นงานด้า นการบัญ ชี ได้แ ก่
โปรแกรมเอ็กซ์เซล แอ๊ดวานซ์เอ็กซ์เซล และ แอ๊คเซด
Components of computer both of hardware, software and operation system Learning to
use the computer program used in office emphasis on accounting areas such as excel, advanced excel
and access.
ACC 484

การบัญชีสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
3(3-0-6)
(Accounting for Small and Medium Enterprise)
วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชี การเงินขั้นต้ น
ความสาคัญของข้อมูลทางการบัญชีต่อธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการและ
วิธีการทางการบัญชี ของธุ รกิจบริ การและ ธุ รกิจอุตสาหกรรม การจัดทางบการเงินเพื่อวัดผลการดาเนิ นงาน
และฐานะทางการเงิน การใช้ขอ้ มู ลทางการบัญชี ในการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ และภาษี อากรที่ เกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Importance of accounting information for small and medium-sized enterprises. Accounting
principles and methods for service and industrial businesses. Preparation of financial statements to
evaluate the operational performance and financial positions. Use of accounting information for making
business decisions , including taxation relevant to small and medium-sized enterprises.
ACC 485

การให้ คาปรึกษาองค์ การ
(Corporate Advisory)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ACC 354 การบัญชีข้นั สู ง 1
ACC 352 การบัญชีบริหาร
ACC 353 การภาษีอากร 2
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การบูรณาการความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนในวิชาบัญชีการเงิน บัญชีบริ หาร การสอบบัญชี และ
บัญ ชี ภ าษี อากรเข้าด้วยกัน ตลอดจนขยายขอบเขตการเรี ย นรู ้ ไ ปถึ ง การให้ ค าปรึ ก ษาแก่ อ งค์ก ร เพื่ อให้
นักศึกษาทราบถึงความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการให้คาปรึ กษา รวมทั้งการให้คาปรึ กษาแก่องค์กรธุ รกิจ โดย
จะมุ่งเน้นการให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับสร้ างการเติบโตให้แก่กิจการ การรักษาคุ ณค่าของกิ จการ ตลอดจนการ
รักษาไว้ซ่ ึ งการเพิม่ คุณค่าของกิจการอย่างยัง่ ยืน
Integration of knowledge about financial accounting, managerial accounting, auditing,
taxation and finance. The primary objectives are to give an insight into the specialized areas of corporate
advisory services and to appreciate the technical knowledge and its application in business. The course
focuses on three primary pillars of corporate advisory: (1) performance for growth, (2) conformance for
value preservation and (3) sustainability for continued value enhancement.
ACC 486

การบัญชี สาหรับธุรกิจระหว่ างประเทศ
(Accounting for International Business)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน ACC 354 การบัญชีข้นั สู ง 1
ความหมายและกระบวนการของธุ รกิจระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า
และส่ งออก เอกสารทางการค้าที่สาคัญ พิธีการศุลกากร การกาหนดราคาและเงื่อนไขในการส่ งมอบสิ นค้า
ระหว่างประเทศ การจัดการด้านการเงิน สิ นเชื่ อเพื่อการส่ งออกและนาเข้า การป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การบัญชีสาหรับการป้ องกันความเสี่ ยง
Definition and process of international business, laws relating to import and export,
important commercial documents, customs formalities, pricing strategies and condition of delivery,
International Commercial Terms(Incoterms), financial management, credit for import and export, interest
rate swap, currency hedge, hedge accounting.
2. กลุ่มวิชาการใช้ เทคโนโลยีในการสอบบัญชี
ACC 426

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(3-0-6)
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แนวคิดและหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบริ หารโครงการ การนาเสนอโครงการ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เครื่ องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีโดยคานึ งถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน การประเมินการ
ควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Concept and principles of accounting information system analysis and design; the
feasibility study of the accounting information system development project; project management;
presentation of accounting information system analysis and design projects; tools and techniques for
accounting information system analysis and design taking into consideration accounting process and
internal control system; the evaluation of internal controls of the accounting information system.
ACC 465

การจัดการฐานข้ อมูล
3(3-0-6)
(Database Management)
วิชาบังคับก่อน : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับฐานข้อมู ล ทางธุ รกิ จ สถาปั ตยกรรมและวัตถุ ประสงค์ของระบบ
ฐานข้อมู ล แนวคิ ด การจัดโครงสร้ างฐานข้อมู ลแบบต่างๆ หลักการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์ และ
ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจาลองข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลทาง
ธุ รกิจ
Introduction to business database systems; architecture and objectives of database systems;
concept, setting up database structure of different types; principles and tools for database system analysis
and design using Relational Data model and application of database management systems in business.
ACC 466

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
(Information System Security and Control)
วิชาบังคับก่อน : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(3-0-6)

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ การควบคุมระบบ และการ
ประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ
Security of information system; system development; control system including quality
assurance of information system.
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ACC 487

การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Auditing with Computer)
วิชาบังคับก่อน : ACC 356 การสอบบัญชี และการให้ ความเชื่ อมั่น
ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การตรวจสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูล การควบคุมภายในของระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริ ตทางคอมพิวเตอร์ และมาตรการป้ องกัน
การประเมินความเสี่ ยงและการประเมินการควบคุมภายใน เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการ
ตรวจสอบ
Auditing in information technology environmtent using computer in data processing;
internal controls over computer based accounting system; computer fraud and prevention; risk assessment
and evaluation of internal controls; computer-assisted audit techniques.
ACC 493

สั มมนาการตรวจสอบภายใน
(Seminar in Internal Auditing)
วิชาบังคับก่อน : ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

3(3-0-6)

ปั ญ หาในการปฏิ บ ัติงานของผูต้ รวจสอบภายในและแนวทางแก้ไ ข ประเด็ น ที่ น่ าสนใจ
ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Problems encounter during the course of internal audit and how to solve such problems;
current issues, specific problems in the internal audit profession and professional ethics
ACC 488

ปัญหาการสอบบัญชี
(Problems in Auditing)
วิชาบังคับก่อน : ACC 356 การสอบบัญชี และการให้ ความเชื่ อมั่น

3(3-0-6)

อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู ้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในมาตรฐานการ
สอบบัญชี และปั ญหาในการสอบบัญชี แนวทางการแก้ไข ประเด็นที่น่าสนใจและปั ญหาพิเศษด้านการสอบ
บัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Discussions, analysis and researches to create in-depth knowledge and understanding in
auditing standards and problems in auditing; how to solve such problems; current issues and special
problems in the audit profession and professional ethics.
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3. กลุ่มวิชาการบัญชี บริ หาร
ACC 362

การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
(Profit Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : ACC 351 การบัญชี ต้นทุน
การวางแผนกลยุ ท ธ์ บทบาทของการวางแผนก าไรและการควบคุ ม รวมไปถึ ง การ
ประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ การวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็ นเครื่ องมือในการ
วางแผนและควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ การกาหนดดัชนี ช้ ีวดั ผลการดาเนิ นงาน และ
การรายงานเพื่อการบริ หารและการควบคุม
Strategic planning, the role of profit planning and control and the performance evaluation
of different types of organization; strategic planning and the utilization of the budgets as a tool for
planning and effective controls; key performance indicators and reports for management and control.
ACC 437

การบริ หารต้ นทุน
3(3-0-6)
(Cost Management)
วิชาบังคับก่อน : ACC 351 การบัญชี ต้นทุน
แนวคิดเกี่ ยวกับต้นทุนเพื่อการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ ต้นทุนคุ ณภาพ ต้นทุนตามเป้ าหมาย การ
วิเคราะห์ ห่วงโซ่ แห่ งคุ ณค่ าและต้นทุ นวงจรตามอายุผลิ ตภัณ ฑ์ ระบบการบริ หารสิ นค้าทันเวลา (Just in
time) การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวัดผลแบบดุลยภาพ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
Strategic costs management concepts: cost of quality, target costing, value-chains analysis
and product life cycle costing; just in time for inventory management; cost behavior analysis; balanced
scorecard in performance evaluation and economic value added.
ACC 419

การวางแผนภาษีอากร
(Tax Planning)
วิชาบังคับก่อน : ACC 353 การภาษีอากร 2

3(3-0-6)

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น
Tax planning for personal taxes, corporate income taxes, withholding tax, value-added tax
and other taxes.
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ACC 482

สั มมนาการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ACC 352 การบัญชีบริหาร
บทบาทของการบัญชี บริ หารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี
ในเชิ งกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชี ตน้ ทุนและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชี เพื่อการบริ หาร ปั ญหา
พิเศษทางการบัญชีบริ หารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบนั และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Role of management accounting in the changing business environments; the conduct of
accounting information for strategic purposes; the applications of cost accounting and the analysis of
accounting information for management; special problems of management accounting and professional
ethics
ACC 483

สั มมนาการภาษีอากร
(Seminar in Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ACC 353 การภาษีอากร 2

3(3-0-6)

ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษี อากร ตลอดจนคาวินิจฉัยด้านภาษี อากร และคาพิพากษาของ
ศาลภาษีอากรกลาง
Interesting taxation issues and the Central Tax Court’s decision and judgments
ACC 489

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning)
ฟังก์ชนั และกระบวนการทางธุ รกิจ การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุ รกิจของ
องค์กรระบบสารสนเทศการตลาดและการขายการผลิ ตและการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน ระบบบัญชี ระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแบบจาลองกระบวนการการปรับปรุ งกระบวนการและการดาเนิ นการ
การวางแผนทรัพยากรทางธุ รกิจขององค์กรกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Business functions and business processes; the development of enterprise resource
planning (ERP) systems; marketing information systems and the sale order process; production and
supply chain Management Information; accounting in ERP Systems; human resources processes with
ERP; process modeling; process improvement and ERP implementation; ERP and electronic commerce.
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4. กลุ่มวิชาอื่นๆ
ACC 450

ประเด็นร่ วมสมัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Contemporary Issues in Accounting )
วิชาบังคับก่อน : ACC 354 การบัญชีข้นั สู ง 1
การอภิปรายประเด็นหัวข้อทางการบัญชี ร่วมสมัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงการ
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีทางการบัญชี รวมทั้งการวิจยั ทางบัญชี
Discussion of contemporary accounting issues. Exchange the ideas about the critical
thinking of the concepts and accounting theory including the interesting accounting research .
ACC 471

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางบัญชี
(Accounting Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีข้นั กลาง 1
ACC 252 การบัญชีข้นั กลาง 2

3(3-0-6)

หลักการ และระเบียบวิธีวจิ ยั การทาวิจยั ในรู ปแบบต่าง ๆ และการสื่ อสารความรู ้เกี่ยวกับการ
วิจยั การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี
Principles and research methodology research in various types and communicating
knowledge involve research literature review relating to accounting.
3.1.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
หมายเหตุ :

6

หน่ วยกิต

1. วิชาบังคับก่อน คือ วิชาที่นกั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนและสอบผ่าน
2. ACC 100 การบัญชีการเงิน ACC 103 การบัญชีเพื่อการจัดการ และ ACC 111 การบัญชี
สาหรับผูไ้ ม่ใช่นกั บัญชี เป็ นวิชาสาหรับนักศึกษาคณะอื่นเท่านั้น
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
ตาแหน่ ง
ที่
ทางวิชาการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ชื่ อ-สกุล
นางสาวสุปราณี ศุกระเศรณี

เลขที่
บัตรประชาชน
3101501508826

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางเกศรา สุพยนต์

3120100037422

3.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาววันฤดี สุขสงวน

3120200150921

4.

อาจารย์

นางวัฒนี รัมมะพ้อ

3141500019406

5.

อาจารย์

นายพจน์ วีรศุทธากร

3100200880211

คุณวุฒิ
บช.บ.
M.B.A.
บธ.บ.
บช.ม.
บธ.บ.
ปส.
บธ.ม.
บช.บ.
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
บช.ม.
บช.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ปส.
บช.ม.

สาขาวิชา
Finance
การบัญชี
บัญชีการเงิน
การบัญชี
สอบบัญชี
บัญชีการเงิน

สอบบัญชี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Scranton,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปี
2518
2527
2528
2536
2530
2531
2535
2535

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550
2538

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2539
2543

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )
6

9
9

6

9
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3.2.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
ที่
1.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

นางรัตนา อนุภาสนันท์

เลขที่
บัตรประชาชน
3100201231429

2.
3.

อาจารย์
อาจารย์

นายกาธร สิ ริชุติวงศ์
นายพีรพัชร ครุ ฑโภไคย

3120101811407
3102002577220

4.

อาจารย์

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์

3649900103041

5.

อาจารย์

นางสาวศกลวรรณ วิทยสรณะ

1100800056857

ชื่ อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

บธ.บ.
น.บ.
M.B.A.
ป.บัณฑิต
กฎหมายมหาชน
น.บ.
น.บ.
เนติบณ
ั ฑิตไทย
บธ.บ.
น.บ.
รป.ม.
บช.บ.
บธ.ม.

การบัญชี

การบัญชี
การเงิน

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Detroit, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักอบรมกฎหมาย
เนติบณ
ั ฑิตสภาพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี
2528
2530
1989
2547
2530
2532

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

2530
2536
2542
2549
2554
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ในหลัก สู ตร มี รายวิช าในกลุ่ ม วิช าชี พ บังคับ ให้นัก ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม ใน
รายวิชา ACC 499 การฝึ กประสบการณ์ ทางบัญชี และ ACC 498 สหกิ จศึ ก ษา ซึ่ งนักศึ กษาสามารถ
เลือกลงทะเบียนเรี ยนได้ 1 วิชาเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้จากรายวิชา ACC 499 การฝึ กประสบการณ์ทางบัญชี
1. มีเข้าใจในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย เห็นถึงความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎี
และการฝึ กทักษะการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพบัญชี
2. มีความสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. มีระเบียบวินยั ในการทางาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทางาน
4.1.2 ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้จากรายวิชา ACC 498 สหกิจศึกษา
1. มีเข้าใจในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย เห็นถึงความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎี
และการฝึ กทักษะการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
2. มีความสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. มีระเบียบวินยั ในการทางาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทางาน
4. มีความเข้าใจถึ งการประยุกต์ใช้ความรู ้และการบูรณาความรู ้ต่างๆ เพื่อแก้ไขปั ญหา
การปฏิบตั ิทางการบัญชี และปัญหาการทางานอื่นๆ
4.2 ช่ วงเวลาทีจ่ ัดประสบการณ์
4.2.1 ACC 499 การฝึ กประสบการณ์ทางบัญชี ศึกษาภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
4.2.2 ACC 498 สหกิจศึกษา ศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 ACC 499 การฝึ กประสบการณ์ ทางบัญชี จานวน 3 หน่ วยกิต โดยมีระยะเวลาใน
การฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ ในภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
4.3.2 ACC 498 สหกิ จ ศึ ก ษา จ านวน 6 หน่ ว ยกิ ต โดยมี ร ะยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 16
สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื อวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสู ตรได้กาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนในรายวิชา ACC456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) จัดอยูใ่ นกลุ่มวิชาชีพบังคับ โดยนักศึกษาต้องผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพไม่นอ้ ย
กว่า 36 หน่วยกิต เป็ นรายวิชาที่ให้นกั ศึกษาเลือกประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับการบัญชี และจัดทาเป็ น
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รายงานการศึกษา อาจอยูใ่ นรู ปของงานวิจยั หรื อโครงงาน โดยอยูภ่ ายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ สามารถทาวิจยั
เบื้องต้นเพื่อพัฒนาหรื อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบัญชี และสามารถเขียนผลงานเพื่อการสื่ อสารได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษา ที่ 1 ของชั้นปี ที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
4(0-10-5) หน่วยกิต
5.5 แนวทางการจัดการความรู้
5.5.1 การเตรียมการ
(1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการให้นกั ศึกษา
(2) นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรึ กษาเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ รวมทั้งแนวทาง
การศึกษาค้นคว้า และนาเสนอโครงร่ างการศึกษาค้นคว้า
(3) อาจารย์มีการติดตามให้คาปรึ กษาระหว่างกระบวนการศึกษาเป็ นระยะ
(4) นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณะกรรมการ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรู ปเล่มของผลงาน คณะกรรมการให้คาแนะนาและประเมินผล
5.5.2 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าของผลงาน นักศึกษานาเสนอผลงานที่เสร็ จสมบูรณ์อย่าง
เป็ นระบบ โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง - การสอดแทรกเรื่ อง คุณค่า ทัศนคติ จริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพ และสังคม
วิชาชีพ ในการสอน
- กาหนดกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง และความ
รับผิดชอบต่อตนเองด้านการเรี ยน
- กิจกรรมที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและ
สังคม
2. มีความรอบรู ้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทาง - มอบหมายหัวข้อ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้
วิชาชีพ และศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตนเอง
- จัดหาสื่ อการสอนอีเล็กทรอนิกส์ สื่ อการสอน
เอกสาร หรื อแหล่งค้นคว้าที่จดั ให้มีในห้องสมุด ใน
ปริ มาณเพียงพอและพร้อมใช้
- ให้ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระและรายงานในรู ปแบบ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
3. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา - การสอนทบทวนในชัว่ โมงปฏิบตั ิการโดยใช้ โจทย์
การความรู ้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี
ปัญหา กรณี ศึกษา
อย่างเป็ นระบบ
- ให้ทาการศึกษาค้นคว้าหัวข้อหรื อประเด็นที่
น่าสนใจในปั จจุบนั ทางการบัญชีหรื อที่สัมพันธ์กนั
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และแสดงความเห็น
- การบูรณาการความรู ้ทางทฤษฏีกบั การให้บริ การ
ทางวิชาชีพบัญชีโดยมีอาจารย์เป็ นผูค้ วบคุม
- การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
- สหกิจศึกษา
4. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้ ทักษะวิชาชีพอย่าง
- โครงการศึกษาหัวข้อหรื อประเด็นที่น่าสนใจใน
ต่อเนื่องและทางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับ ปั จจุบนั ทางการบัญชีหรื อที่สัมพันธ์กนั โดยให้ทาเป็ น
อย่างเหมาะสม
งานกลุ่ม
- การให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาชีพ
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
5. มีความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถ
สื่ อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
- ให้ลงทะเบียนในรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่กาหนดในหลักสู ตร
- โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมเสริ มทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
- กิจกรรมสร้างเสริ มความสามารถในการสื่ อสาร

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ สาหรับกลุ่มวิชาชี พ
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรู ้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั เคารพและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
3) สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4) มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
2) การสอนแทรกในรายวิชา
3) การประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ดีโดยอาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึ กษา
4) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ทางด้านวิชาชีพและส่ วน
หนึ่งในสังคม
5) การสอนจากกรณี ศึกษาทั้งที่พบเห็นได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และ กรณี ศึกษาที่
พัฒนาขึ้นเอง
6) เปิ ดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ที่เกิดขึ้นจริ ง พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
7) ให้คณะกรรมการนักศึกษาประกันคุณภาพการศึกษา และนักศึกษาทุน ประพฤติ
เป็ นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาในด้านการรักษาวินยั และ ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผูเ้ กี่ยวข้อง และสังคม
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2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ต่อไปนี้
1) การเข้าเรี ยนตรงเวลา
2) การส่ งงานตามกาหนดเวลาที่รับมอบหมาย
3) ความพร้อมเพรี ยงในการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อโครงการที่จดั โดยคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย
4) ปริ มาณการกระทาทุจริ ตในการสอบ
5) การมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม
6) การรักษาวินยั นักศึกษา
7) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา โดยหน่วยงานที่รับฝึ กงาน หรื อ
หน่วยงานภายนอกที่เข้าโครงการสหกิจศึกษา
8) การประเมิน จิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
เคารพและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
บัญชี และสังคม โดยการสอบข้อเขียน หรื อ การตอบคาถามปากเปล่า
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) ความรู ้และความเข้าใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2) มีความรู ้และความเข้าใจในองค์ความรู ้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กบั องค์ความรู ้ดา้ น
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยน มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฏีการบัญชี มาตรฐานการบัญชี
และการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการจัดทา นาเสนอรายงานทางการเงิน การแก้ไข
ปั ญหาการปฏิบตั ิทางการบัญชี การเสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไข
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ โดยใช้วธิ ีการบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิ
มอบหมายงาน การอภิปราย การใช้กรณี ศึกษา หรื อสถานการณ์จาลอง

93

2) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีเฉพาะด้าน ทุกด้าน
3) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน สามารถบูรณาการความรู ้ทางการ
บัญชีและอื่นๆ ในการปฏิบตั ิงานทางบัญชี โดยใช้วธิ ีการฝึ กปฏิบตั ิใน
ห้องปฏิบตั ิการ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกับหน่วยงานภายนอก และการ
ปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา และ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาค
3) การสอบปลายภาค
4) รายงานและการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาต่างๆ
5) ผลงานโครงงานหรื อรายงานการวิจยั
6) สอบภาคปฏิบตั ิ
7) การประเมินผลความรู ้ที่ได้จากการไปทัศนศึกษาดูงาน
8) การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์การทางานในทางวิชาชีพ
9) วิธีอื่นที่เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา และจุดประสงค์การสอน โดยให้อาจารย์ผูส้ อน
หรื อผูร้ ับผิดชอบรายวิชา เป็ นผูก้ าหนด ทั้งนี้ ให้ผา่ นความเห็นชอบจากรองคณบดี
ฝ่ ายวิชาการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสื บค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
2) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนแบบบรรยาย อภิปราย การสัมมนา
2) การศึกษาจากกรณี ศึกษา
3) การทากิจกรรม โครงการ โครงงานโดยเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและ
ทักษะการทางาน
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4) การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
5) ให้ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาค
3) การสอบปลายภาค
4) รายงานและการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาต่างๆ
5) โครงงานหรื อการวิจยั
6) การประเมินจากผลงานนักศึกษา
7) การประเมินจากผูร้ ับบริ การ หรื อ ผูใ้ ห้การฝึ กหัดงาน หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
8) การทดสอบทักษะ และความ สามารถในการแก้ไขปั ญหา
9) การสอบสัมภาษณ์ ปากเปล่า
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์การได้เป็ นอย่างดี
3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2) การมอบหมายงานกลุ่มที่ตอ้ งมีการประสานความร่ วมมือกับนักศึกษาในหลักสู ตร
อื่น บุคคลภายนอกสถาบัน หรื อ ชุมชน
3) การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
4) การให้ทาวิจยั ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
5) การทากิจกรรมหรื อโครงงานการบริ การวิชาการ การบริ การวิชาชี พ โดยร่ วมมือ
กับอาจารย์
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2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรี ยน และ ผลงานของนักศึกษา โดย มีเกณฑ์ที่
ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
2) อาจารย์ผสู ้ อนสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในระหว่างที่ทางานร่ วมกัน
3) ให้ผรู ้ ่ วมงานของนักศึกษามีส่วนร่ วมในการประเมินผล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทกั ษะการใช้วธิ ี วเิ คราะห์เชิ งปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้างสรรค์ในการ
แปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา หรื อข้อโต้แย้ง
2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือกและใช้
รู ปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่ อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่ อสารสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
2) ให้นกั ศึกษากับอาจารย์ทาโครงงาน หรื อ การวิจยั ร่ วมกัน
3) จัดเวทีให้มีการนาเสนอผลงาน
4) สหกิจศึกษาให้เรี ยนรู ้จากการทางานจริ ง
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า และนาเสนอผลงานด้วยวาจา
2) ประเมินจากผลงานนักศึกษา โดยมุ่งเน้น ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์
3) การสอบภาคปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมายดังนี้
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3.1 ผลการเรียนรู้ สาหรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสานึกและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ต่อผูอ้ ื่น และสังคม
2) มีความเข้าใจในหลักการดาเนินชีวติ ที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
3) มีความตระหนักและเห็ นคุ ณค่าในความแตกต่างของชาติ พนั ธุ์ ตลอดจนวัฒนธรรม
ของชาติและนานาชาติ
4) มีหลักในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
5) มีจิตสาธารณะ
3.1.2 ความรู้
1) มีความรู ้และสามารถผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ สาขาต่างๆ ได้
2) มี ความรอบรู ้ อย่างกว้างขวาง ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของสังคม สิ่ งแวดล้อมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3) มีความรู ้ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็ นระบบ เป็ นเหตุเป็ นผล
2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงอย่างเป็ นองค์รวม
3) มีความสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ไขปั ญหาที่เผชิญได้
3.1.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น และสังคม
2) มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ าหรื อสมาชิกของกลุ่ม
3) มีความใจกว้าง รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ จาแนก และตีความข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ
เพื่อการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ
2) มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
3) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น นาเสนอ และสื่ อสารได้อย่าง
เหมาะสมทันต่อความก้าวหน้าของสถานการณ์ปัจจุบนั
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
ART 103 ศิลปะวิจกั ษ์
ART 119 ศิลปะและการออกแบบในสังคมไทย
HUM 104 วรรณคดีไทยปริ ทศั น์
HUM 123 ศาสตร์และศิลป์ แห่งการดาเนินชีวติ
HUM 124 มนุษย์กบั ความคิดสร้างสรรค์
HUM 133 วรรณศิลป์ วิจกั ษ์
HUM 134 วรรณกรรมกับชีวติ
MUS 104 ดนตรี วจิ กั ษ์
HUM 106 ตรรกวิทยา
HUM 107 จริ ยศาสตร์
HUM 109 พุทธศาสนศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2





3

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
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รายวิชา

HUM 110
HUM 128
HUM 131
HUM 132
ART 120
HUM 114
HUM 125
HUM 126
HUM 127
ESS 122
ESS 123
ESS 126
ESS 127
SOC 111
SOC 112
SOC 113

สุนทรี ยศาสตร์
ปรัชญากับการพัฒนาชีวติ
ชีวติ กับธรรมะ
ความดีงามตะวันออก
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
ประวัติศาสตร์ไทยร่ วมสมัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ร่วมสมัย
มนุษย์กบั อารยธรรม
การจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมผจญภัย
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
การสร้างเสริ มสุขภาพ
การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
สังคมมนุษย์
จิตวิทยาในชีวติ ประจาวัน
การเมืองการปกครองไทย

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3

















   
   
   


   
   
   
















1. คุณธรรม จริยธรรม
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รายวิชา

SOC 114 การพัฒนาสังคม
SOC 115 สถานการณ์โลก
SOC 116 โลกาภิวตั น์
SOC 117 ภาวะผูน้ ากับสังคม
PPE 100
ความรู ้เบื้องต้นทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
ETH 101 การพัฒนาและส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
COM 100 ความรอบรู ้เรื่ องสื่อ
POL 100 ประชาสังคมกับการพัฒนา
LAW 108 ความรู ้เบื้องต้นทางกฎหมาย
ECO 109 ความรู ้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
ECO 150 เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
SCI 101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
BCH 101 โภชนาการและการส่งเสริ มสุขภาพของมนุษย์
ENV 101 ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ENV 114 สิ่ งแวดล้อมอาเซียน

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3





























































































































































































 





















































































  













 

































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
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รายวิชา

OMD 100 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
ENE 100 พลังงานเพื่อชีวติ
CHM102 เคมีกบั ชีวติ
MAT 142 คณิ ตศาสตร์และสถิติในชีวติ ประจาวัน
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
กลุ่มวิชาภาษา (Languages)
ENL 111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
ENL 112 การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
ENL 113 การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน
ENL 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
ENL 122 การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
ENL 123 การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
THA 107 ภาษาไทยสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
JPN 101
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3



























































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
JPN 102
JPN 110
CHN 101
CHN 102
CHN 110
FRN 101
FRN 102
FRN 110
ISL 111
ISL 112
ISL 113
KOR 101
KOR 102
KOR 110
RUS 101
RUS 102

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
ภาษารัสเซียสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
ภาษารัสเซียในชีวติ ประจาวัน

2

3

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
RUS 110 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่ อสาร
VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
VTN 102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
MLY 102 ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเชียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
BHS 102 บาฮาซาอินโดนีเชียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา (Interdisciplinary and Physical Education)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย
ESS 103
ลีลาศเพื่อสุขภาพ
ESS 105
กอล์ฟ
ESS 106
เทนนิส
ESS 107
เทเบิลเทนนิส
ESS 108
แบดมินตัน

2

3

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
ESS 109
ESS 110
ESS 111
ESS 112
ESS 113
ESS 114
ESS 116
ESS 117
ESS 118
ESS 120
ESS 121

ยูโด
ว่ายน้ า
ศิลปะป้ องกันตัว
การเต้นแอโรบิค
เกมและกิจกรรมนันทนาการ
ค่ายพักแรม
บาสเกตบอล
ฟุตบอล
วอลเลย์บอล
หมากล้อม
ฟุตซอล

2

3

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3
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3.2 ผลการเรียนรู้ สาหรับกลุ่มวิชาชี พ
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรู ้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั เคารพและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
3) สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวติ อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4) มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม
3.2.2 ความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2) มีความรู ้และความเข้าใจในองค์ความรู ้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กบั องค์ความรู ้ดา้ น
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถสื บค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
2) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์การได้เป็ นอย่างดี
3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
105

4) มีรับผิดชอบการพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะการใช้วธิ ี วเิ คราะห์เชิ งปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้างสรรค์ในการ
แปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา หรื อข้อโต้แย้ง
2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือกและใช้
รู ปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่ อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่ อสารสารสนเทศ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 45 หน่ วยกิต
ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น
ACC 153 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ACC 325 การภาษีอากร 1
ACC 355 ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ ยง
ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค
ENG 457 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุ รกิจ
FIN 201 การเงินธุ รกิจ
LAW 112 กฏหมายธุ รกิจ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
MAT 143 คณิ ตศาสตร์ สาหรับธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
MGT 202 องค์การและการจัดการ
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์
MKT 201 หลักการตลาด
POM 201 การจัดการการดาเนินงาน
POM 203 วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
2.2 กลุ่มวิชาชี พ 52 หน่ วยกิต
ก.วิชาชีพ-บังคับ 43 หน่ วยกิต
ACC 251 การบัญชีข้ นั กลาง 1
ACC 252 การบัญชีข้ นั กลาง 2
ACC 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่ อมัน่
ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

2

3

4

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

1

3

2

3

4

1
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รายวิชา

ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACC 351 การบัญชีตน้ ทุน
ACC 352 การบัญชีบริ หาร
ACC 353 การภาษีอากร 2
ACC 354 การบัญชีช้ นั สู ง 1
ACC 451 การบัญชีข้ นั สู ง 2
ACC 452 การวิเคราะห์ทางการเงินและการประเมิน
มูลค่ากิจการ
ACC 453 สัมมนาทางบัญชี
ACC 455 การเตรี ยมความพร้อมการฝึ กงาน
ACC 456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ACC 498 สหกิจศึกษา
ACC 499 การฝึ กประสบการณ์ทางบัญชี

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3







































2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3
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รายวิชา

2.2 กลุ่มวิชาชี พ
ข.วิชาชีพ-เลือก 9 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาการบัญชี ทวั่ ไป
ACC 333 โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี
ACC 433 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
ACC 474 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี
ACC 484 การบัญชีสาหรับธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ACC 485 การให้คาปรึ กษาองค์กร
ACC 486 การบัญชีสาหรับธุ รกิจระหว่างประเทศ
2. กลุ่มวิชาการใช้ เทคโนโลยีในการสอบบัญชี
ACC426 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4















































2. ความรู้

1

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

3

1

2

3

4

1

2

3

















2

3

4















































































































































































2

110

รายวิชา

ACC 465 การจัดการฐานข้อมูล
ACC 466 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการควบคุม

ACC 487 การตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์
ACC 493 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
ACC 488 ปัญหาการสอบบัญชี
3. กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
ACC 362 การวางแผนกาไรและการควบคุม
ACC 437 การบริ หารต้นทุน
ACC 419 การวางแผนภาษีอากร
ACC 482 สัมมนาการบัญชีบริ หาร
ACC 483 สัมมนาการภาษีอากร
ACC 489 การวางแผนทรัพยากรทางธุ รกิจ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1

2
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4
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
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4. กลุ่มวิชาอื่นๆ
ACC 450 ประเด็นร่ วมสมัยทางบัญชี
ACC 471 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางบัญชี

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

















2. ความรู้

1



3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3

4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2550 ดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยดาเนิ นการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระทาโดยการสอบ หรื อวิธีอื่นที่ วิทยาลัย/
คณะเจ้าของรายวิชาจะกาหนด
1.2 ดาเนินการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมี
การวัดผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
1.3 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรื อได้ทางานในรายวิชานั้นจนเป็ นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับการวัดและประเมินผล
1.4 การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็ นแต้มระดับคะแนน (Numeric
Grades) หรื อ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
1.4.1 แต้มระดับคะแนนมี 8 ระดับดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
แต้มระดับคะแนน
ความหมาย
A
4.0
ดีเยีย่ ม (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ปานกลาง (Fairly Good)
C
2.0
พอใช้ (Fair)
D+
1.5
อ่อน (Poor)
D
1.0
อ่อนมาก (Minimum Passing)
F
0.0
ตก (Failure)
1.4.2 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory) หรื อผลการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ขั้นตั้งแต่ C ขึ้นไปนับหน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
ได้
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U
W
IP
CS
CE

ไม่พอใจ (Unsatisfactory) หรื อผลการศึกษาอยูใ่ น
ขั้นอ่อนมาก นับหน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมไม่ได้
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด (In-Progress)
การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Standardized Test)
การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการทดสอบที่ไม่ใช่
การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam)

CT

การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการประเมินการศึกษา/
อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นๆ (Credits from
Training)

CP

การเทียบโอนผลการเรี ยนจากแฟ้มสะสมผลการ
เรี ยนรู ้มาก่อน (Credits from Portfolio)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้พฒั นาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับกระบวนการทวน
สอบเป็ นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้
คณะ วิชา หน่วยงานสนันสนุน ถือปฏิบตั ิ
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)ในแต่ละ
ภาคเรี ยน เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ อนหรื อผูร้ ับผิดชอบรายวิชาได้ระบุ ประเด็นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของ
รายวิช ารวมทั้งวิธี การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ อย่างครบถ้วน สมบู รณ์ ตรงตามที่ ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสู ตร (มคอ. 2)
3) คณบดี หรื อ หัวหน้าหลักสู ตร จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและการวัดและ
ประเมินผลการสอบ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก คณบดี และหรื อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร เพื่อให้ ความเห็ นต่อข้อสอบ วิธีการวัดและประเมินผล ว่ามีความตรง
ประเด็นกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ก่อนที่จะมีการสอบ
และการประกาศผลสอบ เพื่อให้มนั่ ใจถึงสัมฤทธิ์ ผลมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากที่นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษา
1) การวิจยั สถาบัน หัวข้อ การติดตามภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต ความมัน่ ใจของผูส้ าเร็ จการศึกษาในการเข้าสู่ กระบวนการทางวิชาชีพบัญชี และการทางาน
ด้านการบัญชี
2) การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เช่น การศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตบัญชีที่มี
ต่อหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และคณาจารย์
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี สาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
3.2 เรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
3.3 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสมสม (CGPA) ไม่ต่ากว่า 2.00 ตลอดจนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
วิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกไม่ต่ากว่า 2.00
3.4 การให้อนุปริ ญญา เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรปริ ญญาตรี
3.4.1 เป็ นผู ้ที่ ส อบไล่ ไ ด้ค รบทุ ก ลัก ษณะวิ ช าตามหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรต่ากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ากว่า 1.75
3.4.3 ไม่อยูใ่ นระหว่างการรับโทษหรื อรอรับโทษทางวินยั
3.4.4 ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยครบถ้วน
3.4.5 ได้ดาเนินการเพื่อขอรับอนุปริ ญญาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิ ทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์
1.2 กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู ้โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู ้โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการ
วัดและการประเมินผล อบรมการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดู งาน
ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์จดั ทาสื่ อการสอนออนไลน์ พัฒนาหนังสื ออิเลคทรอนิกส์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 การสนับ สนุ น ให้ อ าจารย์มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน โดย
ดาเนิ น การตามแผนการจัดการความรู ้ ข องคณะบัญ ชี เพื่ อเป็ นแหล่ ง ความรู ้ เผยแพร่
ความรู ้ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2.2 ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่ โดยสนับสนุ นให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมความรู ้
ในการทาวิจยั จัดให้มีนักวิจยั พี่เลี้ ยงและขอรับทุ นสนับสนุ นทั้งจากหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่ วยงานภายนอก โดยอาจารย์ที่ได้รับทุนสามารถลาปฏิ บตั ิงานนอก
สถานที่ได้
2.2.3 จัดประชุมสัมมนาวิชาการเผยแพร่ ความรู ้ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งในด้านวิชาการ
บัญชีและการวิจยั
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 เป้ าหมายการบริหารหลักสู ตร
1.1.1 พัฒนาหลักสู ตรให้ได้มาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานสากล และตรงกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ
1.1.2 ได้รับการรับรองปริ ญญาจากสภาวิชาชีพบัญชี และบัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพ
บัญชีได้ตามกฏหมาย
1.1.3 หลักสู ตรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
1.2 ระบบและกลไกการบริหารหลักสู ตร
1.2.1 มีคณะกรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าหลักสู ตร และตัวแทนอาจารย์ประจา
หลักสู ตร ทาหน้าที่บริ หารหลักสู ตรทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
1.2.2 มีการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
1.2.3 มีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงาน
ผลการดาเนินการของการประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) รายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสู ตร (มคอ.7)
1.2.4 มีการประชุมสรุ ปผลการดาเนินงาน ระบุ ผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปั ญหา ในการบริ หารหลักสู ตร อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสู ตร
1.3.1 หลักสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ และคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนให้การรับรอง
1.3.2 หลักสู ตรได้รับการรับรองปริ ญญาจากสภาวิชาชีพบัญชี
1.3.3 หลักสู ตรได้บนั ทึกในฐานข้อมูลหลักสู ตรเพื่อการเผยแพร่
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 มหาวิทยาลัยอนุมตั ิจดั สรรงบประมาณประจาปี ให้กบั คณะ โดยจาแนกเป็ นงบดาเนินการ
งบโครงการพัฒนา และงบการลงทุน สาหรับโครงการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ทาง
มหาวิท ยาลัยโดยคณะกรรมการพิ จารณาทุนวิจยั เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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2.1.2 คณบดีจดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การดาเนิ นการต่างๆ
ของคณะเป็ นไปตามแผนดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2.1.3 รองคณบดีแต่ละฝ่ าย รับผิดชอบพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขออนุมตั ิเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการดาเนินงานในส่ วนที่รับผิดชอบต่อ
คณบดี
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 จานวนหนังสื อวารสารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ภาคผนวก 2 (รายละเอียดในแผ่น CD)
2.2.2 จานวนและรายชื่ อหนังสื อสาหรับสาขาวิชาในสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มี
อยูเ่ มื่อเริ่ มโครงการ ภาคผนวก 3 (รายละเอียดในแผ่น CD)
2.2.3 รายชื่ อวารสารสาหรับสาขาวิชาในสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่ มีอยู่เมื่ อเริ่ ม
โครงการ ภาคผนวก 4 (รายละเอียดในแผ่น CD)
2.2.4 จานวนและชนิ ด ของอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาในสาขาวิช าที่ มี อยู่เมื่ อเริ่ ม โครงการ อาทิ เช่ น
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ภาคผนวก 5 (รายละเอียดในแผ่น CD)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
2.3.1 จานวนและรายชื่ อ หนัง สื อ ส าหรั บ สาขาวิช าที่ ค าดว่า จะจัด หาเพิ่ ม ขึ้ น ภาคผนวก 6
(รายละเอียดในแผ่น CD)
2.3.2 จานวนและชนิ ดของอุปกรณ์ การศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าจะจัดหาเพิ่มขึ้นภายในเวลา
5 ปี ภาคผนวก 7 (รายละเอียดในแผ่น CD)
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการหลักสู ตรมีหน้าที่ประเมินความพอเพี ยงของทรัพยากรและรายงานต่อคณบดี
ดังนี้
2.4.1 วางแผนประเมินอย่างเป็ นระบบ
2.4.2 ประเมินความพอเพียงจากความต้องการใช้ของอาจารย์และนักศึกษาทั้งนี้จะต้องไม่ต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร กระทรวงศึกษาธิ การ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง แนวทางบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบนั
2.4.3 จัดทาระบบติดตามการใช้ทรัพยากรและนาผลการติดตามมาปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารทรัพยากร
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็ นผูก้ ากับดูแลจานวนอาจารย์เพื่อให้มีสัดส่ วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการโดย
จะต้องระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ของอัตราอาจารย์ใหม่ หรื ออัตราอาจารย์ทดแทน
3.1.2 มีระบบการคัดเลือกที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และสามารถดาเนินการให้เป็ นไปตามแนว
ปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย
3.1.3 จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์
3.1.4 ผูบ้ ริ หารคณะ คณะกรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต จัดให้มีการพัฒนาความรู ้และทักษะ
แก่อาจารย์ให้ตรงกับเป้ าหมายการพัฒนาคณะ เพื่อให้อาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานใน
ภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมหรื อ
โครงการพัฒนาอาจารย์ในทุกรู ปแบบภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณะจัดให้มีการทางานร่ วมกัน โดยจัดโครงสร้างองค์การของคณะเป็ นคณะกรรมการชุ ด
ต่างๆ เพื่ อให้สอดคล้องกับ ภารกิ จหลัก เช่ น คณะกรรมการหลัก สู ตรบัญ ชี บณ
ั ฑิ ต คณะกรรมการ
กิจการต่างประเทศ คณะกรรมการวิจยั และจัดการความรู ้ และ คณะกรรมการกิ จการนักศึกษา เป็ นต้น
แต่ละคณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ร่ วมมือกันทางาน
อาจารย์ประจาคณะมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมาย แผนพัฒนาคณะ ทั้งนี้คณะกรรมการ
งานแผนและงบประมาณ รับผิดชอบจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ รับผิดชอบจัดทา
แผนดาเนินงาน และงบประมาณประจาปี
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
3.3.1 นโยบายการเชิ ญอาจารย์พิเศษ สาหรับรายวิชาในกลุ่ มวิชาชี พจะมีเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับ
ความรู ้และประสบการณ์ ตรงจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาชี พ โดยผูร้ ับผิดชอบ
รายวิชาสามารถเชิ ญมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมงหรื อบรรยายเสริ มจากจานวน
ชัว่ โมงการสอนที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
3.3.2 อาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ากว่าปริ ญญาโททางการบัญชีโดยตรงหรื อ
สัมพันธ์กบั สาขาการบัญชี หรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อ ผูช้ านาญการ หรื อ มีประสบการณ์
ทางวิชาชีพบัญชีโดยตรงหรื อสัมพันธ์กบั วิชาชีพบัญชี
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3.3.3 การเชิญอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยให้
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาหรื อผูส้ อนเป็ นผูเ้ สนอความต้องการในการเชิญอาจารย์พิเศษ
3.3.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ เฉพาะรายวิชาที่
อาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชา
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสนับสนุ น ควรมีจานวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอื่นทั้งในด้านความรู ้
ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้าน ที่ เหมาะสมตรงกับ ความต้องการและความจาเป็ นของการจัด
การศึกษา
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
บุ คลากรสายสนับสนุ นการเรี ยนการสอน จะต้องได้รับ การพัฒนาความรู ้ และทักษะต่างๆ ที่
จาเป็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอน และอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณาและเสนอต่อคณบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นกลไกในการดูแล ให้คาปรึ กษาด้านวิชาการและอื่น ๆ ดังนี้
5.1.1 คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคนพร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
5.1.2 มี ส มุ ดประจาตัวนักศึ ก ษาทุ ก คนเพื่ อบันทึ กผลการเรี ยน และความเห็ น ของอาจารย์ที่
ปรึ กษาเกี่ยวกับแผนการศึกษา รวมทั้งการบันทึกความต้องการในการให้คาปรึ กษา
และอื่น ๆ ตามที่นกั ศึกษาได้มาปรึ กษา
5.1.3 สัดส่ วนของอาจารย์ที่ปรึ กษาต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 20
5.1.4 อาจารย์ทุกคนจัดทาตารางเวลา Office Hours ติดไว้หน้าห้องทางาน
5.1.5 อาจารย์ที่ปรึ กษาจะจัดประชุมนักศึกษาในความดูแลอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
5.1.6 คณะบัญชีจดั แนะแนวแผนการศึกษาแยกตามกลุ่มวิชาชีพเลือกให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี นอกจากนี้มีการแนะแนวสายอาชีพทางบัญชี ซึ่งจัด
ร่ วมกับสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานภายนอก
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
5.2.1 หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอให้คณะดาเนินการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอน สามารถยืน่ คาร้องทัว่ ไปต่อคณบดีผา่ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
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5.2.2 คณบดีหรื อคณะกรรมการเฉพาะกิจซึ่ งแต่งตั้งโดยคณบดี เป็ นผูพ้ ิจารณาคาร้องของ
นักศึกษาและกาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหา
5.2.3 มีการรายงานผลการพิจารณาคาร้องของนักศึกษาต่อที่ประชุมอาจารย์ประจาคณะเพื่อ
รับทราบและคณบดีหรื อตัวแทนเป็ นผูแ้ จ้งผลการพิจารณาต่อนักศึกษา
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ตลาดงานวิชาชี พบัญชี ยงั คงมีความต้องการนักบัญชี ที่มีความรู ้และความสามารถทางวิชาชี พ
คาดว่าความต้องการก าลังคนด้านวิช าชี พ บัญ ชี จะมี เพิ่ ม ขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง โดยคณะจะใช้วิธี ก ารวิจยั
สถาบันเพื่อติดตามความพึงพอใจและความต้องการนักบัญชีของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเพื่อนาข้อมูลประกอบการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
1)

2)

3)

4)

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
อาจารย์ป ระจาหลัก สู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มี ส่ วน
ร่ วมในการประชุ มเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน     
การดาเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
    
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
    
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
    
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
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6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)

15)

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละ
ปี การศึกษา
    
มีการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการ
   
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
    
คาแนะนาด้านการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง ด้าน
    
วิชาการและ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
จานวนบุ ค ลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน(ถ้ามี )
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า     
ร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับ ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาปี สุ ดท้าย/บัณ ฑิ ต
ใหม่ ที่ มี ต่อคุ ณ ภาพหลัก สู ตร เฉลี่ ย ไม่ น้อยกว่า 3.50
 
จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
    
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อคุณภาพการสอน
รวมทุกรายวิชา เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน
    
เต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ทรัพยากร
สนับสนุนการเรี ยนการสอน เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
    
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้
12
13
13
14
15
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 คณะกรรมการหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต มีหน้าที่รับผิดชอบเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การสอนที่
ใช้จริ งในการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) กับกลยุทธ์การสอนที่
กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) เพื่อประเมินความสาเร็ จของการดาเนินการ
สอนของแต่ละรายวิชา
1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและผลสอบ เป็ นผูป้ ระเมินกลยุทธ์การสอนโดยพิจารณา
จากสัมฤทธิ ผลทางการเรี ยน ทั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูลย้อนกลับให้กบั ผูส้ อนได้รับทราบและ
นาไปใช้ปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 นักศึกษาเป็ นผูป้ ระเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา โดยใช้แบบ
ประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการหลักสู ตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ
ประมวลผลและนาผลการประเมินการสอนเป็ นข้อมูลย้อนกลับให้กบั ผูส้ อนได้รับทราบ
และนาไปใช้ปรับปรุ งทักษะการสอน
1.2.2 ผลการประเมินเป็ นส่ วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบประจาปี
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรที่ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่น
ซึ่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนอาจารย์ประจาหลักสู ตร ตัวแทนนักศึกษาปั จจุบนั ศิษย์เก่า
ตัวแทนจากแหล่งฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
2.2 คณะกรรมการฯวางแผนประเมินหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ
2.3 คณะกรรมการดาเนินการสารวจ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเพื่อประกอบการประเมิน
หลักสู ตร ตามแผนการประเมินหลักสู ตร
2.4 รายงานผลการประเมินหลักสู ตรในภาพรวมต่อคณบดี และที่ประชุมอาจารย์ประจา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บงั คับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่ 6-15 ที่มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่
มีผลดาเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บงั คับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 คณะจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตร โดยนารายงานการประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
ประกอบการพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตร
4.2 นาหลักสู ตรที่ปรับปรุ งแล้ว ผ่านคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ
ทั้งภายนอก (3 ท่ าน) และภายใน (2 ท่ าน) เพื่ อพิ จารณาให้ขอ้ เสนอแนะการปรั บ ปรุ งแก้ไ ข
หลักสู ตรให้เหมาะสมต่อไป
4.3 นาเสนอหลักสู ตรฉบับปรับปรุ งเพื่อขออนุมตั ิดาเนินการสอนต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9

ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12

ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาโครงสร้างหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
คณะบัญชี ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2558
จานวนหนังสื อวารสารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดในแผ่น CD)
จานวนและรายชื่อหนังสื อสาหรับสาขาวิชาในสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ที่มีอยูเ่ มื่อเริ่ มโครงการ (รายละเอียดในแผ่น CD)
รายชื่อวารสารสาหรับสาขาวิชาในสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีอยูเ่ มื่อ
เริ่ มโครงการ (รายละเอียดในแผ่น CD)
จานวนและชนิ ดของอุปกรณ์การศึกษาในสาขาวิชาที่มีอยูเ่ มื่อเริ่ มโครงการ
(รายละเอียดในแผ่น CD)
จานวนและรายชื่ อหนังสื อสาหรับสาขาวิชาที่คาดว่าจะจัดหาเพิ่มขึ้น (รายละเอียดใน
แผ่น CD)
จานวนและชนิ ดของอุปกรณ์การศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าจะจัดหาเพิ่มขึ้นภายใน
เวลา 5 ปี (รายละเอียดในแผ่น CD)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2546
และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา
(เพิม่ เติม) พ.ศ. 2550
กฎระเบียบสาหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้ง
กระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์ (ถ้ามี)
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
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