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มคอ.2  

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  25490531105886 
ภาษาไทย :  บัญชีบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ:  BACHELOR OF ACCOUNTANCY PROGRAM 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย): บัญชีบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย):  บช.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Accountancy 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Acc. 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  มี โปรดระบุ       

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)       
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 
 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      

 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 อ่ืนๆ       

 
     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 - ชื่อสถาบัน       
 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน       

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 - ชื่อสถาบัน      ประเทศ       
 - รูปแบบของการร่วม 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)  

 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)       
 อ่ืนๆ (ระบุ)       
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ  2560 

                      ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 

      เมื่อวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต                   

เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที ่                          

ครั้งที่ 8/2559เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ                 

ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ   ในคราวประชุม 
       สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 ในปีการศึกษา 2562  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
1. ด้านการท าบัญชี  
2. ด้านการสอบบัญชี  
3. ด้านบัญชีบริหาร  
4. ด้านการภาษีอากร  
5. ด้านการวางระบบบัญชี  
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี  
7. ด้านการตรวจสอบภายใน  
8. ด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและบัญชี 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

1. นางสาววิริยา จงรักษ์
สัตย ์

350990069XXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. การบัญชี Victoria 
University, 
Australia 

2546 

    บธ.ม บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2537 

    บช.บ การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2532 

2. นางสาวสุนิศา แซ่แต้** 351990001XXXX อาจารย ์ บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2543 

    บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัพายัพ 2539 
3. นางประภาวรรณ  

ปุรณะพรรค์** 
350990056XXXX อาจารย์ บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม ่
2543 

    บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2540 

4. นางสุดปราณี มณีศรี** 352010129XXXX อาจารย์ บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2545 

    บธ.ม. บริหารธรุกิจ  
 

มหาวิทยาลยั 
พายัพ 

2543 

    นบ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2551 

    บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัพายัพ 2535 
5. นายศุภชัย บุญธรีารักษ ์ 350990146XXXX อาจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(แขนงวิชา 
สารสนเทศ

ทางการบัญชี) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2546 

    บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2544 

    บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2537 

**ผู้มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจเป็นการเสริมโอกาสให้

ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ขยายตลาดจากระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ ไปสู่ตลาดระดับภูมิภาค
อาเซียนที่มีประชากรมากกว่า580 ล้านคน เพ่ือเป็นการตอบรับต่อโอกาสดังกล่าว ประเทศไทยต้องพัฒนา
บุคลากรขอประเทศให้มีศักยภาพการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น บุคลากรที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจหรือองค์กรธุรกิจ
ต่างๆจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
ท าการค้าเสรีกับประเทศอ่ืนๆในประชาคมอาเซียนได้ นอกจากนั้น วิชาชีพบัญชีเป็น หนึ่งในกลุ่มอาชีพเสรี
อาเซียน กล่าวคือเป็นอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายไปท างานในประชาคมอาเซียนได้อย่างอิสระ ดังนั้นนักบัญชี
ไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มีศักยภาพในระดับสากลเพ่ือที่จะแข่งขันกับนักบัญชีจากประเทศ
อ่ืนในประชาคมอาเซียนได้ 

 
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นกว่าในระยะที่ผ่านมาเนื่องจาก
การท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขี้นทุกปี การขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศในประเทศ
ไทย รวมถึงการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ความหลากหลายของวัฒนธรรมดังกล่าวมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมไทย และผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
หรือการด าเนินธุรกิจจะต้องสามารถปรับตัวให้สามารถท างานในบริบททางสังคมที่มีความผสมผสานของ
วัฒนธรรมได้ 

นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลปัจจุบันของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมที่เน้น
การการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ประกอบวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาหลักสูตรต่างๆของประเทศจึงควรให้ความส าคัญกับการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือส่งเสริมนโยบายดังกล่าว 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1. การพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาการบัญชีได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ภาวะการแข่งขันในระดับสากลและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  เน้นการพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง  สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการทางการเงิน ธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดโลก รวมทั้งการสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นยังเพ่ิม
การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมในการที่จะเป็นประชาชนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 
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12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคารได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพ่ือตอบสนอง

ต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางการ
บัญชี มีคุณธรรมและจริยธรรม บริการรับใช้สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดมั่นใน “สัจจะ - 
บริการ” อันเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา และมี
บางรายวิชาที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

13.1. รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ก) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยส านักศึกษาทั่วไป 
 ข) กลุ่มวิชา พ้ืนฐานวิชาชีพ 

ล าดับ ชื่อรายวิชา คณะ/สาขาวิชา/กลุม่วิชา/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 กง. 209 การเงินธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
คณะบญัชี การเงินและการธนาคาร 

2 กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
คณะบญัชี การเงินและการธนาคาร 

3 บธ. 101 องค์การและการจัดการ คณะบริหารธรุกิจ 
4 บธ. 102 หลักการตลาด คณะบริหารธรุกิจ 
5 บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ คณะบริหารธรุกิจ 
6 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร ์
5 ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    คณะเศรษฐศาสตร ์

 
13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ล าดับ ชื่อรายวิชา คณะ/สาขาวิชา/กลุม่วิชา/หน่วยงาน 
ทีม่าเรียน 

1 บช. 103 หลักการบัญชี 1 คณะเศรษฐศาสตร ์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
คณะบญัชี การเงินและการธนาคาร 

2 บช. 104 หลักการบัญชี 2 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
คณะบญัชี การเงินและการธนาคาร 

3 บช. 111 การบัญชีส าหรับธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 

4 บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ คณะบริหารธรุกิจ 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
คณะบญัชีการเงินและการธนาคาร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร 

สาขาวิชาการบัญชี  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะ
วิชาชีพ และจริยธรรมโดยผ่านการวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบันและการบูรณาการโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อเศรษฐกิจของชาติ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชาการบัญชี 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ

บัญชีอย่างเป็นระบบ 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และต่อสังคม 
4) มีโลกทัศน์กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้

ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับ
อย่างเหมาะสม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5) มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านมาตรฐานหลักสตูร - ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความ

ทันสมัย ทันต่อการเปลีย่นแปลง 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- หลักสตูรได้รับการรับทราบจากสกอ. 
- อาจารย์มีคณุสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.
2558 

ด้านการเรียนการสอน - สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรวิชาชีพบัญชี หรือผู้ใช้บัณฑติ
ในการพัฒนาขีดความสามารถทาง
วิชาชีพของนักศึกษา และบัณฑิต 

- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ท่ีมี
องค์กรทางวิชาชีพ หรือผู้ใช้บัณฑิตให้การ
สนับสนุน 

ด้านการวิจัย - สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ
สถาบันต่าง ๆ  

- ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ท างาน
วิจัยและน ามาบูรณาการกับการเรยีน
การสอนและการบริการวิชาการสู่
สังคม 

- บันทึกความร่วมมือด้านงานวิจัย ที่มี
ร่วมกับสถาบันต่างๆ 

- งานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการสูส่ังคม 
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร - ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้พัฒนา
ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและด้าน
วิชาชีพ 

- ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้ศึกษาต่อ
ในระดับปรญิญาเอก 

- ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- อาจารย์และเจา้หน้าท่ีที่ไดร้ับการพัฒนา
ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

- จ านวนอาจารย์ที่ขออนุมัติศึกษาตอ่ใน
ระดับปริญญาเอก 

- จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์และ
นักศึกษาให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- โครงการเกีย่วกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา - จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิ และพัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ 
กิจกรรมพัฒนาและเสรมิสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึง
ทักษะด้านอื่น ๆ เพื่อสรา้งนักศึกษาท่ี
มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

- กิจกรรม/โครงการที่จัดเพื่อส่งเสรมิให้เกิด
ทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรม
พัฒนาและเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  และด้านอื่น ๆ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี
การศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  หนึ่งภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิมชั่วโมงให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

 มีภาคฤดูร้อน   จ านวน       ภาค  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห ์
ภาคการศึกษาที ่1 สิงหาคม – ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษาที ่2 มกราคม – พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 5 
  
 2.1.2. วัน-เวลา 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ตามความจ าเป็น) 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (โปรดระบุ) 
 ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องสามารถใช้ภาษาไทยได้ 

 
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ  
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

   นักศึกษาบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว และการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่นการปรับตัว การเรียนรู้ใน

มหาวิทยาลัย และด้านอ่ืน ๆ 
2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือปรับทัศนคติในการใช้ชีวิต การก าหนดเป้าหมายชีวิต และเป็น

แนวทางในการปรับตัวในการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
3. จัดประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม

ของหลักสูตร 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 100 100 100 100 100 

ช้ันปีท่ี 2 - 95 95 95 95 

ช้ันปีท่ี 3 - - 85 85 85 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 75 75 

รวม 100 195 280 355 355 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 75 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเล่าเรียน 5,600,000.00 10,920,000.00 15,680,000.00 19,880,000.00 19,880,000.00 
ค่าบ ารุง 1,000,000.00 1,950,000.00 2,800,000.00 3,550,000.00 3,550,000.00 
ค่าธรรมเนียม 790,000.00 1,018,000.00 1,222,000.00 1,402,000.00 1,402,000.00 
ค่าเบ็ดเตล็ด 325,000.00 334,500.00 343,000.00 350,500.00 350,500.00 

รวมรายรับ 7,715,000.00 14,222,500.00 20,045,000.00 25,182,500.00 25,182,500.00 
 

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวด ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเงินเดือน 9,998,000.00 10,498,000.00 11,022,000.00 11,574,000.00 12,152,000.00 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 
ค่าตอบแทน 150,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ค่างานบริหารทั่วไป 899,000.00 1,537,000.00 2,107,000.00 2,610,000.00 2,610,000.00 
ค่าวัสดสุ านักงานและค่า
บ ารุงรักษา 

46,000.00 90,000.00 129,000.00 163,000.00 163,000.00 

ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ 352,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 
ค่าสวัสดิการ (ค่า
รักษาพยาบาล) 

140,000.00 273,000.00 392,000.00 497,000.00 497,000.00 

ค่าวิชาการ (งบสัมมนา
ภายใน/ภายนอก) 

184,000.00 184,000.00 184,000.00 184,000.00 184,000.00 

ค่าการบริการนักศึกษา 
(งบฯ กิจกรรมนศ.) 

389,000.00 722,000.00 1,020,000.00 1,284,000.00 1,284,000.00 

รวมรายจ่าย 12,342,960.00 14,040,961.00 15,690,962.00 17,148,963.00 17,726,964.00 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 
มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน     30 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     จ านวน       9   หน่วยกิต 
  1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน       9  หน่วยกิต 
  1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   จ านวน      12  หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  99 หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน     45    หน่วยกิต 
  2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน    39    หน่วยกิต 
  2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า  15    หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา  

 

3.1.3.1 ความหมายของรหัส และเลขประจ ารายวิชา 
รหัสประจ ารายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อตามสาขาวิชา และตัวเลข แสดง

ความหมาย ดังนี้ 
  1) อักษรย่อ 

ศท. แสดงถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GE แสดงถึง  General Education 

 
  บช. แสดงถึง  กลุ่มวิชาบัญชี 
  AC แสดงถึง  Accounting 
 
  ศศ. แสดงถึง  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  EC แสดงถึง  Economics 
 
  สถ. แสดงถึง  กลุ่มวิชาสถิติ 
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  ST แสดงถึง  Statistics 
 
 
  กง. แสดงถึง  กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร 
  FN แสดงถึง  Finance and Banking 
 
  บธ. แสดงถึง  กลุ่มบริหารธุรกิจ 
  BA. แสดงถึง  Business Administration 

   2) ตัวเลข ประกอบด้วยเลข 3 หลัก ได้แก่ เลขหลักร้อย เลขหลักสิบ และเลขหลัก
หน่วย ดังนี้ 

   2.1) เลขหลักร้อย 
    แสดงถึง ชั้นปีที่เรียน 
   2.2) เลขหลักสิบ 

เลข 1, 2 และ 3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
เลข 0 และ 8 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
เลข 4, 5, 6, 7  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
เลข 9 กลุ่มวิชาที่มีการบูรณาการความรู้พื้นฐาน 

   2.3) เลขหลักหน่วย 
แสดงถึง ล าดับวิชา 

หลังตัวเลขประจ ารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต ก าหนดตามรูปแบบ ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ-จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง) 

3.1.3.2 วิชาบังคับก่อน 
วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน 

จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะ
ผ่านการเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D , P , CE, 
CS, CT  และ CP 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30  หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์    จ านวน 9  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต  
ศท. 111    สัจจะและบริการ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
ศท. 113  วิถีทางสร้างปัญญา    3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(GE 113    A PATH TO WISDOM)  
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  9 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
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(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 142 HEALTH MYTHS) 
ศท. 143   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือคุณภาพชีวิต     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 143  SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY 

OF LIFE) 
 

1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน  12  หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น

รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
1. รายวิชาภาษาไทย                                   จ านวน 3 หน่วยกิต 
ศท. 127   ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127 THAI LEARNING) 
2. รายวิชาภาษาอังกฤษ     จ านวน  9 หน่วยกิต 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน         0 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับ

ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษา รายวิชา ศท.130 โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ านวน 45 หน่วยกิต 

กง. 209  การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 209  BUSINESS FINANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 105) 
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กง. 375  การเงินระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 375  INTERNATIONAL FINANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศศ. 203) 
บธ. 101  องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(BA 101 ORGANIZATION AND  MANAGEMENT)  
บธ. 102 หลักการตลาด 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(BA 102 PRINCIPLES OF MARKETING) 
บธ. 401  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(BA 401 STRATEGIC MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กง. 209 และ บช. 481) 
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(EC 203  BUSINESS ECONOMICS) 
สถ. 201  สถิติพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(ST 201  FUNDAMENTALS OF STATISTICS) 
บช. 105 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 105 FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING PRINCIPLES) 
บช. 107  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 107  MATHEMATICS FOR BUSINESS) 
บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 109  ACCOUNTING INFORMATION TECHNOLOGY) 
บช. 209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 209  TAXATION) 
บช. 281  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 281  ENGLISH FOR ACCOUNTANTS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 135 หรือ ศท. 136) 
บช. 282  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 282  LAW RELATED TO ACCOUNTING) 
บช. 283  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 283  CORPORATE GOVERNANCE AND PROFESSIONAL ETHICS) 
บช. 481  การจัดการการผลิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 481 PRODUCTION MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101) 
 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ านวน 39 หน่วยกิต 
บช. 212  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานบัญชี    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 212  COMPUTER PROGRAM FOR ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 109) 
บช. 225 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
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(AC 225 INTERMEDIATE ACCOUNTING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 105) 
 
บช. 226 การบญัชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 226  INTERMEDIATE ACCOUNTING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 225) 
บช. 313  การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 313  ADVANCED ACCOUNTING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
บช. 314  การบัญชีชั้นสูง 2 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 314  ADVANCED ACCOUNTING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
บช. 315 การบัญชีภาษีอากร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 315  TAX ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209 และ บช. 226) 
บช. 323  การบัญชีต้นทุน 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 323  COST ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 105) 
บช. 324  การบัญชีต้นทุนเพ่ือการจัดการ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 324  MANAGERIAL COST ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 323) 
บช. 333  การสอบบัญชี 1 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 333  AUDITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209  บช. 226) 
บช. 413  การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 413  FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 314) 
บช. 414  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 414  ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 212) 
บช. 435  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 435  INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
บช. 492  สัมมนาทางการบัญชี 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 492  SEMINAR IN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 315 และ บช. 324) 
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 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
และจะต้องเลือกศึกษาวิชา บช. 495 การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี หรือวิชา บช. 496 สหกิจศึกษา
ทางการบัญชีรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

บช. 248 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 248  GOVERNMENTAL ACCOUNTING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 225) 
บช. 249  การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 249  SPECIALIZED ACCOUNTING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 225) 
บช. 341  การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 341  SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
บช. 352  ปัญหาภาษีอากร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 352  TAX PROBLEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209) 
บช. 395  การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี 3 (0-18-9) หน่วยกิต 
(AC 395  PRACTICUM IN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209 บช. 212 และ บช. 226) 
บช. 441 การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 441  INTERNATIONAL BUSINESS ACCOUTNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
บช. 452  การวางแผนภาษีอากร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 452  TAX PLANNING)   
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 315) 
บช. 457 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 457  PROFIT PLANNING AND CONTROL) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 324) 
บช. 458  การวิเคราะห์และบริหารต้นทุน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 458  COST ANALYSIS AND COST MANAGEMENT)   
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 324) 
บช. 461  การสอบบัญชี 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 461  AUDITING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
บช. 462  การตรวจสอบภายในส่วนราชการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 462  GOVERNMENTAL INTERNAL AUDITING)   
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(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
 
 
บช. 463  การควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 463  COMPUTER ACCOUNTING SYSTEM CONTROL AND AUDIT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 212 และ บช. 333) 
บช. 475  การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลทางการบัญชี 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 475  ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING DATABASE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 212) 
บช. 476  การจัดการโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางบัญชี 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 476  ACCOUTNING SOFTWARE PACKAGE MANAGEMENT)   
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 414) 
บช. 477  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 477  ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING INFORMATION  

SYSTEM) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 414) 
บช. 479  โครงงานทางการบัญชี 3 (0-9-5) หน่วยกิต 
(AC 479 PROJECT IN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคบัก่อน : สอบได้วิชา บช. 414) 
บช. 491 การศึกษาเอกเทศทางการบัญชี 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(AC 491  INDEPENDENT STUDY IN ACCOUNTING) 
บช. 493  หัวข้อคัดสรรทางการบัญชี 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 493  SELECTED TOPICS IN ACCOUNTING) 
บช. 496  สหกิจศึกษาทางการบัญชี                             9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(AC 496  CO-OPERATIVE EDUCATION IN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 313 บช. 314 บช. 333 และ บช. 492) 
กง. 371 การเงินส่วนบุคคล 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 371  PERSONAL FINANCE) 
กง.  374 การลงทุน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 374  INVESTMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กง. 209) 
กจ. 312 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT)  
(วิชาบังคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101)  
กจ. 324 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3 (3–0–6) หน่วยกิต 
(MG 324 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 



19 
 

 
  
 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101) 
 
 
กจ. 433 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ   
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG 433 SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101 และ กง. 209) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ
ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
4. รายวิชาที่เปิดสอนให้กับคณะอื่น 

บช. 103  หลักการบัญชี 1 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 103 PRINCIPLES OF ACCOUNTING I) 
บช. 104  หลักการบัญชี 2 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช.103) 
บช. 111  การบัญชีส าหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 111  ACCOUNTING FOR BUSINESS) 
บช. 209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 209  TAXATION) 
บช. 319  การบัญชีเพื่อการจัดการ    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 319  MANAGERIAL ACCOUNTING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101 และ บช. 111 หรือ บช.103)  

 
 

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาการบัญชี 
นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาการบัญชีเป็นวิชาโทจะต้องศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวนไม่

น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาการบัญชี และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

1. รายวิชาบังคับก่อน ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้มาก่อน นักศึกษา
จะต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 6 หน่วยกิต 

บช. 105 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 105  FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES) 
บช. 209 การภาษีอากร 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 209 TAXATION) 
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2. รายวิชาบังคับในวิชาโท   นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวนไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาการบัญชี 

 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผนแนะน าการศึกษากรณีเลือกฝึกปฏิบัติทางการบัญชี 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) ศท. 111 สัจจะและบรกิาร 3 (3-0-6) 
 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 3 (3-0-6) ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันตภิาพ  3 (3-0-6) 
 

ศท. 135 
ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3 (3-0-6) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพือ่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) 

 ศท. 142 เล่าเร่ืองสุขภาพ 3 (3-0-6) ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต  
3 (3-0-6) บธ. 102 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

 บธ. 101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) บช. 105 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5) 
 บช. 107 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช ี 3 (3-0-6) 

  รวม 21  รวม 21 
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6) บช. 209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
 บช. 225 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5) บช. 212 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่องานบัญชี 3 (2-2-5) 
 บช. 281 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 3 (3-0-6) บช. 226 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5) 
 บช. 283 ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมวิชาชีพ 3 (3-0-6) บช. 282 กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับวิชาชีพบัญชี 3 (3-0-6) 
  เลือกเสร ี 3  เลือกเสร ี 3 

  รวม 18  รวม 18 
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
3 บช. 313 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5) บช. 314 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (2-2-5) 
 บช. 315 การบัญชีภาษีอากร 3 (3-0-6) บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 
 บช. 323 การบัญชีต้นทุน 3 (2-2-5) บช. 395 การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี 3 (0-18-9) 
 บช. 333 การสอบบัญช ี1 3 (2-2-5)    
 บช. ... วิชาชีพเลือก 3    
 บช. … วิชาชีพเลือก 3    

  รวม 18  รวม 9 
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
4 กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 (3-0-6) 
 บช. 413 การรายงานทางการเงินและการ

วิเคราะห ์
3 (3-0-6) บธ. 401 

การจัดการเชิงกลยุทธ ์
3 (3-0-6) 

 บช. 414 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3 (2-2-5) บช. 492 สัมมนาทางการบัญช ี 3 (3-0-6) 
 บช. 435 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน 
3 (3-0-6) 

บช. … วิชาชีพเลือก 3 

 บช. 481 การจัดการการผลิต 3 (3-0-6) บช. … วิชาชีพเลือก 3 
       

  รวม 15  รวม 15 
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3.1.4.2 แผนแนะน าการศึกษากรณีเลือกวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) ศท. 111 สัจจะและบรกิาร 3 (3-0-6) 
 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 3 (3-0-6) ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันตภิาพ  3 (3-0-6) 
 

ศท. 135 
ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3 (3-0-6) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพือ่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) 

 ศท. 142 เล่าเร่ืองสุขภาพ 3 (3-0-6) ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต  
3 (3-0-6) บธ. 102 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

 บธ. 101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) บช. 105 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5) 
 บช. 107 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช ี 3 (3-0-6) 

  รวม 21  รวม 21 
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6) บช. 209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
 บช. 225 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5) บช. 212 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่องานบัญชี 3 (2-2-5) 
 บช. 281 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 3 (3-0-6) บช. 226 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5) 
 บช. 283 ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมวิชาชีพ 3 (3-0-6) บช. 282 กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับวิชาชีพบัญชี 3 (3-0-6) 
  เลือกเสร ี 3  เลือกเสร ี 3 

  รวม 18  รวม 18 
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
3 บช. 313 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5) บช. 314 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (2-2-5) 
 บช. 315 การบัญชีภาษีอากร 3 (3-0-6) บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 
 บช. 323 การบัญชีต้นทุน 3 (2-2-5) บช. 414 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3 (2-2-5) 
 บช. 333 การสอบบัญช ี1 3 (2-2-5) บช. 435 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน 
3 (3-0-6) 

 บช. ... วิชาชีพเลือก 3 บช. 481 การจัดการการผลิต 3 (3-0-6) 
 บช. … วิชาชีพเลือก 3    

  รวม 18  รวม 15 
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
4 กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญช ี 9 (0-40-20) 
 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 (3-0-6)    
 บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6)    
 บช. 413 การรายงานทางการเงินและการ

วิเคราะห ์
3 (3-0-6)    

 บช. 492 สัมมนาทางการบัญช ี 3 (3-0-6)    
       

  รวม 15  รวม 9 
 

 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 
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3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
ล าดั
บ 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

/Passport ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

1. นางสาววิริยา จงรักษ์
สัตย*์ 

350990069XXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. การบัญชี Victoria 
University, 
Australia 

2546 

    บธ.ม บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2537 

    บช.บ การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2532 

2. นางสาวสุนิศา แซ่แต้* 351990001XXXX อาจารย ์ บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2543 

    บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัพายัพ 2539 
3. นางประภาวรรณ  

ปุรณะพรรค์* 
350990056XXXX อาจารย์ บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม ่
2543 

    บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2540 

4. นางสุดปราณี มณีศรี* 352010129XXXX อาจารย์ บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2545 

    บธ.ม. บริหารธรุกิจ  
 

มหาวิทยาลยั 
พายัพ 

2543 

    นบ. นิติศาสตร์
บัณฑิต 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2551 

    บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัพายัพ 2535 
5. นายศุภชัย บุญธรีารักษ*์ 350990146XXXX อาจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ 
(แขนงวิชา
สารสนเทศ

ทางการบัญชี) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2546 

    บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2544 

    บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2537 

6. นายกัลป์ อุโฆษกิจ 350990136XXXX อาจารย ์ บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2549 

    บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัพายัพ 2543 
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หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

หลักสูตรมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามจ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการฝึก
ภาคปฏิบัติทางการบัญชี (บช. 395) และรายวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี (บช. 496) ทั้งนี้การลงทะเบียน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง
ทั้งสองรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์จริง ณ สถานประกอบการ โดยการฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี 
(บช. 395) หลักสูตรจะเน้นการฝึกที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น การฝึกด้านการท าบัญชี ณ ส านักงานบัญชี  การ
ฝึกด้านการสอบบัญชี ณ ส านักงานสอบบัญชี หรือ การฝึกตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ  จึงเหมาะส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรายวิชาการสอบบัญชี (บช. 333) ในภาคการศึกษาที่ 1 และ
แผนการศึกษา กรณีเลือกรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบัญชี ก าหนดให้นักศึกษาลงรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบัญชี
ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ไปฝึก
ปฏิบัติจริง 

รายวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี (บช. 496) หลักสูตรจะเน้นการฝึกทางวิชาชีพเช่นกัน แต่
จะเน้นการฝึกการท าบัญชีในบริษัท ห้างร้านต่างๆ ดังนั้นจึงเหมาะกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องจากนักศึกษาได้
เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และแผนการศึกษา กรณีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี ก าหนดให้
นักศึกษาลงรายวิชาสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 เพื่อเพ่ิมโอกาสในการได้งานท าของนักศึกษา 

 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
1. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี 
2. มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เห็นถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ทางด้าน

ทฤษฎีและการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
3.  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้าสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์

ได้เป็นอย่างด ี
4.  มีระเบียบวินัยในการท างาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างาน 
5.  มีความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติทางการบัญชี และปัญหาการท างานอ่ืน ๆ  รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี 

6. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล รวมทั้งสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลได้อย่างถูกต้อง 

7.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสมกับปัญหา 

8.  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
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4.2 ช่วงเวลา  

การเรียนวิชาการฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี (บช. 495) จัดให้เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้น
ปีที่ 3 

การเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี (บช. 496)  จัดให้เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
วิชาการฝึกภาคปฏบัติทางการบัญชี (บช. 495) จัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยใช้

ระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง  
วิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี (บช. 496) จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานี้ นักศึกษาจะต้องจัดท าโครงงานทางการบัญชีในหัวข้อที่
สนใจ 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบัญชี 
2. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
4. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าโครงงาน 
5. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง

วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

6. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
โครงงานทางการบัญชี จัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

          3 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. บช. 479 โครงงานทางการบัญชี 3 (0-9-5) หน่วยกิต 

 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 414) 
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5.5 การเตรียมการ  

1. นักศึกษาน าเสนอหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับการบัญชีต่อหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
2. หลักสูตรฯ คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่เหมาะสม 
3. จัดอบรมความรู้เบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการจัดท าโครงงาน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
1. ประเมินจากโครงงาน 
2. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอ่ืน ๆ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ืองานบัญชีได้อย่างช านาญ 
 
 
 

- มีการจัดโครงการจัดท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีในสถานการณ์จ าลองของธุรกิจ 
(Accounting Game) 
- การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการปฏิบัติใน
รายวิชาต่าง ๆ  
- การสอดแทรกกิจกรรมโครงการที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 
- การจัดทดสอบพ้ืนฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และมอบวุฒิบัตรเพ่ือแสดงการผ่าน
เกณฑ์ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 
1. คุณธรรม จริยธรรม   

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคณุค่าแห่งวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดตี่อวิชาชีพ 
1.2 มีความซื่อสัตยส์ุจริต มีวินัย เคารพและ

สามารถปฏิบัตติามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยัและสังคม 

1.3 สามารถบรหิารเวลาและปรบัวิถีชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคม 

1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8.  การจดักิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ และวิธีการทางการบัญช ี

2.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้
ทางด้านอื่นท่ีสัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
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2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้าน
การบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้การเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์

2.4 สามารถตดิตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง 

7. การสอนแบบ  Problem - 
based Learning     

8.  การจดักิจกรรม 

6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 

7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

3.1 สามารถสบืค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และ
แนวคิดต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะหป์ัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

3.2 สามารถประยุกต์และบรูณาการความรู้
ทางการบัญชีและด้านอื่นท่ีสัมพันธ์กัน ใช้
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไข
ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ 

3.3 สามารถตดิตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8.  การจดักิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

4.1 สามารถปฏิบตัิและรับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณไ์ด้เป็น
อย่างดี 

4.3 มีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมงาน 

4.4 มีความรับผดิชอบในการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8.  การจดักิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

5.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด
และการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่
แตกต่างกัน 

5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
เทคนิคการสื่อสารทีเ่หมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู การแปลความหมาย และการ
สื่อสารสารสนเทศ 

 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8.  การจดักิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จ านวน  30  หน่วยกิต 

รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธิภา
พ 

1.1  2.1  1.2  2.2  1.3  3.2 3.3  1.4  4.2 3.4  5.1 2.5  3.5  4.5  1.6  2.6  3.6  4.6  1.7  2.7  1.8  2.8  

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       

 ศท. 111 สัจจะและบริการ    - -  - -   - - - -    - - - -  

 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา -  - -  - -        - - - -  - -  

 ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

-  -    - - -   - -  - -  - - - -  

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี 

                      

 ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน -  - -  - - - - - -   - - - -    -  

 ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ -  - -    -  -  - - - - - - - - - -  

 ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 

-  - -  - -   - - -    - - -  - -  
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รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธิภา
พ 

1.1  2.1  1.2  2.2  1.3  3.2 3.3  1.4  4.2 3.4  5.1 2.5  3.5  4.5  1.6  2.6  3.6  4.6  1.7  2.7  1.8  2.8  

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                       

 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ -   -  - -   -   -  -     -   

 ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

-  -   - -  - - - -  - - - -  - -   

 ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

-  -   - -   -   - - - - -  - -   

 ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  - -  - -   - -  -  - - - -  -   

 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน -  -   - -   - -   -   -  - -   
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 
1.1 สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
1.2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
1.3 มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได้ 
5.2 จ าแนกข้อมูลได้ 
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1    มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2  มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 
Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาการบัญชี 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง -  ไม่เน้น 
   

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                   

กง. 209 การเงินธุรกิจ   -                

กง. 375 การเงินและระหวา่งประเทศ -  -  -  - -  - -   - -    

บธ. 101 องค์การและการจัดการ -    -  -    -        

บธ. 102 หลักการตลาด -    -  -    -        

บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ -    -  -    -        

ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -  -  -  - -   -        

สถ. 201 สถิติพื้นฐาน -  -  -   -   -   - -  -  

บช. 105 การบัญชีชั้นต้น   - -   - -  - -  - - - -  - 
บช. 107  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ -  - - -  - -  - -  - - -  - - 
บช. 109  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชี 

-    -   -   -  -  - -   

บช. 209  การภาษอีากร -  - - -   -  - -    - -  - 
บช. 281  ภาษาอังกฤษส าหรับนกับัญช ี -  - - -  - -  - -  - - - -   
บช. 282  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญช ี

  -  -  - -  - -  - - - -  - 

บช. 283 ธรรมาภิบาลและจรยิธรรม
วิชาชีพ 

    -  - -  - -   - - -   

บช. 481 การจัดการการผลิต -  - -    -       -    
กลุ่มวิชาชีพบังคับ                   

บช. 212 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่องาน
บัญชี 

-  - -    - -  -   - - -   
 

 

บช. 225  การบัญชีชั้นกลาง 1 -  - -   - -  - -  - - - -  - 

บช. 226  การบัญชีชั้นกลาง 2 -  - -   - -  - -  - - - -  - 

บช. 313  การบัญชีชั้นสูง 1 -  - -   -   - -   - - -  - 

บช. 314  การบัญชีชั้นสูง 2 -  - -   -   - -   - - -  - 

บช. 315  การบัญชภีาษีอากร   -    - -   -  - - - -  - 

บช. 323  การบัญชีต้นทุน -  - -  - - -   -  - - - -  - 

บช. 324  การบัญชีต้นทุนเพือ่การ
จัดการ 

-  - -  - - -   -  - - -   - 

บช. 333  การสอบบัญชี 1   -        -   -  -  - 
บช. 413  การรายงานทางการเงินและ
การวิเคราะห ์

-  - -           -   - 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
บช. 414  ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี 

-  - -    -      - - -   

บช. 435  การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

  -   - -    -   - - -  - 

บช. 492  สัมมนาทางการบัญช ี -  -             -   
กลุ่มวิชาชีพเลือก                   

บช. 248  การบัญชหีน่วยงานภาครัฐ -  - -  - - -  - -  - - - -  - 
บช. 249  การบัญชีเฉพาะกิจการ -  - -  - - -  - -  - - - -  - 
บช. 341  การบัญชีสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

-  -   - - -  - -  - - - -  - 

บช. 352  ปัญหาภาษีอากร -  - -   - -   -   - - -  - 
บช. 395 การฝึกภาคปฏบิัติทางการ
บัญชี 

               -   

บช. 441 การบัญชธีุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

-  - -  - - -  - -   - - -  - 

บช. 452  การวางแผนภาษีอากร -  - -   - -   -   - - -  - 
บช. 457 การวางแผนก าไรและการ
ควบคุม 

-  - -    -       - - -  

บช. 458  การวิเคราะห์และบริหาร
ต้นทุน 

-  - -   - -   -   - -   - 

บช. 461  การสอบบัญชี 2 -  -    - -   -  - - - -  - 
บช. 462  การตรวจสอบภายในส่วน
ราชการ 

  -   - -    -   - - -  - 

บช. 463  การควบคุมและตรวจสอบ
ระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร ์

-  -    - - -  -   - - -   

บช. 475  การวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลทางการบัญช ี

-  - -   - -   -   - - -   

บช. 476  การจัดการโปรแกรมส าเร็จรปู
เพื่องานบัญช ี

-  - -   - -   -  - - - - -  

บช. 477 การวิเคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

-  - -   - -   -   - - -   

บช. 479 โครงงานทางการบัญชี -   -       -   - - -   
บช. 491  การศึกษาเอกเทศทางการ
บัญชี 

-   -            -   

บช. 493 หัวข้อคัดสรรทางการบัญช ี -   -            -   
บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญช ี                -   
กง. 371 การเงินส่วนบุคคล -    -  -   - -        
กง. 374 การลงทุน -    -  -    -        
กจ. 312 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

-    -  -    -        
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
กจ. 324 โลจิสติกสแ์ละการจัดการโซ่
อุปทาน 

-    -  -    -        

กจ. 433 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผู้ประกอบการ 

-    -  -    -        

รายวิชาที่เปิดสอนให้กับคณะอ่ืน                  
บช. 103  หลักการบัญชี 1   - -   - -  - -  - - - -  - 
บช. 104  หลักการบัญชี 2 -  - -  - - -  - -  - - - -  - 
บช. 111  การบัญชีส าหรับธุรกิจ -  - -   - -  - -  - - - -  - 
บช. 209  การภาษอีากร -  - - -   -  - -    - -  - 
บช. 319  การบัญชีเพือ่การจัดการ -  - -   - -  - -  - - - -  - 
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ผลการเรียนรู้ของสาขาวิชาการบัญช ี
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถ

บูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
2.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

3.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและ
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ

องค์กร ได้เป็นอย่างดี 
4.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
4.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอท่ี

เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

แปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนดความหมาย

ดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 

A 4.0 ดีเลิศ 
  B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ด ี

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผา่น 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา โดย

มีความหมายดังนี้ 
 

อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผ่าน (Pass) 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination) 
CS การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test) 
CT ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ 

สถาบันอุดมศึกษา  (Credits from training) 
CP ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from portfolio) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย 
2.1.1  ประเมินรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)) ว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

สอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร 
2.1.2  คณะกรรมการก ากับมาตรฐานประจ าสาขาวิชาพิจารณาและประเมินข้อสอบของรายวิชาว่า

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา และมีความเหมาะสม
เป็นไปตามแผนการสอน 

2.1.3  คณะกรรมการก ากับมาตรฐานประจ าสาขาวิชาพิจารณาและประเมินผลสอบของแต่ละ
รายวิชา 

2.1.4  พิจารณาจากการประเมินผลในรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งสถาน
ประกอบการจะเป็นผู้ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2.1.5  นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
2.1.6  มีการทวนสอบมาตรฐานประมวลผลการเรียนรู้ก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
2.1.7  มีระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.1.8  มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ด าเนินการตามระบบและกลไกที่ทาง

มหาวิทยาลัยก าหนด 
  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1  ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 
2.2.2  ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2.3  ประเมินจากบัณฑิตในแง่ความพร้อมในการท างานและการน าทักษะและความรู้ที่ได้ศึกษาไป

ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ 
ประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ โดยไม่มีรายวิชาใด ๆ 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I หรือ NP เหลืออยู่ 
(ยกเว้น หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาที่ได้
อักษรระดับคะแนน F ได้โดยจะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้น และรายวิชาที่
ได้อักษรระดับคะแนน F นั้น จะต้องน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย การเรียนรายวิชาแทนกัน
นี้กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้งเท่านั้น) 

2) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเป็นต้นไป 
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3) ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาแกน หรือวิชาชีพ 
และรายวิชาเอกรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 

4) ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ปรากฏ
ใน ข้อ 3 ไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 

5) ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอให้
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

6) นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์
ก่อนส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

7) ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
8) มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรืออนุปริญญานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

  มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

  จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
  ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
  จัดระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ 
  จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย  
 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม

ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
   การเพ่ิมพูนทักษะ/ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 มีการกระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ  
 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา 
  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าทีใ่นการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.2 มีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ.3 
และ/หรือมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ. 5 และ/หรือมคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 
2.  บัณฑิต 
       ในทุก ๆ ปีหลักสูตรจัดให้มีการประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรน าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรม รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือลดจุดอ่อนของบัณฑิตก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน 
 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา และกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี้ 
การรับนักศึกษา  หลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปในการเข้าศึกษา โดยผู้ประสงค์จะศึกษาใน

หลักสูตรจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาทางการบัญชี เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นผู้มี
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สุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  ด้านการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรคัดเลือก
นักศึกษาผ่านระบบโค้วต้าและการรับตรง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงฯ จะต้อง
ยื่นผลการเรียนเพ่ือใช้ในการเทียบโอนรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 

นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยได้พิจารณาจากผลการด าเนินงานใน
อดีตรวมถึงรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ. 5) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ
หลักสูตรไม่มีปัญหาด้านการเรียน หลักสูตรจึงได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้ าศึกษาในด้านการใช้ชีวิต การ
ปรับตัว ในมหาวิทยาลัย โดยได้จัดมีการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง รวมทั้งจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้การ
ดูแลนักศึกษาท้ังด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยกิจกรรม/โครงการแบ่งผู้รับผิดชอบเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่ สโมสรนักศึกษา
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรได้ก าหนดทักษะการ
เรียนในรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่หลักสูตรต้องการพัฒนา ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
สื่อสาร รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ 

หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ
หลักสูตร โดยได้ก าหนดช่องทางไว้ทั้งสิ้น 3 ช่องทางได้แก่ ร้องเรียนโดยตรงผ่านหัวหน้าสาขาวิ ชาการบัญชี 
ร้องเรียนผ่าน email และร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะน าข้อร้องเรียนดังกล่าวมาร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
หลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

 
4. อาจารย ์

หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรจากอาจารย์
ประจ าสังกัดหลักสูตร หากอาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หลักสูตรฯ จะแจ้งความต้องการเพ่ือรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ให้แก่
มหาวิทยาลัยผ่านคณบดี เพ่ือเปิดรับสมัครอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรต้องการ 

ด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีกระบวนการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าผลงานทางวิชาการ วาง
แผนการพัฒนาตนเองท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้นยังได้มีการวิเคราะห์ในด้านอัตราก าลัง เพ่ือวางแผน
หาต าแหน่งทดแทนในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุหรือลาศึกษาต่อ  

ทุกสิ้นภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการในการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ในการออกแบบหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้มีการพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ดูทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก รวมทั้งทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
ข้อก าหนด มาตรฐาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยน า
ข้อมูลข้างต้นไปก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 ในด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรได้มีการก าหนดผู้สอนจากการส ารวจความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้สอน นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้ก าหนดให้รายวิชาในกลุ่มพ้ืนฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพบังคับ ที่หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ต้องมีผู้สอนในรายวิชาอย่างน้อย 
2 คนเพ่ือเป็นการควบคุมมาตรฐานของรายวิชา หลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 ให้มีความถูกต้อง และได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรต้องการ  นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้มีการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงจัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่าการจัดการเรียนการสอนได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

 ทุกสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหา
ในการด าเนินงานของหลักสูตร และน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าการส ารวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากอาจารย์ผู้สอน และจากนักศึกษา 
และรวบรวมความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนดังกล่าว น าเสนอต่อคณบดีเพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และทุก ๆ ปีการศึกษา หลักสูตรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษาเพ่ือน าผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

2. รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา  

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ .7 ปีท่ีแล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

13. จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่ผ่านการอบรมโครงการ IT (Accounting) 
Pro ≥ ร้อยละ 80 

     

14. จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ทีเ่ข้าร่วมและผ่านตามเกณฑ์การประเมิน
โครงการ Accounting Game ≥ ร้อยละ 80 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมอาจารย์สาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ใน
การใช้กลยุทธ์การสอน  

2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามและการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  

3) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
และการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น  

4) การทดสอบกลางภาคการศึกษาและสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
 อ่ืนๆ (โปรด ระบุ)       

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษาในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  
 2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตใหม่ 

2.3 ประเมินรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมิน  
2.4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 

ปีการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด า เนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ7 โดย
คณะกรรมการประเมิน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน  
ระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท า
รายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา  

4.2 กรรมการบริหารประจ าหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา  

4.3 กรรมการบริหารประจ าหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดผลการด าเนินงานหลักสูตร
ประจ าปีเพ่ือเตรียมรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
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4.4 ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร พิจารณาผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดม
ความคิดเห็นจากอาจารย์เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป  

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

1.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 1.1  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรอบรูใ้นศาสตร์
ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ ดังนี ้
1.มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะ
ทางวิชาชีพ และศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 

ปรับให้ชัดเจนขึ้น 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความสามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีได้อย่างเป็นระบบ 

2. มีความสามารถคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
บัญชอีย่างเป็นระบบ 

ปรับให้กระชับข้ึน 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อวิชาชีพ และต่อสังคม 

3. มีคุณธรรม จรยิธรรม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อวิชาชีพ และต่อสังคม 

ปรับให้กระชับข้ึน 

4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ 
ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศและท างานร่วมกับบุคคลอื่น
ได้อย่างเหมาะสม 

4. มีโลกทัศน์กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ 
ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุก
ระดับอย่างเหมาะสม สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปรับให้กระชับข้ึน และ
เพื่อตอบสนองต่อ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

5. เพือ่ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมยั สามารถสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับให้กระชับข้ึน 
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 1.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities 

                               9  Credits
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต  

 

1. กลุม่วิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities 
Courses                           9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  
หน่วยกิต 

 

คงเดิม 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM)                                  
                                   3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ความสามารถในการ
สื่อสารในโลกยคุปัจจุบัน และทักษะการคิด
วิเคราะหเ์กี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 

Learning methods and self-directed 
learning in an ethical and responsible 
manner from various sources. 
Communicative competence in the 
current world and analytical thinking 
skills in social, economic, political, 
cultural, ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues 

 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113 A PATH TO WISDOM) 
                                  3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรูห้รือสารสนเทศท่ีหลากหลาย       
การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซยีน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring 
knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or 
information technology.  Having holistic 
thinking skills pertaining to social, 
economic, political, culture, ethical, 
moral, and environmental issues of 
Thai, ASEAN, and global communities. 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกนิสัยใหม้ีจิต
สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผูอ้ื่น ชุมชน 
และสังคม ตามหลักจริยธรรม คณุธรรม 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกนสิัยให้มีจติสาธารณะ 
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตาม
หลักจรยิธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตาม

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

The history and background of 
Payap University, truth investigation of 
oneself, basic human rights, duties to 
self and to others, personality 
development in promoting public 
consciousness and recognizing to serve 
others, communities, and societies 
based on virtue ethics. 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University. 
Examining one’s inner self for 
truthfulness. Exercising character 
development for service consciousness. 
Being conscious to morally and ethically 
serve other people, your country and 
society. Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them to 
daily life. 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF LIFE)  
3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่มตี่อปัจเจกบุคคลและสังคม  
การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการเรยีนรู ้
พหุวัฒนธรรม แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี และสรา้งเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of life 
via multi-cultural studies, peacemaking 
and conflict resolution, and positive 
thinking formation for a coexistence 
society. 
 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยการเปดิ
รายวิชาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เลือกศึกษาตามความ
ต้องการ 

---- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 
      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND 
PEACE) 

      3 (3-0-6) Credits 
การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพืน้ฐานของ
มนุษยแ์ละการเคารพคณุค่าความเป็นมนุษย์  
การเรยีนรู้ประเด็นการทุจรติและคอร์รัปชันใน
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ การน าหลกัธรรมาภิบาล

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเป็น
พลเมือง หลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธ ี

Creating awareness of responsibility 
for being a valued citizen for Thai as 
well as global community. Exploring 
human rights with respect to human 
value.  Learning about dishonesty and 
corruption in Thai community. Learning 
about measurements and mechanisms 
for preventing and solving corruption 
problems.  Employing good governance 
in life, coupled with living together in 
harmony. 

 

2. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี         จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and       
Technology     6 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 6 หน่วยกิต 

Students are required to take 6 
credits in Sciences, Mathematics and 
Technology. 

2. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี        จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses       9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต  

 Students are required to take 9 
credits from the Mathematics, Sciences 
and Technology courses. 

 
 

 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู ้

2. เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ม
รายวิชาที่ตอบผลการ
เรียนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 

ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์
ส าหรับชีวิตประจ าวัน       

                              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS FOR 

DAILY  LIVING) 
                                3 (3-0-6)  Credits 

ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์พื้นฐานและ
ความน่าจะเป็น เพ่ือการตัดสินใจส าหรับ
ชวีิตประจ าวัน ทักษะการใช้ความคิดเชิง-
วิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอ้างเหตุผลกับ
ข้อเท็จจริง 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

Logic, basic mathematics, and 
probability for making decisions in daily 
living.  Analytical thinking skills, 
reasoning, and arguments of fact. 

---- ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์
เพ่ือชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็น การ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และสถิติ   

Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้มีนักศึกษา
ได้เรียนรู้คณติศาสตร์ที่จะ
น าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

--- ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142 HEALTH MYTHS) 
  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี  
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย การบรหิารอารมณ์ 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 

General knowledge of wellness, 
health development in everyday life, 
food consumption, physical exercise, 
emotional management, prevention and 
treatment of common health problems. 

 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ ์
ด้านกาย จิตและสังคม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 

QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT) 

                                 3 (3-0-6)  Credits 
ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

Global and energy phenomena, 
scientific and technological advances on 
social and environmental changes, 
utilization of natural resources for 
sustainable development. 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

--- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR THE QUALITY 
OF LIFE)            3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise 
judgment in selection of IT, including 
impacts of technology on humans and 
society. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีคณุภาพ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

3. กลุม่วิชาภาษา         จ านวน 15 หน่วยกิต 
Language Competency    15 Credits 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 

Students are required to take 15 
credits in Language Competency. 
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 

1. Students are required to take 3 
credits in a Thai course and 12 credits 
in English courses as follows: 
1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI 

LANGUAGE 
1.2 GE 108 ENGLISH I 
1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 
1.5 GE 209ENGLISH IV 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมด และเปิดรายวิชา
ในกลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร แทน โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ 
3.1 หลักสตูรไทย และ 
3.2 หลักสูตรนานาชาต ิ

--- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses 

           12 Credits 
 
 
 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู ้

2. ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 
15 หน่วยกิต เหลือ 12 
หน่วยกิต โดยก าหนด
รายวิชา ศท. 130 เป็น 0 
หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

---  หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

ภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

 1.  รายวิชาภาษาไทย    จ านวน 3 หน่วยกิต 
1) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้

 2.  รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
2) ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
3) ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ

การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
5) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

For students studying in Thai  
Program 12 Credits 
Students are required to take 12 

credits from Language Competency for 
Communication courses. Three credits 
for a Thai Language course and 9 
credits for three English Language 
courses. 

 1. Thai Language Course     3 Credits 
       1) GE 127  THAI LEARNING 

 2. English Language Courses 9 Credits 
2) GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE  
3) GE 135  ENGLISH FOR CROSS- 
      CULTURAL COMMUNICATION   
4) GE 136  ENGLISH THROUGH  
      MEDIA FOR LIFELONG LEARNING 
5)  GE 431 ENGLISH IN THE 

WORKPLACE 
 

ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 15 
หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วยกิต 
โดยก าหนด รายวิชา ศท. 130 
เป็น 0 หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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เหตุผลประกอบ 

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 107  SKILLS IN USING THAI LANGUAGE) 
                                  3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การคิด การวเิคราะห์วิจารณ์
และการสรุปความ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

Communicative skills in listening, 
speaking, reading, writing, thinking,  
analyzing, and summarizing for daily life  
and studies in a university. 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING) 
 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน    
โดยเน้นการจับใจความส าคญัและการวิเคราะห์
เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, 
speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis for 
everyday use. 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้

ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1    3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(GE108  ENGLISH I)         3 (3-0-6) Credits 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านเพื่อจับใจความส าคญั 
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

Using English for communication in 
daily life, reading for gist, and writing a 
variety of sentence types. 

 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ ศท. 130 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน แทน 

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 109  ENGLISH II)        3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรียงที่มีโครงสร้าง
ภาษาที่ซับซ้อน โดยการหาความหมายจาก
บริบท การจับใจความส าคญั การตีความ การ
อ้างอิง การสรุปความ และการเขยีนความเรียง
ขนาดหนึ่งย่อหน้า  

Using English for communication in 
daily life, reading more structurally 
complex texts through contextualization, 
gist, inferences, references, drawing 
conclusions, and writing one-paragraph 
essays. 

 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 208  ENGLISH III)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านความเรียงประเภท
ต่างๆ การแสดงความคดิเห็น การอภิปรายและ
การน าเสนอ 

Using English for communication in 
different situations, reading various types 
of texts, giving opinions and 
presentations. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 

การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความเข้มข้นใน
การแสดงความคิดเห็นและการอภปิรายใน
บริบทท่ีหลากหลาย 

Analytical thinking for English 
communication in various situations with 
stronger opinions and discussions in 
different contexts. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  เพื่อการสื่อสารตามสถานการณต์่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing English for 
communication in various situations in 
everyday life. 

 

รายวิชาใหม่ ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่
นักศึกษามีคะแนนวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา
นี ้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การ
น าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-
cultural communication. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาไดฝ้ึกภาษาผ่านการ
เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมและ
เตรียมพร้อมการเป็นพลเมือง
โลก 

--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR 
LIFELONG LEARNING) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรยีนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโตต้อบและน าเสนอในรูปแบบ
ของการแสดงความคดิเห็นผ่านการเขียน การ
พูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 

Listening and reading from printed 
materials and electronic media to learn 
and understand information, being able 
to respond and express opinions 
through writing, speaking, and text 
messages via various channels. 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษา ผ่าน
สื่อประสมและเป็นการเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู ้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
    3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่างๆ   

English language for job 
applications and in the workplace.  
Reading, writing and conversation in 
different working situations. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการน าไปใช้ใน
การสมคัรงานและการท างาน 

 1.3 หมวดวิชาเฉพาะ 
  1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ 
          นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
จ านวน 45 หน่วยกิต 

กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ 
          นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
จ านวน 45 หน่วยกิต 

คงเดิม 

ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น             
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(EC 200 INTRODUCTION TO ECONOMICS) 
          ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การผลติ การก าหนด
ราคาในตลาดแข่งขันสมบรูณ์และไม่สมบรูณ์  
รายได้ประชาชาติ  การบรโิภค การออม การ
ลงทุน เงินและระบบธนาคาร  นโยบายการเงิน
และการคลัง เสถยีรภาพทางด้านราคา การ
ว่างงาน  การค้าและการเงินระหวา่งประเทศ 

--- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจาก
เปลี่ยนไปเรียนวิชา ศศ. 203 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ เพื่อให้
เหมาะสมกับวิชาชีพ 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
--- ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          

                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(EC 203 BUSINESS ECONOMICS) 
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน
และดลุยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีผูผ้ลิต รายรับ
และต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสินค้าและ
ปัจจัยการผลติในการแข่งขั้นสมบรูณ์และไม่
สมบูรณ์ เงินเฟ้อ เงินฝดึ นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง การคา้และการเงินระหว่าง
ประเทศ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนวิชาที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 

สถ. 201 สถิติพื้นฐาน 
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(ST 201  FUNDAMENTALS OF 
STATISTICS) 
          ระเบียบวิธีการทางสถิติ  สถิติเชิง
พรรณนา ความน่าจะเป็นและการประยุกต์  การ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่น่าสนใจ  
การแจกแจงของตัวสถิติ  การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐานของ
ค่าเฉลี่ยและสัดส่วน  การทดสอบไคสแควร์  การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์อย่างง่าย 

สถ. 201 สถิติพื้นฐาน 
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(ST 201  FUNDAMENTALS OF 
STATISTICS) 
          ระเบียบวิธีการทางสถิติ  สถิติเชิง
พรรณนา ความน่าจะเป็นและการประยุกต์  การ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่น่าสนใจ  
การแจกแจงของตัวสถิติ  การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐานของ
ค่าเฉลี่ยและสัดส่วน  การทดสอบไคสแควร์  
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์อย่าง
ง่าย 

คงเดิม 

กง. 209 การเงินธุรกิจ   
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FN 209 BUSINESS FINANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 104) 
        เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน  การ
วิเคราะห์งบการเงิน  การวางแผนและพยากรณ์
ทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
งบประมาณเงินทุน  แหล่งเงินทุนและต้นทุน
เงินทุน  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กง. 209 การเงินธุรกิจ   
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FN 209 BUSINESS FINANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 105) 
        เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน  การ
วิเคราะห์งบการเงิน  การวางแผนและพยากรณ์
ทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
งบประมาณเงินทุน  แหล่งเงินทุนและต้นทุน
เงินทุน  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
--- กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ 

                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 375 INTERNATIONAL FINANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศศ. 203) 
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินระหว่าง
ประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ องค์กร
การเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน ตลาด
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เงื่อนไขเสมอภาค
ระหว่างประเทศ การพยากรณ์อตัราแลกเปลี่ยน 
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ การ
ลงทุนทางตรงและทางอ้อมในต่างประเทศ และ
การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญช ี

กจ. 109  องค์การและการจัดการ 
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(MG 109  ORGANIZATION AND 
MANAGEMENT) 
          แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ หน้าท่ีงานทาง
ธุรกิจ  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ลักษณะของ
องค์การ หลักการจดัการ หน้าที่ทางการจัดการ 
การวางแผน การจดัองค์การ  การช้ีน า และการ
ควบคุม  จริยธรรมในการจัดการ 
 

บธ. 101 องค์การและการจัดการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(BA 101 ORGANIZATION AND  
MANAGEMENT) 

แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจและธรุกจิ
ระหว่างประเทศ หน้าท่ีงานทางธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วิวัฒนาการทางการ
จัดการ ลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ 
หน้าท่ีทางการจัดการ จริยธรรมในองค์การ 
 

1.ปรับเปลีย่นอกัษรย่อและ
รหัสวิชาตามการปรับปรุงกลุ่ม
วิชาแกนธุรกิจ 
2.ปรับเปลีย่นค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้มีเนื้อหา
ครอบคลมุและชัดเจนมากข้ึน 

กต. 109 หลักการตลาด      
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต                                                

(MK 109 PRINCIPLES OF MARKETING) 
แนวคิดพื้นฐานและหน้าท่ีทางการตลาด  

สภาพแวดล้อมทางการตลาด  ระบบข้อมูลทาง
การตลาดและการวจิัยการตลาด  พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด     การเลือกตลาด
เป้าหมาย  การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การ
บริหารผลติภณัฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริม
การตลาด การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณ
ของนักการตลาด 

บธ. 102 หลักการตลาด      3 (3-0-6) หน่วยกติ                                                
(BA 102 PRINCIPLES OF MARKETING) 
     
     แนวคิดทางการตลาด การตลาด 
เพื่อสังคม และจรรยาบรรณของนกัการตลาด 
สภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศ 
ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค  
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การบรหิาร
ผลิตภณัฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการ 
จัดจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด  

1.ปรับเปลีย่นอักษรย่อและ
รหัสวิชาตามการปรับปรุงกลุ่ม
วิชาแกนธุรกิจ 
2.ปรับเปลีย่นค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้มีเนื้อหา
ครอบคลมุและชัดเจนมากข้ึน 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 201  การจัดการการผลิตและ 
การด าเนินงาน      

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(BA 201 PRODUCTION AND OPERATION 
MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109) 

การวางแผน การด าเนินงาน และ      
การควบคุมการผลิตสินค้าและบรกิาร  การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการด าเนินงาน  
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการ
ผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ 
การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การ
วางแผนก าลังการผลิตและความต้องการ
ทรัพยากร การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  

----- ยกเลิกรายวิชา โดยไปศึกษา
วิชา บช. 481 การจัดการการ
ผลิต 

กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                               
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG 409 STRATEGIC MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต. 109  บธ. 201 
และ กง. 209) 
          แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ  
กระบวนการ การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่
เกิดจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม  
การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม  และ
การวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ องค์ประกอบและ
เครื่องมือของการจัดการเชิงกลยุทธ์  การก าหนด
กลยุทธ์ การปฏิบตัิตามกลยุทธ์และการประเมิน
กลยุทธ์ 

บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
3 (3-0-6) หน่วยกติ 

(BA 401  STRATEGIC MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กง. 209 และ บช. 
481) 
         แนวคิดการจัดการเชิงกลยทุธ์ 
กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม การวเิคราะห์การแข่งขันใน
อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์จดุแข็งจุดอ่อน
ของธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ 

1. ปรับเปลี่ยนอักษรย่อและ
รหัสรายวิชาตามการปรับปรุง
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 
2. ปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับ
ก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรปรับปรุง 
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหากระชับยิ่งขึ้น 

บช. 103 หลักการบัญชี 1   
                                   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 103 PRINCIPLES OF  
ACCOUNTING I) 
          ประวัติความเป็นมาของวชิาชีพบัญชี 
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคญัของ
การบัญชี แม่บทการบญัชีวงจรการบัญชีส าหรับ
กิจการบริการ และกจิการพาณิชยกรรม การ
บันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน้ บัญชีแยก
ประเภท การจัดท างบทดลอง การปรับปรุงและ
แก้ไขบัญชี กระดาษท าการและการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยไปศึกษา
วิชา บช. 105 การบัญชีช้ันต้น 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 104 หลักการบัญช ี2   

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING  II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 103)       
          เงินสดย่อย งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร การบญัชีส าหรับกิจการอตุสาหกรรม 
สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีส าหรบักิจการที่มิได้
มุ่งหวังผลก าไร การบญัชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ระบบ
ใบส าคัญ 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยไปศึกษา
วิชา บช. 105 การบัญชีช้ันต้น 

--- บช. 105 การบัญชีช้ันต้น  
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 105 FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING 
PRINCIPLES) 
          ประวัติความเป็นมาของวชิาชีพบัญชี 
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคญัของ
การบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับรายงานทาง
การเงิน วงจรการบญัชีส าหรับกิจการบริการ 
และกิจการพาณิชยกรรม  การบันทึกรายการใน
สมุดรายการขั้นต้น สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยก
ประเภท และระบบใบส าคัญ การจัดท างบ
ทดลอง การปรับปรุงและแกไ้ขบญัชี กระดาษท า
การและการจดัท ารายงานทางการเงิน งบ
การเงินระหว่างกาล 

รายวิชาเปิดใหม่ โดยการ 
บูรณาการ บช. 103 หลักการ
บัญชี 1 และ บช.104 
หลักการบญัชี 2 และเพิ่มเติม
เนื้อหาให้ครอบคลุมตาม
ขอบเขตรายวิชาที่สภาวิชาชีพ
ฯ ก าหนด 

บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น           
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 109 INTRODUCTION TO INFORMATION 
TECHNOLOGY) 
          แนวคิดของระบบสารสนเทศโครงสร้าง 
องค์ประกอบและระบบสารสนเทศ การควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการตัดสินใจ การจัดการและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี           
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 109 ACCOUNTING INFORMATION 
TECHNOLOGY) 
          แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
โครงสร้าง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
การควบคุมและจดัการทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ผลต่องานบญัชี  การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกบังานบัญชี 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1. เปลี่ยนช่ือวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 
2. ปรับชั่วโมงการสอน ช่ัวโมง
ฝึกปฏิบัติ และชั่วโมงค้นคว้า
ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับ
รายวิชา 
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 202 QUANTITATIVE ANALYSIS) 
          มูลค่าของเงินตามเวลาที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ ลิมติและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การ
อินทิเกรต ฟังก์ช่ันเอกซ์โปเนนเชียล ฟังก์ช่ัน
ลอการิทึมล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 
เมตริกซ์และการประยุกต์ทางธรุกิจ ปัญหาค่าสุด
ขีด การก าหนดสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์
เบื้องต้น 

บช. 107 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกจิ                   
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 107 MATHEMATICS FOR BUSINESS) 
          มูลค่าของเงินตามเวลาที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ ลิมติและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ 
การอินทิเกรตของ ฟังก์ช่ันเอกซ์โปเนนเชียลและ
ฟังก์ช่ันลอการิทึม ล าดับอนุกรมของจ านวนจริง 
เมตริกซ์และการประยุกต์ทางธรุกิจ ปัญหาค่าขีด
สุด การก าหนดสมการเชิงเส้น สมการเชิง
อนุพันธ์เบื้องต้น 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
เหมาะสมกับแผนการ
ศึกษา 

2. เปลี่ยนช่ือรายวิชาให้
เหมาะสมกับค าอธิบาย
รายวิชา 

3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

บช. 209 การภาษีอากร 1   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 209 TAXATION I) 
         หลักการของภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร หลักเกณฑ์ในการจดัเก็บ และ
รายละเอียดในการปฏิบตัิโดยเน้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
และภาษีอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจการค้า
โดยทั่วไป 

บช. 209 การภาษีอากร   
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 209 TAXATION ) 
          หลักการของภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร หลักเกณฑ์ในการจดัเก็บ และ
รายละเอียดในการปฏิบตัิโดยเน้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
และภาษีอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจการค้า
โดยทั่วไป 

1. ปรับชื่อวิชา เนื่องจากมีการ
ปรับชื่อวิชาการบัญชีภาษี
อากร 2 เป็น วิชาการบัญชี
ภาษีอากร (บช. 315) 

2. ปรับชั่วโมงการสอน ช่ัวโมง
ฝึกปฏิบัติ และชั่วโมง
ค้นคว้าด้วยตนเองให้
เหมาะสมกับรายวิชา 

บช. 282 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี                   
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 282 LAW RELATED TO ACCOUNTING) 
          รายละเอียดกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
วิชาชีพบัญชี 

บช. 282 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี                   
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 282 LAW RELATED TO ACCOUNTING) 
          รายละเอียดกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
วิชาชีพบัญชี 

คงเดิม 

บช. 301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี                
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 301 ENGLISH FOR ACCOUNTANTS) 
 
          ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อให้
เกิดความเข้าใจค าศัพท์และส านวนของเอกสาร
บทความทางธุรกิจ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 

บช. 281 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญช ี              
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 281 ENGLISH FOR ACCOUNTANTS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 135 หรือ 
ศท. 136 )       
          ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อให้
เกิดความเข้าใจค าศัพท์และส านวนของ
เอกสารรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี 

1. ปรับรหัสวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนแนะน า
การศึกษา 
2. เพิ่มรายวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมกับรายวิชา 
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 382 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ   

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 382  CORPORATE GOVERNANCE AND 
PROFESSIONAL EHTICS) 
          ความส าคัญของการเป็นผูม้ีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพอย่างแน่วแน่ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผูม้ี
ส่วนไดเ้สียในธุรกิจ รวมถึงการเปน็ผู้ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ให้เกิดความเป็นธรรมาภิบาลในองค์กร  และ
การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและประเด็นของการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้องกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

บช. 283 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ   
             3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 283  CORPORATE GOVERNANCE AND 
PROFESSIONAL EHTICS) 
          ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและ
ทัศนคติที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ                
หลักธรรมาภิบาลขององค์กร โครงการธรรมาภิ
บาล สิทธิและความรับผดิชอบของเจ้าของ 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยีต่อความต้องการธรร
มาภิบาล การเปดิเผยข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง กฎหมาย
และประเด็นของการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. ปรับรหสัวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนแนะน า
การศึกษา 

2. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

--- บช. 481 การจัดการการผลติ   
             3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 481  PRODUCTION MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101 )       
          การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อวางแผนกล
ยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน การเพิ่ม
ผลผลติ การจัดการคณุภาพ การออกแบบ
กระบวนการผลติ การวางแผนก าลังการผลิต 
การวางผังและออกแบบระบบงาน การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงเหลือและ
การจัดเครือขา่ยโลจสิติกส ์

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาที่
จ าเป็นต่อวิชาชีพ 

 
  2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
          นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
จ านวน 39 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
          นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
จ านวน 39 หน่วยกิต 

คงเดิม 

บช. 212 โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่องานบัญชี   
           3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 212 COMPUTER PROGRAM FOR 
ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 104 และ บช. 
109) 
          การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
ประมวลทางด้านบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่การบันทึก
รายการขั้นต้น ไปจนถึงการจดัท ารายงานทางการ
เงินซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการประมวลผล 

บช. 212 โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่องานบัญชี  
                 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 212 COMPUTER PROGRAM FOR 
ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 109 ) 
          การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
ประมวลทางด้านบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่การบันทึก
รายการขั้นต้น ไปจนถึงการจดัท ารายงาน
ทางการเงินซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ
ประมวลผล 

ปรับรายวิชาบังคับก่อนเพื่อให้
เหมาะสมกับรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 221 การบัญชีข้ันกลาง 1   

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 221 INTERMEDIATE ACCOUNTING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 104) 
          หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หมุนเวียน การจ าแนกประเภทสินทรัพย์
หมุนเวียน การรับรู้และการวัดมลูค่าสินทรัพย์
หมุนเวียน การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์
เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การ
แสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยไปศึกษา
รายวิชา บช. 225 การบัญชี
ช้ันกลาง 1 

บช. 222 การบัญชีข้ันกลาง 2   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 222 INTERMEDIATE ACCOUNTING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 221) 
          หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจ าแนกประเภท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การตรีาคา การจัดแบ่ง
ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเป็นต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการบญัชี การแสดงรายการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมลู  หลักการและวิธีการบญัชี
เกี่ยวกับหนี้สิน การจ าแนกประเภทหน้ีสิน การ
รับรู้และการวดัมลูค่าหนีส้ิน การตรีาคา การ
แสดงรายการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมลู  

--- ยกเลิกรายวิชา โดยไปศึกษา
รายวิชา บช. 225 การบัญชี
ช้ันกลาง 1 และ บช. 226 การ
บัญชีช้ันกลาง 2 

บช. 223 การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด   
       3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 223 ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP 
AND COMPANY LIMITED) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 104) 
          การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ ห้าง
หุ้นส่วน การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน 
การเปลีย่นแปลงส่วนของผู้เป็นหุน้ส่วน การแสดง
รายการส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนในงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปดิเผยข้อมูล การช าระบญัชี
ห้างหุ้นส่วน การเปลี่ยนประเภทกจิการจากห้าง
หุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด หลักและวิธีการบัญชี
เกี่ยวกับบริษัทจ ากัด การจัดตั้ง การด าเนินงาน
ของบริษัทจ ากัด การบันทึกรายการเกี่ยวกับการ
จ าหน่ายหุ้นทุน การจดัสรรก าไรสะสม การ

--- ยกเลิกรายวิชา โดยไปศึกษา 
บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
จ่ายเงินปันผล ก าไรต่อหุ้น รายงานทางการเงิน
ของบริษัทจ ากัด การปรับปรุงกิจการและการเลิก
กิจการ การช าระบัญชี  

--- บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 225 INTERMEDIATE ACCOUNTING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 105) 
          หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
การจ าแนกประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน การรับรู้
และการวดัมลูค่าสินทรัพย์หมุนเวยีน การตีราคา 
การจัดแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการบญัชี การแสดงรายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมลู 

รายวิชาเปิดใหม่ เนื่องจากแบ่ง
เนื้อหาให้เป็นสากล 

--- บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 226 INTERMEDIATE ACCOUNTING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 225) 
          หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน 
การจ าแนกประเภทหนีส้ิน การรับรู้และการวัด
มูลค่าหนีส้ิน การตีราคา การแสดงรายการ
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูล  การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตัง้กิจการ ห้าง
หุ้นส่วน การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน 
การเปลีย่นแปลงส่วนของผู้เป็นหุน้ส่วน การ
แสดงรายการส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การช าระ
บัญชีห้างหุ้นส่วน การเปลี่ยนประเภทกิจการ
จากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด หลักและ
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจ ากัด การจัดตั้ง การ
ด าเนินงานของบริษัทจ ากัด การบนัทึกรายการ
เกี่ยวกับการจ าหนา่ยหุ้นทุน การจดัสรรก าไร
สะสม การจ่ายเงินปันผล ก าไรต่อหุ้น รายงาน
ทางการเงินของบริษัทจ ากัด การปรับปรุงกิจการ
และการเลิกกิจการ การช าระบัญชี 

รายวิชาเปิดใหม่ เนื่องจากแบ่ง
เนื้อหาให้เป็นสากล 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 309 การภาษีอากร 2 

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 309 TAXATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209 และ บช. 
222) 
          การบัญชีเพื่อการภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากรและภาษีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ปัญหาในทางปฏิบัติเกีย่วกับการบญัชีภาษีอากร 
การจัดท ากระดาษท าการเพื่อการค านวณภาษี 
การจัดท ารายงานและการกรอกแบบแสดง
รายการภาษีที่เกี่ยวข้อง 

บช. 315 การบัญชีภาษีอากร 
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 315 TAX ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209 และ 
บช. 226) 
         การบัญชีภาษีเงินได้นติิบุคคล การบญัชี
ภาษีมูลคา่เพิ่ม การบญัชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
การบัญชีภาษีอากรอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ปัญหาในทางปฏิบัติเกีย่วกับการบญัชีภาษีอากร 
การจัดท ากระดาษท าการเพื่อการค านวณภาษี 
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี การจัดท ารายงาน
และการกรอกแบบแสดงรายการภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 
และภาษีที่เกีย่วข้องกับรายการค้าต่างประเทศ 

1. ปรับรหัสวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 
2. เปลี่ยนช่ือรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
3. เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน 
เนื่องจากยกเลิกรายวิชา บช. 
222  
4. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
5.ปรับชั่วโมงการสอน ช่ัวโมง
ฝึกปฏิบัติ และชั่วโมงค้นคว้า
ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับ
รายวิชา 

บช. 311 การบัญชีข้ันสูง 1   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 311 ADVANCED ACCOUNTING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 222) 
          นโยบายการบัญช ี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางการบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด การจัดท างบกระแสเงินสด หลักและ
วิธีการบัญชีส าหรับกิจการร่วมคา้ การฝากขาย 
สัญญาเช่าและการขายผ่อนช าระ การจัดท า
รายงานทางการเงินจากรายการทีบ่ันทึกไว้ไม่
สมบูรณ์  

--- ยกเลิกรายวิชา โดยไปศึกษา 
บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1 

บช. 312 การบัญชีข้ันสูง 2   
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 312 ADVANCED ACCOUNTING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 222) 
 
          หลักเกณฑ์และกระบวนการบันทึกบัญชี
ของส านักงานใหญ่และสาขาท้ังในและ
ต่างประเทศ การบัญชีส าหรับการปริวรรต
เงินตรา การบญัชีเกี่ยวกับการซื้อและการควบ
กิจการ การบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม การจดัท ารายงานทางการเงินรวม 
และการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี ้

บช. 314 การบัญชีช้ันสูง 2   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 314 ADVANCED ACCOUNTING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
           หลักเกณฑ์และกระบวนการบันทึก
บัญชีของส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและ
ต่างประเทศ การบัญชีส าหรับการปริวรรต
เงินตรา การบญัชีเกี่ยวกับการซื้อและการควบ
กิจการ การบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม การจดัท ารายงานทางการเงิน
รวม และการจัดท างบกระแสเงินสดรวม 

1. เปลี่ยนรหสัวิชา ให้
สอดคล้องกับวิชา บช. 313 
การบัญชีช้ันสูง 1 
2. เปลี่ยนช่ือวิชา ให้สอดคล้อง
กับวิชา บช. 313 การบัญชี
ช้ันสูง 1 
3. เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน
เนื่องจากยกเลิกรายวิชา บช. 
222 
4. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่
สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด 
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บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 313 ADVANCED ACCOUNTING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
           นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางการบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด การจัดท างบกระแสเงินสด หลัก
และวิธีการบญัชีส าหรับกิจการร่วมค้า การฝาก
ขาย สัญญาเช่า การด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน สัญญาก่อสร้าง การบญัชีส าหรับการปรับ
โครงสร้างหนี้ การบัญชีส าหรับกจิการที่มิได้
มุ่งหวังผลก าไรและหน่วยงานภาครัฐ การจัดท า
รายงานทางการเงินจากรายการทีบ่ันทึกไว้ไม่
สมบูรณ ์

รายวิชาเปิดใหม่ เป็นการบรู
ณาการวิชา บช. 104 หลักการ
บัญชี 2 และ บช. 311 การ
บัญชีข้ันสูง 1 

บช. 323 การบัญชีต้นทุน 1 
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 323 COST ACCOUNTING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 104) 
          ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน
ในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนแบบต่างๆ 
ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการ
ควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต 
ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ระบบต้นทุนช่วงการ
ผลิต การบัญชีต้นทุนผลติภณัฑ์ร่วมและผลติภณัฑ์
พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานท่ีบกพร่อง 
เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม 

บช. 323 การบัญชีต้นทุน 
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 323 COST ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 105) 
         ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน
ในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนแบบต่างๆ 
ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและ
การควบคุม วัตถดุิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต 
ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ระบบต้นทุนช่วงการ
ผลิต การบัญชีต้นทุนผลติภณัฑ์ร่วมและ
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิน้เปลือง งาน
ที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม 

1. เปลี่ยนช่ือวิชา เนื่องจาก
เปลี่ยนช่ือรายวิชาต่อเนื่อง 
เป็น บช. 324 การบัญชีต้นทุน
เพื่อการจัดการ 
2. เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน 
เนื่องจากยกเลิกรายวิชา บช. 
104 หลักการบัญชี 2 

 

บช. 324 การบัญชีต้นทุน 2 
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 324 COST ACCOUNTING II)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 323) 
 
          ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การใช้ข้อมูล
ต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานกิจการภายใตส้ภาวการณ์ที่แน่นอน
และไม่แน่นอน ความสมัพันธ์ระหว่างต้นทุน 
ปริมาณและก าไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุน
ผันแปร การวเิคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคา
สินค้า ราคาโอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ 
                                 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 324 MANAGERIAL COST 
ACCOUNTING )  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 323) 
          ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การใช้
ข้อมูลต้นทุนในการตดัสินใจวางแผนและควบคุม
การด าเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่
แน่นอนและไม่แน่นอน ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ต้นทุน ปริมาณและก าไร ระบบตน้ทุนรวม 
ระบบต้นทุนผันแปร การวเิคราะหต์้นทุน การ
ก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การใช้วิธีวัดผลการด าเนินงานท่ี
ไม่เป็นตัวเงินในภาคธุรกิจและงบประมาณ 

1. เปลี่ยนช่ือวิชา ให้เหมาะสม
กับค าอธิบายรายวิชา 
2. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่
สภาวิชาชีพก าหนด 
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บช. 333 การสอบบัญชี 1   

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 333 AUDITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 223) 
 
          แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐาน
การสอบบัญชี กฎหมายที่เกีย่วกับการสอบบัญชี 
จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบของผู้สอบ
บัญชี การทุจริต และข้อผดิพลาด การวางแผน
งานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและ
ความมีสาระส าคญั การประเมินความเสี่ยง 
หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน
และวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการ
สอบบัญชี  กระดาษท าการของผู้สอบบัญชี การ
ตรวจสอบสินทรัพย์ หนีส้ิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 
รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชี 

บช. 333 การสอบบัญชี 1   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 333 AUDITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209 บช. 
226) 
          แนวคิดและวัตถุประสงคข์องการสอบ
บัญชี มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเกีย่วข้อง 
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบ
บัญชี จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชีและ
การวางแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการ
สอบบัญชี การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในและการประเมินความเสี่ยง หลักฐานการ
สอบบัญชี  วิธีการตรวจสอบและรวบรวม
หลักฐาน กระดาษท าการ รายงานของผู้สอบ
บัญชี และการควบคุมคณุภาพการสอบบัญช ี

1. เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน
เพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชา 
2. เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ
ก่อน เนื่องจากยกเลิกวิชา บช. 
223 
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้กระชับ 
 

บช. 335 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 335 INTERNAL CONTROL AND 
INTERNAL AUDITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
          การก ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายใน การจัดการความเสีย่งขององค์กรตาม
แนวคิดของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) การประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายใน
และการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงาน
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่
ส าคัญขององค์กร หนา้ที่และความรับผดิชอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 

บช. 435 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 435 INTERNAL CONTROL AND 
INTERNAL AUDITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
          วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน การควบคุมภายใน การจัดการ
ความเสีย่งขององค์กรตามแนวคิดของ COSO 
(The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission) การประเมินประสทิธิภาพการ
ควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายใน
และการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงาน
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรม
ที่ส าคัญขององค์กร หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจรติในองค์กร 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนแนะน า
การศึกษา 
2.ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ชัดเจนขึ้น 
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บช. 413 การรายงานทางการเงินและการ
วิเคราะห์                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 413 FINANCIAL REPORTS AND 
ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 312) 
          แนวคิดของรายงานทางการเงิน การ
น าเสนอรายงานทางการเงิน การวเิคราะห์
รายงานทางการเงิน การประเมินจดุอ่อนของ
ข้อมูลและข้อจ ากัดของรายงานทางการเงิน การ
จัดท ารายงานผลการวิเคราะหร์ายงานทาง
การเงินและแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

บช. 413 การรายงานทางการเงินและการ
วิเคราะห์                       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 413 FINANCIAL REPORTS AND 
ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 314) 
          แนวคิดของรายงานทางการเงิน การ
น าเสนอรายงานทางการเงิน การวเิคราะห์
รายงานทางการเงิน การประเมินจดุอ่อนของ
ข้อมูลและข้อจ ากัดของรายงานทางการเงิน การ
จัดท ารายงานผลการวิเคราะหร์ายงานทาง
การเงินและแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

1. เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ
ก่อน เนื่องจากเปลี่ยนรหัสวิชา 
บช. 312 
2.ปรับชั่วโมงการสอน ช่ัวโมง
ฝึกปฏิบัติ และชั่วโมงค้นคว้า
ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับ
รายวิชา 
 

บช. 414 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      
            3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 414 ACCOUNTING INFORMATION 
SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 109 และ บช. 
323) 
          ลักษณะส่วนประกอบและกระบวนการ
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีตามวงจรทางธุรกิจ
ขั้นพื้นฐาน การก าหนดและออกแบบฟอร์ม
เอกสาร สมุดบญัชี รายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่ใช้บุคคลและกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดท าบัญชี การจัดท าผังทางเดินของเอกสาร 
ผังบัญชีและก าหนดรหัสบญัช ี

บช. 414 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี               
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 414 ACCOUNTING INFORMATION 
SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 212) 
 
          ลักษณะส่วนประกอบและกระบวนการ
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีตาม
วงจรทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน การก าหนดและ
ออกแบบฟอร์มเอกสาร สมดุบัญชี รายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ใช้บุคคลและกิจการที่ใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดท าบัญช ี

1. ลดรายวิชาบังคับก่อน 
เพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชา 
2. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ให้กระชับขึ้น 

----- บช. 492  สัมมนาทางการบัญชี          
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC492  SEMINAR IN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 315 และ 
บช. 324) 
        ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และอภิปรายใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวกับการบัญชีโดยประยุกต์แนวคิด
ทางทฤษฎีมาใช้แก้ไขปัญหาในประเด็นตา่ง ๆ 
ทางด้านการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษาและ
กิจกรรมเพื่อประมวลความรู้ทางทฤษฎี และ
ความสามารถดา้นการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
บัญช ี 

1. ย้ายมาจากวิชาชีพเลือก 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิชาที่
จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ 
2. เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการบูรณาการความรู้ใน
รายวิชาสัมมนา 
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

กลุ่มวชิาชีพเลือก 
        นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่อไปนี้ ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หากเลือก บช. 495 การ
ฝึกภาคปฏิบัติทางการบญัชีแล้ว ไม่สามารถเลือก 
บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญชีได ้

กลุ่มวชิาชีพเลือก 
นักศึกษาจะต้องศกึษารายวิชาต่อไปนี้ ไม่

น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และจะต้องเลือกศึกษา
วิชา บช. 395 การฝึกภาคปฏิบตัิทางการบัญชี 
หรือวิชา บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

ปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  

กจ. 312  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
             3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(MG 312  INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109) 
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกจิระหว่าง
ประเทศ  แนวคิดและปรัชญาของการ
ประกอบการธรุกิจระหว่างประเทศ  ทฤษฎี
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  
สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกจิ  การเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ  การด าเนินนโยบายและ
แผนการด าเนินงานทางด้านการตลาด  การเงิน  
การบุคคล การจัดการโซ่อุปทาน  และการจัดส่ง  
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

กจ. 312  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
MG 312  (INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT) 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101) 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
แนวคิดและปรัชญาของการประกอบการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  ทฤษฎีการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ  สภาพแวดล้อมในการด าเนิน
ธุรกิจ  การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  การด าเนิน
นโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการตลาด 
การเงิน  การบริหารทรัพยากรมนษุย์  
การจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์  บทบาท
ขององคก์ารระหว่างประเทศและหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

1. ปรับอักษรย่อและรหสั
รายวิชาบังคับก่อน ตามการ
ปรับปรุงของกลุ่มวิชาแกน
ธุรกิจ 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้มีเนื้อหาชัดเจนมาก   
ยิ่งข้ึน 

บช. 248 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 248 GOVERNMENTAL ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 104) 
          ระบบบัญชีและวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐและหนว่ยงานอิสระ 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค การจัดท า
รายงานทางการเงิน 

บช. 248 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 248 GOVERNMENTAL ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 225) 
          ระบบบัญชีและวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐและหนว่ยงานอิสระ 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค การจัดท า
รายงานทางการเงิน 

เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ
ก่อน เนื่องจากยกเลิกวิชา บช. 
104 

บช. 249 การบัญชีเฉพาะกิจการ   
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 249 SPECIALIZED ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 104) 
          ระบบบัญชีและวิธีปฏิบตัทิางการบัญชี
ของกิจการประเภทต่าง ๆ โดยเลอืกศึกษา
ประเภทของกิจการตามความเหมาะสม 

บช. 249 การบัญชีเฉพาะกิจการ   
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 249 SPECIALIZED ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 225) 
          ระบบบัญชีและวิธีปฏิบตัทิางการบัญชี
ของกิจการประเภทต่าง ๆ โดยเลอืกศึกษา
ประเภทของกิจการตามความเหมาะสม 

เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ
ก่อน เนื่องจากยกเลิกวิชา บช. 
104 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 351 การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม      

     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 351 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช.104) 
          บทบาทของนักบัญชีต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่สังคม 
ความหมาย ลักษณะและขอบเขตของการบัญชี
สังคมและสิ่งแวดล้อม เทคนิค การบริหารต้นทุน
สิ่งแวดล้อมและการจัดท ารายงานต้นทุน
สิ่งแวดล้อมและรายงานทางการเงินทาง
สิ่งแวดล้อม การบัญชีตามความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและการน าเสนอรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ 

บช. 341 การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม     
       3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 341 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช.226) 
          บทบาทของนักบัญชีต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่สังคม 
ความหมาย ลักษณะและขอบเขตของการบัญชี
สังคมและสิ่งแวดล้อม เทคนิค การบริหารต้นทุน
สิ่งแวดล้อมและการจัดท ารายงานต้นทุน
สิ่งแวดล้อมและรายงานทางการเงินทาง
สิ่งแวดล้อม การบัญชีตามความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและการน าเสนอรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อจัดกลุ่ม
รายวิชาชีพเลือก : กลุ่มบัญชี
การเงิน 
2.เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ
ก่อน เนื่องจากยกเลิกวิชา บช. 
104 

บช. 364 การสอบบัญชี 2   
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 364 AUDITING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
          อภิปราย วิเคราะห์และคน้คว้าเพื่อให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐาน
การสอบบัญชีและปญัหาในการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบญัชี  แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
การจัดท ากระดาษท าการของผู้สอบบัญชี และ
การเขียนรายงานการสอบบัญชีกรณีต่าง ๆ 

บช. 461 การสอบบัญชี 2   
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 461 AUDITING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
          การใช้หลักการและวิธีการสอบบัญชีใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นด้านการปฏิบัติ การ
วางแผนการสอบบญัชี การตรวจสอบสินทรัพย์ 
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย 
การจัดท ากระดาษท าการเพื่อใช้ในการสอบบัญชี 
การเขียนรายงานการสอบบัญชีกรณีต่าง ๆ  
ตลอดจนศึกษาปัญหาในการสอบบัญชีธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อจัดกลุ่ม
รายวิชาชีพเลือก : กลุ่มการ
สอบบัญช ี
2.ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน 

บช. 455 การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศ               
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 455 INTERNATIONAL BUSINESS 
ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 104) 
          ระบบบัญชี วิธีปฏิบัติทางการบัญชี งบ
การเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชี วิธี
ปฏิบัติทางการบญัชี และงบการเงินในประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมาย และวิธีการทางภาษีอากร
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสอดคล้องทางการบัญชี 
(Harmonization Accounting) 

บช. 441 การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศ               
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 441 INTERNATIONAL BUSINESS 
ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
          ระบบบัญชี วิธีปฏิบัติทางการบัญชี งบ
การเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชี วิธี
ปฏิบัติทางการบญัชี และงบการเงินในประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมาย และวิธีการทางภาษี
อากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสอดคล้องทางการ
บัญชี (Harmonization Accounting) 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อจัดกลุ่ม
รายวิชาชีพเลือก : กลุ่มบัญชี
การเงิน 
2.เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ
ก่อน เนื่องจากยกเลิกวิชา บช. 
104 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 457 การวางแผนก าไรและการควบคุม    

           3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 457 PROFIT PLANNING AND CONTROL) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 324) 
           
          หลักการในการท างบประมาณเพื่อการ
วางแผนและควบคมุของฝ่ายบริหาร  เน้น
กระบวนการจดัท างบประมาณประเภทต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณแต่ละประเภท 
พฤติกรรมบุคคลต่อกระบวนการจดัท า
งบประมาณ และการวัดผลการปฏิบัติงานโดยใช้
งบประมาณ 

บช. 457 การวางแผนก าไรและการควบคุม    
           3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 457 PROFIT PLANNING AND 
CONTROL) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 324) 
          หลักการในการท างบประมาณเพื่อการ
วางแผนและควบคมุของฝ่ายบริหาร  เน้น
กระบวนการจดัท างบประมาณประเภทต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณแต่ละประเภท 
พฤติกรรมบุคคลต่อกระบวนการจดัท า
งบประมาณ และการวัดผลการปฏิบัติงานโดยใช้
งบประมาณ 

คงเดิม 
 

บช. 458 การวิเคราะห์และบริหารต้นทุน   
              3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 458 COST ANALYSIS AND 
MANAGEMENT)   
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 324) 
          การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหาร
ต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุนไม่ให้
เกิดการสูญเปล่าหรือรั่วไหลการใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างคุ้มค่า 

บช. 458 การวิเคราะห์และบริหารต้นทุน       
          3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 458 COST ANALYSIS AND COST 
MANAGEMENT)   
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 324) 
          การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหาร
ต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุนไม่ให้
เกิดการสูญเปล่าหรือรั่วไหลการใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างคุ้มค่า 

ปรับเปลีย่นช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้อง
กับช่ือวิชาภาษาไทย 
 

บช. 461 การวางแผนภาษีอากร    
         3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 461 TAX PLANNING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 309) 
          การวางแผนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นติิบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืน 

บช. 452 การวางแผนภาษีอากร     
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 452 TAX PLANNING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 315) 
          การวางแผนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นติิบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อจัดกลุ่ม
รายวิชาชีพเลือก : กลุ่มการ
ภาษีอากร 
2. ปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับ
ก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรปรับปรุง 
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน 

บช. 462 ปัญหาภาษีอากร  
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 462 TAX PROBLEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 309) 
          ประเด็นปัญหาภาษีอากรและปัญหาทาง
ภาษีต่าง ๆ ปัญหาทางภาษีอากรทีอ่าจจะเกิดขึ้น  
และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการ
จากนโยบายภาษีที่กิจการใช้ 

บช. 352 ปัญหาภาษีอากร  
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 352 TAX PROBLEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 209) 
          ประเด็นปัญหาภาษีอากรและปัญหาทาง
ภาษีต่าง ๆ ปัญหาทางภาษีอากรทีอ่าจจะเกิดขึ้น  
และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการ
จากนโยบายภาษีที่กิจการใช้ วิเคราะห์ประเด็น
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายการตา่งประเทศท่ี
ไม่ซับซ้อน 
 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อจัดกลุ่ม
รายวิชาชีพเลือก : กลุ่มการ
ภาษีอากร และให้เหมาะสมกับ
แผนการจดัการศึกษา 
2. ปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับ
ก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มโีอกาสศึกษาก่อน
ไปฝึกปฎิบัต ิ
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน 
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----- บช. 462 การตรวจสอบภายในส่วนราชการ      

          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 462 GOVERNMENTAL INTERNAL 
AUDITING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
         มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ เทคนิคการตรวจสอบ กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบของส่วนราชการ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อจัดกลุ่ม
รายวิชาชีพเลือก : กลุ่มการ
สอบบัญช ี
2.รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเพ่ิม
สาระความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
วิชาชีพ 

บช. 468 การควบคุมและการตรวจสอบระบบ
บัญชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์     

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 468 COMPUTER ACCOUNTING SYSTEM 
CONTROL AND AUDIT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 109 และ บช. 
333) 
          ผลกระทบจากการน าระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการประมวลผลข้อมลูทางด้านบัญชี 
หลักการควบคมุภายในของหน่วยงานท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางด้านคอมพิวเตอร์และ
มาตรการป้องกัน การประเมินผลการควบคุม
ภายใน และวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของการ
ประมวลผลข้อมูล การวางแนวการตรวจสอบและ
เทคนิคในการตรวจสอบระบบบญัชีที่ใช้
คอมพิวเตอร ์

บช. 463 การควบคุมและการตรวจสอบระบบ
บัญชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์     

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 463 COMPUTER ACCOUNTING 
SYSTEM CONTROL AND AUDIT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 212 และ บช. 
333) 
          ผลกระทบจากการน าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมลู
ทางด้านบัญชี หลักการควบคุมภายในของ
หน่วยงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ การทจุริตทางด้าน
คอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การ
ประเมินผลการควบคมุภายใน และวิเคราะห์
ความเชื่อถือได้ของการประมวลผลข้อมูล การ
วางแนวการตรวจสอบและเทคนิคในการ
ตรวจสอบระบบบญัชีท่ีใช้คอมพิวเตอร ์

1.เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อจัดกลุ่ม
รายวิชาชีพเลือก : กลุ่มการ
สอบบัญช ี
2.ปรับรายวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมกับรายวิชา 
 

บช. 475 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
ทางการบัญชี         

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 475 ANALYSIS AND DESIGN OF 
ACCOUNTING DATABASE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 109) 
          การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ
ทางการบัญชีของธุรกิจประเภทต่างๆ ชนิดของ
โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น แบบเครือข่าย 
และแบบความสัมพันธ์ เครื่องมือในการวิเคราะห์
และออกแบบฐานข้อมูล เอนทิตี รเีลช่ันชิป 
ไดอะแกรมและโปรแกรมส าเร็จรปูเพื่อการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ประเด็นปัญหาใน
การออกแบบฐานข้อมูลทางการบญัชี 

บช. 475 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
ทางการบัญชี          

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 475 ANALYSIS AND DESIGN OF 
ACCOUNTING DATABASE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 212) 
          การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ
ทางการบัญชีของธุรกิจประเภทต่างๆ ชนิดของ
โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น แบบ
เครือข่าย และแบบความสัมพันธ์ เครื่องมือใน
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล เอนทิตี 
รีเลช่ันชิป ไดอะแกรมและโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประเด็น
ปัญหาในการออกแบบฐานข้อมลูทางการบัญชี 

ปรับรายวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมกับรายวิชา 
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บช. 476 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี     

         3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 476 SOFTWARE PACKAGE FOR 
ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 109 และ บช. 
222) 
          ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูป
ต่างๆ การวิเคราะหโ์ปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่องาน
ทางบัญชี การเลือกและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับ
ระบบอ่ืนๆในองค์การ 

บช. 476 การจัดการโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
ทางบัญชี   

           3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 476 ACCOUNTING SOFTWARE 
PACKAGE MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 414) 
          ลักษณะ องค์ประกอบ และการท างาน
โดยทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
การเลือกและใช้โปรแกรมส าเร็จรปูทางการบัญชี
อย่างเหมาะสมกับธุรกจิ การวิเคราะห์และ
ควบคุมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

1. เปลี่ยนช่ือวิชา ให้เหมาะสม
กับค าอธิบายรายวิชา 
2. ปรับรายวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมกับรายวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับยิ่งข้ึน 

บช. 477 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบญัช ี            

  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 477 ANALYSIS AND DESIGN OF 
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 109 และ บช. 
222) 
          แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  การศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ การจัดท าแบบน าเสนอโครงการ 
การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี กระบวนการทางบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายใน 

บช. 477 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี                      

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 477 ANALYSIS AND DESIGN OF 
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 414) 
 
          แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  การศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ การจัดท าแบบน าเสนอโครงการ 
การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี กระบวนการทางบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายใน 

ปรับรายวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมกับรายวิชา 

บช. 479 โครงงานทางด้านสารสนเทศทางการ
บัญช ี                        3 (0-9-5) หน่วยกิต 
(AC 479 PROJECT IN ACCOUNTING 
INFORMATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 477) 
          การจัดท าโครงงานทางด้านสารสนเทศ
ทางการบัญชี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องที่
เลือกท าอย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์ในการน า
ความรู้ที่ได้มาไปปฏิบตัิจริง   

บช. 479 โครงงานทางการบัญชี                    
3 (0-9-5) หน่วยกิต 

(AC 479 PROJECT IN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 414) 
 
          การจัดท าโครงงานทางการบัญชี เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ในเรื่องที่เลือกท าอย่างลึกซึ้ง
และมีประสบการณ์ในการน าความรู้ที่ได้มาไป
ปฏิบัติจริง   

1. เปลี่ยนช่ือวิชา เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาเลือกหัวข้อ
ที่สนใจในด้านอื่นในการท า
โครงงาน 
2.ปรับรายวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมกับรายวิชา 

บช. 491 การศึกษาเอกเทศทางการบัญชี       
           3 (1-4-4) หน่วยกิต 

(AC 491 INDEPENDENT STUDY IN 
ACCOUNTING) 
          นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านการบัญชีโดยศึกษาเชิงลึก
และมีอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา 

บช. 491 การศึกษาเอกเทศทางการบัญชี    
               3 (1-4-4) หน่วยกิต 

(AC 491 INDEPENDENT STUDY IN 
ACCOUNTING) 
          นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านการบัญชีโดยศึกษาเชิง
ลึกและมีอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 492 สัมมนาทางการบัญชี   

                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 492 SEMINAR IN ACCOUNTING) 
          อภิปรายและน าเสนอปัญหาของการ
บัญชีการเงิน การบญัชีเพื่อการจัดการ การสอบ
บัญชีและภาษีอากร และระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 

----- ย้ายรายวิชาไปอยู่ในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับ เนื่องจากเห็นว่า
เป็นวิชาที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพ 

บช. 493 หัวข้อคัดสรรทางการบญัชี 
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 493 SELECTED TOPICS IN 
ACCOUNTING) 
          เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการ
บัญชี ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจเปลี่ยนแปลงไปทุกปี 
รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้
ตดิตามและเรยีนรู้วิวัฒนาการที่นา่สนใจใน
สาขาวิชาการบัญชี 

บช. 493 หัวข้อคัดสรรทางการบญัชี 
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 493 SELECTED TOPICS IN 
ACCOUNTING) 
          เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
การบัญชี ตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารยผ์ู้สอน เนื้อหาวิชาอาจเปลีย่นแปลงไป
ทุกปี รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศกึษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจในสาขาวิชาการบญัช ี

คงเดิม 

บช. 495 การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี           
      3 (0-18-9) หน่วยกิต 

(AC 495 PRACTICUM IN ACCOUNTING) 
 
 
          ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้
น าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกตใ์นสถานการณ์
จริง เพื่อหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และ
การปรับตัวในการท างานในองค์กร 

บช. 395 การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี    
             3 (0-18-9) หน่วยกิต 

(AC 395 PRACTICUM IN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209 บช. 212 
และ บช. 226) 
          ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้
น าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกตใ์นสถานการณ์
จริง เพื่อหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 
และการปรับตัวในการท างานในองค์กร 

1. ปรับรหัสวิชาใหส้อดคล้อง
กับแผนการศึกษา  
2. เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน 
เพื่อใหพ้ร้อมต่อการฝึกปฏิบตั ิ

บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญชี          
9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(AC 496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
ACCOUNTING) 
 
 
          การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
จริงในฐานะพนักงานท่ีสถานประกอบการ
องค์การต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์จริงจากการปฏิบตัิงาน 

บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญช ี      
                     9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(AC 496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 313 บช. 314 
บช. 333 และ บช. 492) 
          การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานท่ีสถาน
ประกอบการองค์การต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ 
เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน 

เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน เพื่อให้
พร้อมต่อการฝึกปฏิบตั ิ
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
---- กง. 371 การเงินส่วนบุคคล      

                     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 371 PERSONAL FINANCE) 
          ความหมายและความส าคัญของการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล เครื่องมือทางการเงิน 
พื้นฐานในการวางแผนการเงิน การรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์สถานะการเงินของ
บุคคล เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล ขั้นตอน
พื้นฐานในการสร้างความมั่งคั่ง การกระจายและ
ส่งต่อความมั่งคั่งผ่านการวางแผนการบริโภค               
การวางแผนประกันภัย การวางแผนวัยเกษียณ 
การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษีและ
มรดก 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเพ่ิม
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนใน
วิชาที่หลากหลายมากขึ้น 

---- กง. 374 การลงทุน      
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 374  INVESTMENT) 

การลงทุนในตลาดการเงิน แนวคิดการ
ลงทุนในตราสารทางการเงินและการลงทุนใน
ทางเลือกอื่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวแบบการตั้ง
ราคาหลักทรัพย์ ความมีประสิทธิภาพของตลาด 
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์
หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและ           ปัจจัย
ทางเทคนิค และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเพ่ิม
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนใน
วิชาที่หลากหลายมากขึ้น 

---- กจ. 324  โลจสิติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน        
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG 324  LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN  
MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101) 
    ขอบเขตของโลจิสติกส์และการจัดการ 
โซ่อุปทาน  ขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบ  สินค้า
ส าเรจ็รูป  การบริหารจัดการ การให้บริการ  
การสั่งซื้อ  การจดัการเคลื่อนย้ายสินค้าและ
บริการ 

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเพ่ิม
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนใน
วิชาที่หลากหลายมากขึ้น 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
---- กจ. 433  การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม 

และการเป็นผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG 433  SMALL BUSINESS   
MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101 และ  
กง. 209) 
     ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับธุ รกิจขนาดย่อม  
การเป็นผู้ประกอบการ  การวิเคราะห์ศักยภาพ
ความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจ   การ
เริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่  การก าหนด 
กลยุทธ์  การวางแผนการบริหารงาน  
การควบคุมการบริหาร  การพัฒนาผลติภณัฑ์     
การหาแหล่งทนุในการประกอบธุรกิจ  และ 
การจัดท าแผนธุรกิจ   

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อเพ่ิม
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนใน
วิชาที่หลากหลายมากขึ้น 

 
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
          นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตโดยเลือกเรียนรายวิชา
ใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัพายัพ ซึ่งเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
          นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาไม่
น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัพายัพซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 

ปรับค าอธิบายให้กระชับและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 5 วิชาที่เปิดสอนให้กับคณะอ่ืน 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 103 หลักการบัญชี 1   

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 103 PRINCIPLES OF  
ACCOUNTING I) 
          ประวัติความเป็นมาของวชิาชีพบัญชี 
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคญัของ
การบัญชี แม่บทการบญัชีวงจรการบัญชีส าหรับ
กิจการบริการ และกจิการพาณิชยกรรม การ
บันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน้ บัญชีแยก
ประเภท การจัดท างบทดลอง การปรับปรุงและ
แก้ไขบัญชี กระดาษท าการและการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน 

บช. 103 หลักการบัญชี 1   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 103 PRINCIPLES OF  
ACCOUNTING I) 
          ประวัติความเป็นมาของวชิาชีพบัญชี 
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคญัของ
การบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับรายงานทาง
การเงิน วงจรการบญัชีส าหรับกิจการบริการ 
และกิจการพาณิชยกรรม  การบันทึกรายการใน
สมุดรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท การจัดท า
งบทดลอง การปรับปรุงและแกไ้ขบัญชี กระดาษ
ท าการและการจัดท ารายงานทางการเงิน  

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บช. 104 หลักการบัญชี 2   

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 104  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 103) 
          เงินสดย่อย งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร การบญัชีส าหรับกิจการอตุสาหกรรม 
สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีส าหรบักิจการที่มิได้
มุ่งหวังผลก าไร การบญัชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  ระบบ
ใบส าคัญ 

บช. 104 หลักการบัญชี 2   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 104  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 103) 
          เงินสดย่อย งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร การบญัชีส าหรับกิจการอตุสาหกรรม 
สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีส าหรบักิจการที่มิได้
มุ่งหวังผลก าไร การบญัชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  ระบบ
ใบส าคัญ 

คงเดิม 

บช. 111 การบัญชีส าหรับธุรกิจ          
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 111 ACCOUNTING FOR BUSINESS) 
          ความหมาย  วัตถุประสงค์  ความส าคญั
และจรรยาบรรณทางด้านบญัชี   การใช้
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบญัชี   กรอบแนวคิด
ในการจัดท าบัญชี  ความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการบัญชีตามหลักการบัญชี การรายงานทาง
การเงิน  วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษมีูลค่าเพิม่ 

บช. 111 การบัญชีส าหรับธุรกิจ          
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 111 ACCOUNTING FOR BUSINESS) 
          ความหมาย  วัตถุประสงค์  ความส าคญั
และจรรยาบรรณทางด้านบญัชี   การใช้
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบญัชี   กรอบ
แนวคิดในการจัดท าบญัชี  ความรูเ้กี่ยวกับ
หลักการและวิธีการบัญชีตามหลักการบัญชี การ
รายงานทางการเงิน  วิธีการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

คงเดิม 

บช. 209 การภาษีอากร 1   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 209 TAXATION I) 
          หลักการของภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร หลักเกณฑ์ในการจดัเก็บ และ
รายละเอียดในการปฏิบตัิโดยเน้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
และภาษีอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจการค้า
โดยทั่วไป 

บช. 209 การภาษีอากร  
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 209 TAXATION ) 
          หลักการของภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร หลักเกณฑ์ในการจดัเก็บ และ
รายละเอียดในการปฏิบตัิโดยเน้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
และภาษีอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจการค้า
โดยทั่วไป 

1. ปรับชื่อวิชา เนื่องจากมีการ
ปรับชื่อวิชาการบัญชีภาษี
อากร 2 เป็น วิชาการบัญชี
ภาษีอากร (บช. 315) 
2. ปรับชั่วโมงการสอน ช่ัวโมง
ฝึกปฏิบัติ และชั่วโมงค้นคว้า
ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับ
รายวิชา 

บช. 319  การบัญชีเพื่อการจัดการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 319  MANAGERIAL ACCOUNTING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109 และ บช. 
111)  
          วัตถุประสงค์และขอบเขตของ         
การบัญชีต้นทุนและการบญัชีเพื่อการจัดการ      
การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและเทคนิคในการ
ประมาณต้นทุน วิธีการต้นทุนผันแปรและต้นทุน
รวม การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ การ
จัดท างบประมาณและ การก าหนดราคาโอน 

บช. 319  การบัญชีเพื่อการจัดการ 
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 319  MANAGERIAL ACCOUNTING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101 และ บช. 
111 หรือ บช.103)  
          วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชี
ต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ การ
วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและเทคนิคในการ
ประมาณต้นทุน วิธีการต้นทุนผันแปรและต้นทุน
รวม  การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจและ
การน าสารสนเทศทางการบัญชีเพือ่การจัดการ
ไปใช้ในกระบวนการบริหาร 

1. ปรับปรุงรายวิชาบังคับก่อน
ให้สอดคล้องกับหลักสตูร
ปรับปรุง 
2. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
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 หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

ให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาการบัญชีเป็นวิชาโท 
เลือกศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบังคับไมน่้อยกว่า 15 
หน่วยกิต ท้ังนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของสาขาวิชา
การบัญชี และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาการบัญชีเป็นวิชา
โท เลือกศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบังคบัไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สาขาวิชาการบัญชี และต้องได้แตม้ระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

คงเดิม 

1. รายวิชาบังคับก่อน ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้
ศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้มาก่อน นกัศึกษาจะต้อง
ศึกษารายวิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วย
กิต 

1. รายวิชาบังคับก่อน ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้
ศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้มาก่อน นกัศึกษาจะต้อง
ศึกษารายวิชาพื้นฐานวิชาชีพจ านวน 6 หน่วยกิต 

1. เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วย
กิต รายวิชาบังคับก่อน 
เนื่องจากยกเลิกรายวิชา บช. 
103 หลักการบัญชี 1 และ 
บช. 104 หลักการบัญชี 2 
2. ปรับปรุงให้กระชับมากขึ้น 

บช. 103 หลักการบัญชี 1   
                                   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 103 PRINCIPLES OF  
ACCOUNTING I) 
          ประวัติความเป็นมาของวชิาชีพบัญชี 
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคญัของ
การบัญชี แม่บทการบญัชีวงจรการบัญชีส าหรับ
กิจการบริการ และกจิการพาณิชยกรรม การ
บันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน้ บัญชีแยก
ประเภท การจัดท างบทดลอง การปรับปรุงและ
แก้ไขบัญชี กระดาษท าการและการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยไปศึกษา
วิชา บช. 105 การบัญชีช้ันต้น 

บช. 104 หลักการบัญช ี2   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING  II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 103)       
          เงินสดย่อย งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร การบญัชีส าหรับกิจการอตุสาหกรรม 
สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีส าหรบักิจการที่มิได้
มุ่งหวังผลก าไร การบญัชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ระบบ
ใบส าคัญ 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยไปศึกษา
วิชา บช. 105 การบัญชีช้ันต้น 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
--- บช. 105 การบัญชีช้ันต้น  

                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 105 FUNDAMENTAL  ACCOUNTING 
PRINCIPLES) 
          ประวัติความเป็นมาของวชิาชีพบัญชี 
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคญัของ
การบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับรายงานทาง
การเงิน วงจรการบญัชีส าหรับกิจการบริการ 
และกิจการพาณิชยกรรม  การบันทึกรายการใน
สมุดรายการขั้นต้น สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยก
ประเภท และระบบใบส าคัญ การจัดท างบ
ทดลอง การปรับปรุงและแกไ้ขบญัชี กระดาษท า
การและการจดัท ารายงานทางการเงิน งบ
การเงินระหว่างกาล 

รายวิชาเปิดใหม่ โดยการ 
บูรณาการ บช. 103 หลักการ
บัญชี 1 และ บช.104 
หลักการบญัชี 2 และเพิ่มเติม
เนื้อหาให้ครอบคลุมตาม
ขอบเขตรายวิชาที่สภาวิชาชีพ
ฯ ก าหนด 

บช. 209 การภาษีอากร 1   
                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(AC 209 TAXATION I) 
          หลักการของภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร หลักเกณฑ์ในการจดัเก็บ และ
รายละเอียดในการปฏิบตัิโดยเน้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
และภาษีอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจการค้า
โดยทั่วไป 

บช. 209 การภาษีอากร  
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AC 209 TAXATION) 
          หลักการของภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร หลักเกณฑ์ในการจดัเก็บ และ
รายละเอียดในการปฏิบตัิโดยเน้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
และภาษีอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจการค้า
โดยทั่วไป 

1. ปรับชื่อวิชา เนื่องจากมีการ
ปรับชื่อวิชาการบัญชีภาษี
อากร 2 เป็น วิชาการบัญชี
ภาษีอากร (บช. 315) 
2. ปรับชั่วโมงการสอน ช่ัวโมง
ฝึกปฏิบัติ และชั่วโมงค้นคว้า
ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับ
รายวิชา 

2. รายวิชาบังคับในวิชาโท ให้เลือกศึกษาในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ท้ังนี้ให้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาการบัญช ี

2. รายวิชาบังคับในวิชาโท ให้เลือกศึกษาในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ท้ังนี้ให้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาการบัญช ี

คงเดิม 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑส์ภา
วิชาชีพบัญชี 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30  
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 30 
 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์
จ านวน  9  หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาภาษา           
จ านวน  15  หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี            
จ านวน   6  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์              
จ านวน  9  หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72  
หน่วยกิต 
 

ไม่น้อยกว่า 90  
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  
   ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
   จ านวน 45 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
   จ านวน 39 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  
   ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
จ านวน 45 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
   จ านวน 39 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก
เสร ี

ไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 126 
หน่วยกิต 

   ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี) 

อธิการบด ี
วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ.................. 
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ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ  เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities courses 9 Credits 
 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities courses. 

 
ศท. 111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE)  3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การพัฒนาบุคลิก
นิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University.  Examining one’s inner self for truthfulness.  Exercising 
character development for service consciousness. Being conscious to morally and ethically 
serve other people, your country and society.  Practicing life skills based on a sufficiency 
economy and apply them to daily life. 

 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM) 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจากแหล่ง
ความรู้หรือสารสนเทศที่หลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by oneself 
from a variety of sources or information technology.  Having holistic thinking skills pertaining to 
social, economic, political, culture, ethical, moral, and environmental issues of Thai, ASEAN, and 
global communities. 
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ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE)  3 (3-0-6) Credits 

การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้ประเด็นการทุจริตและ         
คอร์รัปชันในสังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as well as 
global community.  Exploring human rights with respect to human value.  Learning about 
dishonesty and corruption in Thai community.   Learning about measurements and mechanisms 
for  preventing and solving corruption problems.  Employing good governance in life, coupled 
with living together in harmony. 

 
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 9 หน่วยกิต 

Mathematics, Sciences and Technology courses  9 Credits 
 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต   
Students are required to take 9 credits from the Mathematics, Sciences and Technology 

courses. 
 

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE)  3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, probability, analysis 
of fundamental mathematical and statistical data. 

 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS) 3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวัน การบริโภคอาหาร            
การออกก าลังกาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 

General knowledge of wellness, health development in everyday life, food 
consumption, physical exercise, emotional management, prevention and treatment of common 
health problems. 
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ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

 3 (3-0-6) Credits 
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยและ

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม  

Learning scientific and information technology processes for daily life.  Computer 
safety and ethics, wise judgment in selection of IT, including impacts of technology on humans 
and society. 

 
3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for Communication Courses  12 Credits 
 
หลักสูตรไทย  จ านวน 12 หน่วยกิต 

For students studying in Thai Program  12 Credits 
 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  12 หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาไทย 

จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 12 credits from Language Competency for Communication 

courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for three English Language 
courses. 

 
1. รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

Thai Language Course 3 Credits 
 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI  LEARNING)            3 (3-0-6) Credits 
    ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น 
การจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an emphasis on 
main ideas and analysis for everyday use. 
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2. รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  9 หน่วยกิต 
English Language Courses 9 Credits 
 

ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE)  0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for communication in 

various situations in everyday life. 
เงื่อนไข เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา ศท.130 โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

Conditions: This course enhances the basic knowledge of English.  Students who do not pass 
the placement test will have to study GE 130 without earning any credits. 

 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ  
เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and presenting 
ideas for proper cross-cultural communication. 
 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท าความเข้าใจสามารถ
โต้ตอบและน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 

Listening and reading from printed materials and electronic media to learn and 
understand information, being able to respond and express opinions through writing, speaking, 
and text messages via various channels. 
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ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและการสนทนา
ในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ   

English language for job applications and in the work place.  Reading, writing and 
conversation in different working situations. 
 
หมวดวิชาเฉพาะ / กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 45 หน่วยกิต 
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(EC 203  BUSINESS ECONOMICS) 
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีผู้ผลิต รายรับและต้นทุนการผลิต การก าหนดราคา
สินค้าและปัจจัยการผลิตในการแข่งข้ันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เงินเฟ้อ เงินฝึด นโยบายการเงินและนโยบาย
การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
 
สถ. 201 สถิติพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(ST 201 FUNDAMENTALS OF  STATISTICS) 
             ระเบียบวิธีการทางสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการประยุกต์  การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่น่าสนใจ  การแจกแจงของตัวสถิติ  การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบ
สมมติฐานของค่าเฉลี่ยและสัดส่วน  การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
 
กง. 209 การเงินธุรกิจ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 209 BUSINESS FINANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 105) 
             เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน  การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน   
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  งบประมาณเงินทุน  แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 375 INTERNATIONAL FINANCE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศศ. 203) 
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ องค์กรการเงินระหว่าง
ประเทศ ดุลการช าระเงิน ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ การพยากรณ์
อัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ การ
ลงทุนทางตรงและทางอ้อมในต่างประเทศ และการจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ 
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บธ. 101 องค์การและการจัดการ           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(BA 101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT) 
          แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ หน้าที่งานทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
วิวัฒนาการทางการจัดการ ลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ จริยธรรมในองค์การ 
 
บธ. 102 หลักการตลาด           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(BA 102 PRINCIPLES OF MARKETING) 
          แนวคิดทางการตลาด การตลาดเพ่ือสังคม และจรรยาบรรณของนักการตลาด สภาพแวดล้อม ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                                       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(BA 401 STRATEGIC MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กง. 209 และ บช. 481) 

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม การ
วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ในระดับ
ต่าง ๆ   
 
บช. 105 การบัญชีชั้นต้น                                                                             3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 105 FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING PRINCIPLES) 
 ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน วงจรการบัญชีส าหรับกิจการบริการ และกิจการพาณิชยกรรม  การบันทึก
รายการในสมุดรายการข้ันต้น สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท และระบบใบส าคัญ การจัดท างบทดลอง 
การปรับปรุงและแก้ไขบัญชี กระดาษท าการและการจัดท ารายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาล 
 
บช. 107 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                                                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 107 MATHEMATICS FOR BUSINESS) 
                มูลค่าของเงินตามเวลาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต
ของ ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ล าดับอนุกรมของจ านวนจริง เมตริกซ์และการประยุกต์
ทางธุรกิจ ปัญหาค่าขีดสุด การก าหนดสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 
 
บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี                                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 109 ACCOUNTING INFORMATION TECHNOLOGY) 
             แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ  โครงสร้าง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การควบคุมและ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผลต่องานบัญชี  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
บัญชี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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บช. 209 การภาษีอากร    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 209 TAXATION ) 
 หลักการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติ
โดยเน้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษี
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยทั่วไป 
 
บช. 281 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 281 ENGLISH FOR ACCOUNTANTS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 135 หรือ ศท. 136) 
                ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจค าศัพท์และส านวนของเอกสารรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
 
บช. 282 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี                                                      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 282  LAW RELATED TO ACCOUNTING) 
                รายละเอียดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
 
บช. 283 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 283  CORPORATE GOVERNANCE AND PROFESSIONAL EHTICS) 
                ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ หลักธรรมาภิ
บาลขององค์กร โครงการธรรมาภิบาล สิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าของ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อความ
ต้องการธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและประเด็นของการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
บช. 481 การจัดการการผลิต      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 481  PRODUCTION MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101) 
                 การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน การเพ่ิมผลผลิต การ
จัดการคุณภาพ การออกแบบกระบวนการผลิต การวางแผนก าลังการผลิต การวางผังและออกแบบระบบงาน 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงเหลือและการจัดเครือข่ายโลจิสติกส์ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 39 หน่วยกิต 
บช. 212 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี                                                      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 212 COMPUTER PROGRAM FOR ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 109) 
                การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประมวลทางด้านบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการ
ขั้นต้น ไปจนถึงการจัดท ารายงานทางการเงินซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการประมวลผล 
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บช. 225 การบัญชีชั้นกลาง 1                                                                         3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 225 INTERMEDIATE ACCOUNTING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 105) 
                หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจ าแนก
ประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์
เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การแสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูล 
 
บช. 226 การบัญชีชั้นกลาง 2                                                                         3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 226 INTERMEDIATE ACCOUNTING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 225) 
                หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การจ าแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่า
หนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  การบัญชีเกี่ยวกับ
การจัดตั้งกิจการ ห้างหุ้นส่วน การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
การแสดงรายการส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การช าระบัญชีห้าง
หุ้นส่วน การเปลี่ยนประเภทกิจการจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจ ากัด 
การจัดตั้ง การด าเนินงานของบริษัทจ ากัด การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นทุน การจัดสรรก าไรสะสม 
การจ่ายเงินปันผล ก าไรต่อหุ้น รายงานทางการเงินของบริษัทจ ากัด การปรับปรุงกิจการและการเลิกกิจการ 
การช าระบัญชี 
 
บช. 313 การบัญชีชั้นสูง 1                                                                            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 313 ADVANCED ACCOUNTING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226 ) 
                นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การ
จัดท างบกระแสเงินสด หลักและวิธีการบัญชีส าหรับกิจการร่วมค้า การฝากขาย สัญญาเช่า การด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน สัญญาก่อสร้าง การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การบัญชีส าหรับกิจการที่มิได้
มุ่งหวังผลก าไรและหน่วยงานภาครัฐ การจัดท ารายงานทางการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ 
 
บช. 314 การบัญชีขั้นสูง 2                                                                            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 314 ADVANCED ACCOUNTING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
                หลักเกณฑ์และกระบวนการบันทึกบัญชีของส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การ
บัญชีส าหรับการปริวรรตเงินตรา การบัญชีเกี่ยวกับการซื้อและการควบกิจการ การบัญชีส าหรับเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม การจัดท ารายงานทางการเงินรวม และการจัดท างบกระแสเงินสดรวม 



95 
 

 
  
 

บช. 315 การบัญชีภาษีอากร                                                                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 315 TAX ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209 และ บช. 226) 
                การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล การบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม การบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การบัญชี
ภาษีอากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการ
เพ่ือการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การจัดท ารายงานและการกรอกแบบแสดงรายการภาษีท่ี
เกี่ยวข้อง และภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับรายการค้าต่างประเทศ 
 
บช. 323 การบัญชีต้นทุน 1     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 323 COST ACCOUNTINGI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 105) 
               ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนแบบต่างๆ ระบบ
บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงาน
สั่งท า ระบบต้นทุนช่วงการผลิต การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง 
งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม 
 
บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการจัดการ     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 324 MANAGERIAL COST ACCOUNTING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 323) 
                ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน
กิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร ระบบต้นทุน
รวม ระบบต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การใช้วิธีวัดผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินในภาคธุรกิจและงบประมาณ 
 
บช. 333 การสอบบัญชี 1                                           3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 333 AUDITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209 และ บช. 226) 
                แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การวางแผนการ
สอบบัญชีและการวางแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในและการประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี  วิธีการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน กระดาษท า
การ รายงานของผู้สอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี  
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บช. 413 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์                                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 413 FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 314) 
          แนวคิดของรายงานทางการเงิน การน าเสนอรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การ
ประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจ ากัดของรายงานทางการเงิน การจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงินและแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 
บช. 414 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 414 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 212) 
              ลักษณะส่วนประกอบและกระบวนการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีตามวงจรทางธุรกิจข้ันพื้นฐาน การก าหนดและออกแบบฟอร์มเอกสาร สมุดบัญชี 
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ใช้บุคคลและกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท าบัญชี  
 
บช. 435  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 435 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
                วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
ขององค์กรตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและ
ขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 
 
บช. 492  สัมมนาทางการบัญชี     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 492  SEMINAR IN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 315 และ บช. 324) 
        ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการบัญชีโดยประยุกต์แนวคิดทางทฤษฎีมาใช้
แก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษาและกิจกรรมเพ่ือประมวลความรู้ทางทฤษฎี 
และความสามารถด้านการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 
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กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และจะต้องเลือกศึกษาวิชา บช. 395 
การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี หรือวิชา บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญชีรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
บช. 248  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 248  GOVERNMENTAL ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 225) 
                ระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอิสระ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดท ารายงานทางการเงิน 
 
บช. 249  การบัญชีเฉพาะกิจการ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 249  SPECIALIZED ACCOUNTING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 225) 
                ระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานทางการเงินของกิจการประเภทต่าง ๆ โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตามความเหมาะสม 
 
บช. 341 การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม                                           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 341 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
 บทบาทของนักบัญชีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ความหมาย ลักษณะ
และขอบเขตของการบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม เทคนิค การบริหารต้นทุนสิ่งแวดล้อมและการจัดท ารายงาน
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมและรายงานทางการเงินสิ่งแวดล้อม การบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมและการน าเสนอ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
 
บช. 352  ปัญหาภาษีอากร     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 352  TAX PROBLEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 209) 
               ประเด็นปัญหาภาษีอากรและปัญหาทางภาษีต่าง ๆ ปัญหาทางภาษีอากรที่อาจจะเกิดขึ้น  และ
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการจากนโยบายภาษีที่กิจการใช้ วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่เก่ียวข้อง
กับรายการต่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน 
 
บช. 395  การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี                                                         3 (0-18-9) หน่วยกิต 
(AC 395  PRACTICUMIN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 209 บช. 212 และ บช. 226) 
 ฝึกภาคปฏิบัติ เพ่ือให้โอกาสนักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อ
หาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และการปรับตัวในการท างานในองค์กร 
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บช. 441 การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศ                                                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 441 INTERNATIONAL BUSINESS ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 226) 
                ระบบบัญชี วิธีปฏิบัติทางการบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชี วิธีปฏิบัติทางการบัญชี และงบการเงินในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมาย 
และวิธีการทางภาษีอากรที่เก่ียวข้อง รวมถึงความสอดคล้องทางการบัญชี (Harmonization Accounting) 
 
บช. 452  การวางแผนภาษีอากร     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 452 TAX PLANNING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 315) 
 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ
ภาษีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
 
บช. 457 การวางแผนก าไรและการควบคุม                                                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 457 PROFIT PLANNING AND CONTROL) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 324) 
                หลักการในการท างบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร  เน้นกระบวนการ
จัดท างบประมาณประเภทต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณแต่ละประเภทพฤติกรรมบุคคลต่อ
กระบวนการจัดท างบประมาณ และการวัดผลการปฏิบัติงานโดยใช้งบประมาณ 
 
บช. 458  การวิเคราะห์และบริหารต้นทุน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 458  COST ANALYSIS AND COST MANAGEMENT)   
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 324) 
                การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุนไม่ให้เกิดการสูญ
เปล่าหรือรั่วไหลการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า 
 
บช. 461  การสอบบัญชี 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 461  AUDITING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333)  
                การใช้หลักการและวิธีการสอบบัญชีในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นด้านการปฏิบัติ การวางแผน
การสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดท ากระดาษท าการ
เพ่ือใช้ในการสอบบัญชี การเขียนรายงานการสอบบัญชีกรณีต่าง ๆ  ตลอดจนศึกษาปัญหาในการสอบบัญชี
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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บช. 462 การตรวจสอบภายในส่วนราชการ                                                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 462 GOVERNMENTAL INTERNAL AUDITING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 333) 
                มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เทคนิคการ
ตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบของส่วนราชการ 
 
บช. 463 การควบคุมและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 463 COMPUTER ACCOUNTING SYSTEM CONTROL AND AUDIT)               
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 212 และ บช. 333) 
 ผลกระทบจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางด้านบัญชี หลักการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางด้านคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินผล
การควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของการประมวลผลข้อมูล การวางแนวการตรวจสอบและ
เทคนิคในการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
 
บช. 475 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลทางการบัญชี     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 475 ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING DATABASE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 212) 
 การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจประเภทต่างๆ ชนิดของโครงสร้าง
ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น แบบเครือข่าย และแบบความสัมพันธ์ เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมลู เอนทิตี รีเลชั่นชิป ไดอะแกรมและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประเด็น
ปัญหาในการออกแบบฐานข้อมูลทางการบัญชี 
 
บช. 476 การจัดการโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 476 ACCOUNTING SOFTWARE PACKAGE MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 414) 
 ลักษณะ องค์ประกอบ และการท างานโดยทั่วไปของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี การเลือกและ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีอย่างเหมาะสมกับธุรกิจ การวิเคราะห์และควบคุมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี 
 
บช. 477 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 477 ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 414) 
          แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี  การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การจัดท าแบบน าเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี กระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 
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 บช. 479  โครงงานทางการบัญชี     3 (0-9-5)หน่วยกิต 
(AC 479  PROJECT IN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บช. 414) 
               การจัดท าโครงงานทางการบัญชี เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องที่เลือกท าอย่างลึกซึ้งและมี
ประสบการณ์ในการน าความรู้ที่ได้มาไปปฏิบัติจริง   
 
บช. 491 การศึกษาเอกเทศทางการบัญชี     3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(AC 491 INDEPENDENT STUDY IN ACCOUNTING) 
 นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านการบัญชี โดยท าการศึกษาในเชิงลึก
และมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 
บช. 493 หัวข้อคัดสรรทางการบัญชี                                                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 493  SELECTED TOPICS IN ACCOUNTING) 
                เลือกศึกษาหัวข้อที่เก่ียวข้องทางด้านการบัญชี ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้
วิวัฒนาการที่น่าสนใจในสาขาวิชาการบัญชี 
 
บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(AC 496 CO-OPERATIVE EDUCATIONIN ACCOUNTING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 313 บช. 314 บช. 333 และ บช. 492) 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนไป
ปฏิบัติงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานที่สถานประกอบการองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อ
เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน 
 
กง. 371  การเงินส่วนบุคคล           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 371  PERSONAL FINANCE) 
 ความหมายและความส าคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เครื่องมือทางการเงิน พื้นฐานในการ
วางแผนการเงิน การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์สถานะการเงินของบุคคล เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล 
ขั้นตอนพ้ืนฐานในการสร้างความม่ังคั่ง การกระจายและส่งต่อความมั่งคั่งผ่านการวางแผนการบริโภค               
การวางแผนประกันภัย การวางแผนวัยเกษียณ การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษีและมรดก 
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กง. 374  การลงทุน         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FN 374  INVESTMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กง. 209) 
 การลงทุนในตลาดการเงิน แนวคิดการลงทุนในตราสารทางการเงินและการลงทุนในทางเลือกอ่ืน การ
วิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ ความมี
ประสิทธิภาพของตลาด การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพ้ืนฐานและ           
ปัจจัยทางเทคนิค และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 
 
กจ. 312  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG  312  INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101)  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  แนวคิดและปรัชญาของการประกอบการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  ทฤษฎีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ  การเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศ  การด าเนินนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการตลาด  การเงิน  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
กจ. 324  โลจสิติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน                                                  3 (3–0–6) หน่วยกิต  
(MG 324  LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101) 
 ขอบเขตของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบ  สินค้าส าเร็จรูป การ
บริหารจัดการ  การให้บริการ  การสั่งซื้อ  การจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ 
 
กจ. 433  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ                            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG 433  SMALL  BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  บธ. 101  และ  กง. 209)  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม  การเป็นผู้ประกอบการ  การวิเคราะห์ศักยภาพความเป็นไปได้  
ในการลงทุนประกอบธุรกิจ  การเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่  การก าหนดกลยุทธ์  การวางแผน 
การบริหารงาน  การควบคุมการบริหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การหาแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ  และการ
จัดท าแผนธุรกิจ 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพซึ่งเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
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รายวิชาที่เปิดสอนให้กับคณะอ่ืน 
 รายวิชาต่อไปนี้เปิดส าหรับนักศึกษาคณะอ่ืน 
บช. 103 หลักการบัญชี 1                                                                             3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 103  PRINCIPLES OF ACCOUNTING I) 
 ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน วงจรการบัญชีส าหรับกิจการบริการและกิจการพาณิชยกรรม  การบันทึก
รายการในสมุดรายการข้ันต้น บัญชีแยกประเภท การจัดท างบทดลอง การปรับปรุงและแก้ไขบัญชี กระดาษท า
การและการจัดท ารายงานทางการเงิน 
 
บช. 104 หลักการบัญชี 2                               3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 104  PRINCIPLES OF ACCOUNTING II ) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 103) 
 เงินสดย่อย งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ 
การบัญชีส าหรับกิจการที่มิได้มุ่งหวังผลก าไร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  ระบบใบส าคัญ 
 
บช. 111  การบัญชีส าหรับธุรกิจ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 111 ACCOUNTING AND TAXATION FOR BUSINESS) 
 ความหมาย  วัตถุประสงค์  ความส าคัญและจรรยาบรรณทางด้านบัญชี   การใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี   กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชี  ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีตามหลักการบัญชี 
การรายงานทางการเงิน  วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
บช. 209 การภาษีอากร    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 209 TAXATION ) 
 หลักการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติ
โดยเน้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษี
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยทั่วไป 
 
บช. 319  การบัญชีเพ่ือการจัดการ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 319  MANAGERIAL ACCOUNTING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 101 และ บช. 111 หรือ บช. 103)  
 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพ่ือการจัดการ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ต้นทุนและเทคนิคในการประมาณต้นทุน วิธีการต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม  การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการ
ตัดสินใจและการน าสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการไปใช้ในกระบวนการบริหาร 
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หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาการบัญชี 
นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาการบัญชีเป็นวิชาโทจะต้องศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า จ านวน 15 

หน่วยกิต ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาการบัญชี  และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
2.00 

1.รายวิชาบังคับก่อน ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้มาก่อน นักศึกษาจะต้องศึกษา
รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพจ านวน 6 หน่วยกิต 
บช. 105 การบัญชีชั้นต้น                                                                             3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(AC 105 FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING PRINCIPLES) 
 ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน วงจรการบัญชีส าหรับกิจการบริการ และกิจการพาณิชยกรรม  การบันทึก
รายการในสมุดรายการข้ันต้น สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท และระบบใบส าคัญ การจัดท างบทดลอง 
การปรับปรุงและแก้ไขบัญชี กระดาษท าการและการจัดท ารายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาล 
 
บช. 209 การภาษีอากร    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AC 209 TAXATION ) 
 หลักการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติ
โดยเน้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษี
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยทั่วไป 

 
2. รายวิชาบังคับในวิชาโท 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สาขาวิชาการบัญชี 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

1 นางสาววิริยา จงรักษส์ัตย ์ บช. 314 การบัญชีช้ันสูง 2 
บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ 

ผลงานวิชาการ 
วิริยา จงรักษ์สตัย์. (2555). ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปดิเผยความรับผดิชอบต่อสังคม
ของธุรกิจในประเทศไทย (รายงานวิจัย). 
เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัพายัพ. ก.พ.2555 
น.1-102 
งานเผยแพร่ : บทความวิจัย 
วิริยา จงรักษ์สตัย์. (2556). ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชี
บริหารในประเทศไทย. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์, ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 3, ก.ย.-ธ.ค.
2556  น.440-455. 

2 นางสาวสุนิศา แซ่แต ้ บช. 323 การบัญชีต้นทุน  
บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ 
บช. 435 การควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน 

ผลงานวิชาการ : บทความวิชาการ 
สุดปราณี มณีศรี, สุนิศา แซ่แต้. (2559). 
SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียน
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต. 
วารสารวิชาชีพบัญชี, 33, น. 88-105. 
เม.ย.2559 

3 นางประภาวรรณ  
ปุรณะพรรค ์

บช. 111 การบัญชีส าหรับธุรกิจ 
บช. 212 โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่องาน
บัญช ี
บช. 313 การบัญชช้ัีนสูง 1 

ผลงานวิชาการ 
บุษบา อารีย์, ประภาวรรณ ปรุณะพรรค์, 
และกัลป์ อุโฆษกิจ. (2557). การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการ
จัดการของกลุ่มผู้ประกอบการด้าน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและวสิาหกิจชุมชน
ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม ่(รายงานวิจัย). เชียงใหม ่: 
มหาวิทยาลยัพายัพ มี.ค.2557 , 
น. 1-175 

งานเผยแพร่ : บทความวิจัย 
บุษบา อารีย์, ประภาวรรณ ปรุณะพรรค์, 
และกัลป์ อุโฆษกิจ. (2558). การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการ
ของกลุ่มผู้ประกอบการผลติภณัฑชุ์มชน 
ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม่. การประชุมวิชาการเสนอ
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลยัพายัพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 (หน้า 532 -545).
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ 13 ก.พ.
2558 

4 นางสุดปราณี  มณีศรี บช. 333 การสอบบัญชี 1 
บช. 435 การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
บช. 364 การสอบบัญชี 2 
บช. 492 สัมมนาทางการบัญชี 

ผลงานวิชาการ : บทความวิชาการ 
สุดปราณี มณีศรี, สุนิศา แซ่แต้. (2559). 
SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียน
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต. 
วารสารวิชาชีพบัญชี, 33, น. 88-105. 
เม.ย.2559 

5 นายศุภชัย บุญธรีารักษ ์ บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ 
บช. 414 ระบบบัญช ี

ผลงานวิชาการ 
บุษบา อารีย์, ศุภชัย บุญธรีารักษ์. 
(2558). แนวทางการจัดการผลผลติ
ยางพาราของกลุ่มเกษตรกรต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
(รายงานวิจัย). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
พายัพ. ก.ย.2558 , น.1-146 
งานเผยแพร่ : บทความวิจัย 
บุษบา อารีย์, ศุภชัย บุญธรีารักษ์(2559). 
แนวทางการจัดการผลผลติยางพาราของ
กลุ่มเกษตรผู้ปลูกยางพารา ต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดบั
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรุี ประจ าปี พ.ศ. 2559 (หน้า 
18 - 38 ). กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
12 ก.พ.2559 

6 นายกัลป์ อุโฆษกิจ บช. 111 การบัญชีส าหรับธุรกิจ 
บช. 105 การบัญชีช้ันต้น 
บช. 323 การบัญชีต้นทุน 1 
บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ 
บช. 492 สัมมนาทางการบัญชี 

ผลงานวิชาการ 
บุษบา อารีย์, ประภาวรรณ ปรุณะพรรค์, 
และกัลป์ อุโฆษกิจ. (2557). การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการ
จัดการของกลุ่มผู้ประกอบการด้าน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและวสิาหกิจชุมชน
ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม ่(รายงานวิจัย). เชียงใหม ่: 
มหาวิทยาลยัพายัพ มี.ค.2557 , 
น. 1-175 

งานเผยแพร่ : บทความวิจัย 
บุษบา อารีย์, ประภาวรรณ ปรุณะพรรค์, 
และกัลป์ อุโฆษกิจ. (2558). การพัฒนา
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

ศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการ
ของกลุ่มผู้ประกอบการผลติภณัฑชุ์มชน 
ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม่. การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลยัพายัพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 (หน้า 532 -545).
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ 13 ก.พ.
2558 
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ภาคผนวก ง      
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2557 

 

 
 
 
 
 



108 
 

 
  
 

ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ 
พ.ศ. 2547 และค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 314/2549 เรื่องก าหนดโทษในความผิดทุจริตการสอบส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 
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ภาคผนวก ฉ 
1.1. รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารนิเทศ 

ชื่อห้องสมุด 

จ านวนหนังสือปจัจุบัน
(เล่ม) 

จ านวนวารสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม (เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ ์
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนโสตทัศนวัสด ุ
(ม้วน,แผ่น, ตลับ) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ 
วีดีโอ 
เทป 

ซีดี 
รอม 

เทปคาสเซ็ท 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

5,182 1,197 16 3        

            
            
            

รวม            

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
1 Business source complete ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ซึ่งให้สารสนเทศด้าน

บรรณานุกรมและข้อมลูฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญทีสุ่ดตั้งแต่ปีค.ศ. 
1886  นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 
1,300 ฉบับ 
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ภาคผนวก ช 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที ่216/2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
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ภาคผนวก ซ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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ภาคผนวก ฌ 
เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

 การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณาจากมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standard 
for Professional Accountant: IES) แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 

หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

1 (ก) การบัญชีการเงินและการ
รายงานทางการเงิน (Financial 
accounting and reporting) 

(1) ประวัติของวิชาชีพบัญชีและแนวความคิดทางบัญชี 
(History of accountancy profession and accounting 
thought): Refer to IES 2, 24(a) 

บช. 105 การบัญชีช้ันต้น ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย 
วัตถุประสงค์ และความส าคญัของการบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน วงจรการบัญชีส าหรับ
กิจการบริการ และกจิการพาณิชยกรรม  การบันทึก
รายการในสมุดรายการขั้นต้น สมดุรายวันเฉพาะ บัญชี
แยกประเภท และระบบใบส าคัญ การจัดท างบทดลอง 
การปรับปรุงและแกไ้ขบัญชี กระดาษท าการและการ
จัดท ารายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาล 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

    (2) เนื้อหา แนวคิด โครงสร้างและวิธีการจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานขององค์กร เพ่ือการใช้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร  ซึ่งรวมถึงสารสนเทศที่ต้องการใน 
การตัดสินใจทางการเงิน และต่อการวัดผลที่ส าคัญของ
บทบาทของสารสนเทศทางการบัญชีในการสนองความ
ต้องการเหล่านั้น (Content, concepts, structure and 
meaning of reporting for organizational operations, 
both for internal and external use, including the 
information needs of financial decision makers 
and a critical assessment of the role of accounting 
information in satisfying those needs): Refer to IES 
2, 24(b) 

บช. 105 การบัญชีช้ันต้น ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย 
วัตถุประสงค์ และความส าคญัของการบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน วงจรการบัญชีส าหรับ
กิจการบริการ และกจิการพาณิชยกรรม  การบันทึก
รายการในสมุดรายการขั้นต้น สมดุรายวันเฉพาะ บัญชี
แยกประเภท และระบบใบส าคัญ การจัดท างบทดลอง 
การปรับปรุงและแกไ้ขบัญชี กระดาษท าการและการ
จัดท ารายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาล 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

    (3) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของ
ประเทศไทยและระหว่างประเทศ(National and 
international accounting and auditing standards): 
Refer to IES 2, 24(c) 

บช. 225 การบัญชีชั้น
กลาง 1 

          หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
การจ าแนกประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน การรับรู้
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน การตีราคา 
การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ตามหลักการบัญชี การแสดงรายการสินทรัพย์
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมูล 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

      บช. 226 การบัญชีชั้น
กลาง 2 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การ
จ าแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่า
หนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบ
แสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  การ
บัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ ห้างหุ้นส่วน การ
ด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน การแสดง
รายการส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนในงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การช าระบัญชีห้าง
หุ้นส่วน การเปลี่ยนประเภทกิจการจากห้าง
หุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด หลักและวิธีการบัญชี
เกี่ยวกับบริษัทจ ากัด การจัดตั้ง การด าเนินงาน
ของบริษัทจ ากัด การบันทึกรายการเก่ียวกับการ
จ าหน่ายหุ้นทุน การจัดสรรก าไรสะสม การ
จ่ายเงินปันผล ก าไรต่อหุ้น รายงานทางการเงิน
ของบริษัทจ ากัด การปรับปรุงกิจการและการเลิก
กิจการ การช าระบัญชี 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

      บช. 333 การสอบ
บัญชี 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวข้อง กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 
จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชีและการ
วางแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี  
วิธีการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน กระดาษ
ท าการ รายงานของผู้สอบบัญชี และการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี 

    (4) กฎเกณฑ์ข้อบังคับทางการบัญชี (The regulation of 
accounting): Refer to IES 2, 24(d) 

บช. 282 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชี 

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

    (12) ประเด็นทางการบัญชีส าหรับหน่วยงานรัฐและองค์กร
ไม่แสวงหาผลก าไร  (Government and not-for-profit 
accounting issues): Refer to IES 2, 24(l) 

บช. 313 การบัญชี
ชั้นสูง 1  

          นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางการบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด การจัดท างบกระแสเงินสด หลักและ
วิธีการบัญชีส าหรับกิจการร่วมค้า การฝากขาย 
สัญญาเช่า การด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 
และการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การ
บัญชีส าหรับกิจการที่มิได้มุ่งหวังผลก าไรและ
หน่วยงานภาครัฐ การจัดท ารายงานทางการเงิน
จากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ข) การบัญชีบริหารและการ
ควบคุมทางการบริหาร 
(Management accounting 
and control) 

(5) การบัญชีบริหาร ซึ่งรวมถึงการวางแผน การงบประมาณ 
การจัดการต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการ
ด าเนินงาน และการวัดผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(Management accounting, including planning and 
budgeting, cost management, quality control, 
performance measurement, and benchmarking): 
Refer to IES 2, 24(e) 

บช. 324 การบัญชี
ต้นทุนเพื่อการจัดการ 

ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การใช้ข้อมูลต้นทุนใน
การตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน
กิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน 
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร 
ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร การ
วิเคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้วิธีวัดผลการ
ด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินในภาคธุรกิจและ
งบประมาณ 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  

(6) แนวคิด วิธ ีและกระบวนการของการควบคุมที่ท าให้เกิด
ความถูกต้องและแม่นย าของข้อมูลทางการเงิน  และการ
เก็บรักษาสินทรัพย์ของธุรกิจ (The concepts, methods 
and processes of control that provide for the 
accuracy and integrity of financial data and 
safeguarding of business assets): Refer to IES 2, 
24(f) 

บช. 435 การควบคุม
ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
ขององค์กรตามแนวคิดของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการ
ตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและ
ขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการ
ทุจริตในองค์กร 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

(13) การใช้วิธีวัดผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินในภาค
ธุรกิจ (The use of non-financial performance 
measures in busienss): Refer to IES 2, 24(m) 

บช. 324 การบัญชี
ต้นทุนเพื่อการจัดการ 

ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การใช้ข้อมูลต้นทุนใน
การตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน
กิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน 
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร 
ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร การ
วิเคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้วิธีวัดผลการ
ด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินในภาคธุรกิจและ
งบประมาณ 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ค) ภาษีอากร (Taxation) (7) ภาษีอากรและผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงิน
และการบริหาร (Taxation and its impact on financial 
and managerial decisions): Refer to IES 2, 24(g) 

บช. 209 การภาษี
อากร 

หลักการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการ
ปฏิบัติโดยเน้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป์ และภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
การค้าโดยทั่วไป 

      บช. 315 การบัญชี
ภาษีอากร 

         การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม การบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
การบัญชีภาษีอากรอ่ืนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ปัญหา
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร การ
จัดท ากระดาษท าการเพ่ือการค านวณภาษี ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับรายการ
ค้าต่างประเทศ การจัดท ารายงานและการกรอก
แบบแสดงรายการภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ง) กฎหมายธุรกิจและกฎหมาย
พาณิชย์ (Business and 
commercial law) 

(8) ความรู้ทางสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ รวมทั้ง
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท ที่สมกับ
บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศหนึ่ง ๆ (A 
knowledge of the buisness legal environment, 
including securities and companies law, 
appropriate for the role of the profession in the 
particular country): Refer to IES 2, 24(h) 

บช. 282 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชี 

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 



131 
 

   
 

หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (จ) การตรวจสอบบัญชีและการ
ให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพบัญชี 
(Audit and assurance) 

(9) ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการอ่ืนในการให้ความ
เชื่อมั่นทางวิชาชีพ 
ที่รวมถึงความเสี่ยง การวัดผลความเสี่ยงและการสืบการ
ฉ้อโกง และฐานความรู้และวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าว (The 
nature of auditing and other assurance services, 
including risk, assessment and fraud detection, 
and the intellectual and procedural bases for 
performing them): Refer to IES 2, 24(i) 

บช. 333 การสอบ
บัญชี 1 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวข้อง กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 
จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชีและการ
วางแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี  
วิธีการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน กระดาษ
ท าการ รายงานของผู้สอบบัญชี และการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี 

  (ฉ) การเงินและการจัดการ
การเงิน (Finance and 
financial management) 

(10) ความรู้ด้านการเงินและการจัดการการเงิน ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ความรู้ด้านเครื่องมือทาง
การเงินและตลาดทุนทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ และการจัดการทรัพยากรทางเงิน (A knowledge 
of finance and financial management, including 

กง. 209 การเงินธุรกิจ   เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน  การวิเคราะห์งบ
การเงิน  การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน  
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  งบประมาณเงินทุน  
แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน  นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

financial stantement analysis, financial 
instruments, capital markets - both domestic and 
international - and managing resources): Refer to 
IES 2, 24(j) 

กง. 375 การเงิน
ระหว่างประเทศ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศ 
ระบบการเงินระหว่างประเทศ องค์กรการเงิน
ระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน ตลาดปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ เงื่อนไขเสมอภาคระหว่าง
ประเทศ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ การ
ลงทุนทางตรงและทางอ้อมในต่างประเทศ และ
การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ 
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หมวดความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ทั่วไป 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษา

ทุกคนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ช) ค่านิยมทางวิชาชีพและ
จริยธรรมทางวิชาชีพ 
(Professional values and 
ethics) 

(11) จรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สัมพันธ์กับท้ังสภาพแวดล้อมทาง
วิชาชีพและภาคสาธารณชน (ดูมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง
วิชาชีพ) (Ethical andprofessional responsibilities of 
a professional accountant in relation to both the 
professional and wider public enviornment (see 
all IES 4, Professional Values, Ethics and 
Attitudes): Refer to IES 2, 24(k) 

บช. 283 ธรรมาภิบาล
และจริยธรรมวิชาชีพ    

          ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและ
ทัศนคติที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ                
หลักธรรมาภิบาลขององค์กร โครงการธรรมาภิ
บาล สิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าของ 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อความต้องการธรร
มาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
และประเด็นของการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

2 (ก) ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics) (1) ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค (A knowledge of macro- 
and micro-economics): Refer to IES 2, 27(a) 

ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน
และดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีผู้ผลิต รายรับและ
ต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสินค้าและปัจจัย
การผลิตในการแข่งข้ันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เงิน
เฟ้อ เงินฝึด นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ข) ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
(Business environment) 

(5) การเข้าใจถึงองค์กรและสภาพแวดล้อมที่
องค์กรด าเนินงานอยู่   รวมถึงปัจจัยหลักด้าน
เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง สังคม วิชาการ  
แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ    และอิทธิพลและค่านิยมของปัจจัย
เหล่านี้ (An understanding of organizations 
and of the environments in which they 
operate, including the major economic, 
legal, political, social, technical, 
international and cultural forces and their 
influences and values): Refer to IES 2, 27(e) 

บธ. 101 องค์การและ
การจัดการ 

แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจและธุรกิจระหว่าง
ประเทศ หน้าที่งานทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ วิวัฒนาการทางการจัดการ ลักษณะของ
องค์การ หลักการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ 
จริยธรรมในองค์การ 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

(6) การเข้าใจถึงประเด็นทางสภาพแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (An understanding of 
environmental issues and sustainable 
development): Refer to IES 2, 27(f) 

บธ. 101 องค์การและ
การจัดการ 

บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
- ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
    * ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ 
    * ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ 
- หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
SWOT Analysis 

(10) การเข้าใจถึงความเสี่ยงขององค์กรและการ
ด าเนินงาน (An understanding of 
organization and operational risk): Refer to 
IES 2, 27(j) 

บธ. 401 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม การ
วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม และการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ การวางแผนกล
ยุทธ์ในระดับต่าง ๆ 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ค) ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล (Corporate 
governance) 

(4) การเข้าใจถึงบรรษัทภิบาล (An 
understanding of the role of the 
professional accountant in corporate 
govenance): Refer to IES 2, 27(d) 

บช. 283 ธรรมาภิบาล
และจริยธรรมวิชาชีพ    

          ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและ
ทัศนคติที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ                
หลักธรรมาภิบาลขององค์กร โครงการธรรมาภิ
บาล สิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าของ 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อความต้องการธรร
มาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
และประเด็นของการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ง) ความรู้ด้านจรรยาบรรณการประกอบ
ธุรกิจ (Business ethics) 

(4) การเข้าใจถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ (An 
understanding of the role of the 
professional accountant in business 
ethics): Refer to IES 2, 27(d) 

บธ. 101 องค์การและ
การจัดการ 

บทที่ 13 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 
   * ความหมายจริยธรรม 
   * จริยธรรมและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อผู้มี
ส่วนได้เสียกับธุรกิจ 
   * คุณค่าของจริยธรรมที่มีต่อธุรกิจ 
   *การเสริมสร้างและปลูกฝังจริยธรรมในองค์กร
ธุรกิจ 
- White Ocean Strategy  
- Corporate Social Responsibility (CSR) 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (จ) ความรู้ด้านตลาดการเงิน (Financial 
markets) 

(2) ความรู้ด้านธุรกิจและตลาดการเงิน และการ
ท างานของตลาดการเงิน (A knowledge of 
business and financial markets and how 
they operate): Refer to IES 2, 27(b) 

กง. 375 การเงินระหว่าง
ประเทศ 

          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินระหว่าง
ประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ องค์กร
การเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน ตลาด
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เงื่อนไขเสมอภาค
ระหว่างประเทศ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน 
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ การ
ลงทุนทางตรงและทางอ้อมในต่างประเทศ และ
การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

      กง. 209 การเงินธุรกิจ   บทที่  2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
การเงินและสภาพแวดล้อมทางการเงิน 
2.1 เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ทางการเงิน 
2.2 เข้าใจหน้าที่การตัดสินใจของผู้บริหารทาง
การเงิน 
2.3 เข้าใจถึงเป้าหมายทางการเงินของผู้บริหารเงิน 
2.4 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
จริยธรรม ทางการเงิน หลักบรรษัทภิบาล 
2.5 เข้าใจถึงสถาบันการเงินและ ตลาดการเงิน 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ฉ) ความรู้ด้านวิธีการเชิงปริมาณ
(Quantitative methods) 

(3) การน าวิธีการเชิงปริมาณและสถิติไปใช้
แก้ปัญหาธุรกิจ (An application of 
quantitative methods and statistics to 
business problems): Refer to IES 2, 27(c) 

บช. 202 คณิตศาสตร์
ส าหรับธุรกิจ                   

มูลค่าของเงินตามเวลาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ลิมิต
และความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต
ของ ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่น
ลอการิทึม ล าดับอนุกรมของจ านวนจริง เมตริกซ์
และการประยุกต์ทางธุรกิจ ปัญหาค่าขีดสุด การ
ก าหนดสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 

   บช. 481 การจัดการการ
ผลิต 

กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน การเพ่ิม
ผลผลิต การจัดการคุณภาพ การออกแบบ
กระบวนการผลิต การวางแผนก าลังการผลิต การ
วางผังและออกแบบระบบงาน การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน การจัดการสินค้าคงเหลือและการจัด
เครือข่ายลอจิสติกส์ 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

      สถ. 201 สถิติพ้ืนฐาน           ระเบียบวิธีการทางสถิติ  สถิติเชิง
พรรณนา ความน่าจะเป็นและการประยุกต์  การ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่น่าสนใจ  
การแจกแจงของตัวสถิติ  การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐานของ
ค่าเฉลี่ยและสัดส่วน  การทดสอบไคสแควร์  การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

  (ช) ความรู้ด้านพฤติกรรมองค์กร 
(Organizational behavior) 

(7) การเข้าใจถึงพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและกลุ่มในองค์กร ซึ่งรวมถึงวิธีสร้างและ
จัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร (An 
understanding of interpersal and group 
dynamics in organizations, including the 
methods for creating and managing change 
in organizations): Refer to IES 2, 27(g) 

บธ. 101 องค์การและ
การจัดการ 

บทที่ 11 การชี้น า 
- ความหมายของการชี้น า 
- ส่วนประกอบของการชี้น า 
- ทฤษฎีภาวะผู้น า 
- พฤติกรรมและการจูงใจ 
- ทฤษฎีการจูงใจและปัจจัยพ้ืนฐานในการจูงใจ 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

(8) การเข้าใจถึงประเด็นเรื่องบุคลากรและ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการคน และการจัดการ
โครงการ (An understanding of personnel 
and human resource issues, managing 
people, and project management): Refer 
to IES 2, 27(h) 

บธ. 101 องค์การและ
การจัดการ 

บทที่ 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- หน้าที่งานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  (ซ) ความรู้ด้านการจัดการและการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ (Management and strategic 
decision making) 

(9) การเข้าใจถึงเรื่องการสนับสนุนการตัดสินใจ
และกลยุทธ์   ซึ่งรวมถึงการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการทั่วไป (An 
understanding of decision support and 
strategy, including business advice, 
strategic management and general 
management): Refer to IES 2, 27(i) 

บธ. 401 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม การ
วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม และการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ การวางแผนกล
ยุทธ์ในระดับต่าง ๆ 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

(12) ความสามารถในการผสานส่วนประกอบต่าง 
ๆ ทั้งหมดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (An 
ability to integrate the above components 
in accomplishing strategic objectives): 
Refer to IES 2, 27(l) 

บธ. 401 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม การ
วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม และการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ การวางแผนกล
ยุทธ์ในระดับต่าง ๆ 

  (ฌ) ความรู้ด้านการตลาด (Marketing) (8) ความรู้ด้านการตลาด (Marketing): Refer to 
IES 2, 27(h) 

บธ. 102 หลักการตลาด       แนวคิดทางการตลาด การตลาด 
เพ่ือสังคม และจรรยาบรรณของนักการตลาด 
สภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศ 
ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค  
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การ
วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การ
ตั้งราคา ช่องทางการ 
จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
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หมวดความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas) ส่วนประกอบ (Component)* รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ญ) ความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศและ
โลกาภิวัฒน์ (International business and 
globalization) 

(11) ความรู้พื้นฐานด้านการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ และวิธีด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศและ
กระบวนการกระแสโลกาภิวัฒน์ (A basic 
knowledge of international trade and 
finance and the ways in which 
internationla business is conducted, as 
well as the processes of globalization): 
Refer to IES 2, 27(k) 

บธ. 101 องค์การและ
การจัดการ 

แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจและธุรกิจระหว่าง
ประเทศ หน้าที่งานทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ วิวัฒนาการทางการจัดการ ลักษณะของ
องค์การ หลักการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ 
จรยิธรรมในองค์การ 
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หมวดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas and competences) * รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

3 (ก) ความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (General knowledge 
of IT) 

บช. 109 เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี      

แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ โครงสร้าง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
การควบคุมและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ที่มีผลต่องานบัญชี การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบัญชี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  (ข) ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT control 
knowledge) 

บช. 109 เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี         

แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ โครงสร้าง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
การควบคุมและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ที่มีผลต่องานบัญชี การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบัญชี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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หมวดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas and competences) * รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (ค) สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT control 
competences) 

บช. 109 เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี         

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โครงสร้าง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
การควบคุมและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ที่มีผลต่องานบัญชี การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบัญชี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  (ง) สมรรถนะของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT user 
competences) 

บช. 109 เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี         

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โครงสร้าง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
การควบคุมและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ที่มีผลต่องานบัญชี การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบัญชี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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หมวดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 

IES 2 
รายช่ือวิชาของสถาบันเทียบกับ IES 2 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เนื้อหา (Subject areas and competences) * รายวิชาที่นักศึกษาทุก

คนต้องศึกษา 
เนื้อหา** 

  (จ) สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผู้จัดการหรือผู้ประเมิน
หรือผู้ออกแบบสารสนเทศ บทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลาย
บทบาทรวมกัน (one of, or a mixture of, the competences 
of, the roles of manager, evaluate or designer of 
information systems) 

บช. 109 เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี        

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โครงสร้าง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
การควบคุมและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ที่มีผลต่องานบัญชี การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบัญชี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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ภาคผนวก ญ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 

 
1. ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีรับรองว่า ไม่ต่ ากว่าปริญญาทางการบัญชี หรือ ประกาศนียบัตรไม่ต่ า

กว่าปริญญาทางการบัญชี และ 
2. ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษา และสอบผ่าน 8 รายวิชา ซึ่งแต่ละวิชามีหน่วยกิตอย่างน้อย 3 หน่วยกิต และเป็น

การศึกษาและสอบผ่านในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง ดังนี้ (ตาราง
เปรียบเทียบกับรายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 
หมาย
เหตุ 

ท าเคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละ
หัวข้อ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
การบัญชีขัน้ต้น/ชัน้ต้น 1 รายวิชา     

ความหมายและวตัถุประสงค์ของการ
บัญช ี

 บช.105 การบัญชีช้ันต้น  

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบญัช ี  บช.105 การบัญชีช้ันต้น  
แม่บทการบัญช ี  บช.105 การบัญชีช้ันต้น  
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักบัญชีคู ่

 บช.105 การบัญชีช้ันต้น  

การบันทึกรายการในสมดุรายวัน
ทั่วไปและสมดุรายวันเฉพาะและการ
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 

 บช.105 การบัญชีช้ันต้น  

การปรับปรุงและปดิบัญชีเมื่อสิ้นงวด  บช.105 การบัญชีช้ันต้น  
การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ
และงบการเงินส าหรับกิจการซื้อขาย
สินค้าและกิจการให้บริการ 

 บช.105 การบัญชีช้ันต้น  

หลักการและวิธีการของระบบ
ใบส าคัญ 

 บช.105 การบัญชีช้ันต้น  

ระบบเงินสดย่อย  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
การบัญชีขัน้กลาง/ชัน้กลาง 2 รายวิชา     
1) หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับ

สินทรัพย์ ว่าด้วย 
    

- การจ าแนกประเภทของ
สินทรัพย์  

 บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  

- การรับรู้และวดัมลูค่าของ
สินทรัพย์  

 บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  

- การตีราคา   บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- การจัดแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็น

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบญัชี  

 บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  

- การด้อยค่าของสินทรัพย ์  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- การแสดงรายการของ

สนิทรัพย์ในงบการเงิน 
 บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  

- การเปิดเผยข้อมลู  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
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ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 
หมาย
เหตุ 

ท าเคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละ
หัวข้อ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
2) การบัญชีเกี่ยวกับ     

- ลูกหนี ้  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- เงินลงทุน  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- ตั๋วเงิน  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- สินค้าคงเหลือ  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- ทรัพยากรธรรมชาต ิ  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  
- ต้นทุนการกู้ยืม  บช. 225 การบัญชีช้ันกลาง 1  

3) หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับ
หนี้สินว่าด้วย 

    

- การจ าแนกประเภทของหนี้สิน  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การรับรู้และวดัมลูค่าของ

หนี้สิน  
 บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  

- การตีราคา  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การแสดงรายการหนี้สินในงบ

การเงิน 
 บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  

- การเปิดเผยข้อมลูการบัญชี  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
4) การบัญชีเกี่ยวกับ  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  

- เจ้าหนี ้  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน

ค้างจ่าย 
 บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  

- หนี้สินหมุนเวียน  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- หนี้สินไม่หมุนเวยีน  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  

5) ประมาณการหนี้สิน หนีส้ินท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

 บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  

6) การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนว่า
ด้วย  

    

- การจัดตั้ง   บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การด าเนินงาน   บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การเปลีย่นแปลงหุ้นส่วน  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจัดท างบการเงิน  
- การเลิกกจิการและการช าระ

บัญชี  

 บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  

- การจ่ายคืนทุน  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
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ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 
หมาย
เหตุ 

ท าเคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละ
หัวข้อ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
7) การบัญชีเกี่ยวกับบริษัท จ ากัด และ

บริษัทมหาชนจ ากัดว่าด้วย  
    

- วิธีการจัดตั้งบริษัท  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจ าหน่ายหุ้น   บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจัดท างบการเงิน   บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การเพิ่มทุนและลดทุน  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- ส่วนเกินทุนประเภทต่าง ๆ   บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- ก าไรต่อหุ้น  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การจัดสรรก าไรสะสม   บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
- การเลิกบริษัทและการช าระ

บัญช ี
 บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  

การจัดท างบกระแสเงินสด  บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1  
งบการเงินระหว่างกาล  บช. 105 การบัญชีช้ันต้น  

การบัญชีขัน้สูง/ชัน้สูง  2 รายวิชา     
การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา  บช. 314 การบัญชีช้ันสูง 2  
การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม 
 บช. 314 การบัญชีช้ันสูง 2  

การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 

 บช. 314 การบัญชีช้ันสูง 2  

การรวมธรุกิจ  บช. 314 การบัญชีช้ันสูง 2  
การจัดท างบการเงินรวม  บช. 314 การบัญชีช้ันสูง 2  
งบกระแสเงินสดรวม  บช. 314 การบัญชีช้ันสูง 2  
การด าเนินธรุกิจเฉพาะด้านการ

ลงทุน 
 บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1  

การบัญชีส าหรับการแปลงค่ารายการ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 บช. 314 การบัญชีช้ันสูง 2  

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบญัชี และการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางการบัญชี 

 บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1  

การบัญชีส าหรับ     
การปรับโครงสร้างหนี ้  บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1  
กิจการร่วมคา้    บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1  
ธุรกิจฝากขาย  บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1  
สัญญาเช่า  บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1  
สัญญาก่อสร้าง  บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1  
กิจการที่ไม่แสวงหาก าไร  บช. 313 การบัญชีช้ันสูง 1  
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญช ี  บช. 316 การบัญชีภาษีอากร  
ผลประโยชน์พนักงาน  บช. 226 การบัญชีช้ันกลาง 2  
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ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 
หมาย
เหตุ 

ท าเคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละ
หัวข้อ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
การบัญชีต้นทุน 1 รายวิชา     

บทบาทของการบัญชีต้นทุนใน
องค์กรธุรกิจ 

 บช. 323 การบัญชีต้นทุน   

ศัพท์และความหมายของต้นทุนตา่ง 
ๆ 

 บช. 323 การบัญชีต้นทุน   

วิธีการบัญชีและการควบคมุ วัตถดุิบ 
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต 

 บช. 323 การบัญชีต้นทุน   

ระบบต้นทุนงานสั่งท า  บช. 323 การบัญชีต้นทุน   
ระบบต้นทุนช่วงการผลิต  บช. 323 การบัญชีต้นทุน   
ระบบต้นทุนมาตรฐาน  บช. 323 การบัญชีต้นทุน   
การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  บช. 323 การบัญชีต้นทุน   
ต้นทุนผลติภณัฑ์ร่วมและผลิตภณัฑ์
พลอยได ้

 บช. 323 การบัญชีต้นทุน   

วิธีการบัญชีและการคิดต้นทุนของ
เสีย การสิ้นเปลือง งานท่ีบกพร่อง 
เศษซาก 

 บช. 323 การบัญชีต้นทุน   

ต้นทุนกิจกรรม  บช. 323 การบัญชีต้นทุน   
ระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผัน
แปร 

 บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ  

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปรมิาณ 
และก าไร 

 บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการจัดการ  

การงบประมาณ  บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการจัดการ  
การวิเคราะหผ์ลตา่ง  บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการจัดการ  
การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้านการวางแผนและควบคุม 

 บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการจัดการ  

การก าหนดราคาสินค้า  บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการจัดการ  
ราคาโอน  บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการจัดการ  

การสอบบัญชี  1 รายวิชา     
แนวคิดทั่วไปและแม่บทของ
มาตรฐานการสอบบญัช ี

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบ
บัญช ี

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

บทบาทและความรับผดิชอบของ
ผู้สอบบญัช ี

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

กฎหมายและพระราชบญัญัติ
เกี่ยวกับการสอบบัญช ี

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบ
ของผู้สอบบัญช ี

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  
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ขอบเขตและเนื้อหา 

วิชาท่ีศึกษา 
หมาย
เหตุ 

ท าเคร่ืองหมาย
หัวข้อที่ศึกษา 

โปรดระบุชื่อและรหัสวิชาท่ีศึกษาในแต่ละ
หัวข้อ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ข้อตกลงในการรับงานสอบบญัช ี  บช. 333 การสอบบัญชี 1  
การทุจริตและข้อผิดพลาด  บช. 333 การสอบบัญชี 1  
การวางแผนงานสอบบญัช ี  บช. 333 การสอบบัญชี 1  
ความเสีย่งในการสอบบญัชีและความี
สาระส าคญั 

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

การประเมินความเสีย่ง  บช. 333 การสอบบัญชี 1  
หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการ
รวบรวมหลักฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบ 

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

กระดาษท าการของผู้สอบบญัชี  บช. 333 การสอบบัญชี 1  
การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญช ี  บช. 333 การสอบบัญชี 1  
การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน สว่น
ของผู้ถือหุ้น รายได้และคา่ใช้จ่าย 

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

รายงานการสอบบัญช ี  บช. 333 การสอบบัญชี 1  
แนวทางการตรวจสอบบัญชีท่ี
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

การควบคุมคณุภาพงานสอบบัญช ี  บช. 333 การสอบบัญชี 1  
การใช้บริการหรือผลงานของบุคคล
อื่น 

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

การตรวจสอบและรายงาน-บริการ
เกี่ยวเนื่อง 

 บช. 333 การสอบบัญชี 1  

การภาษีอากร 1 รายวิชา     
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ
จัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวล
รัษฎากรและภาษีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
อันได้แก ่

    

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  บช. 209 การภาษีอากร 1  
ภาษีเงินได้นติิบุคคล  บช. 209 การภาษีอากร 1  
ภาษีมูลคา่เพิ่ม  บช. 209 การภาษีอากร 1  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  บช. 209 การภาษีอากร 1  
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย  บช. 209 การภาษีอากร 1  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ     
ภาษีศุลกากร  บช. 209 การภาษีอากร 1  
กาษีสรรพสามติ  บช. 209 การภาษีอากร 1  
อากรแสดมป ์  บช. 209 การภาษีอากร 1  

รวม  8 รายวิชา     
 

 


