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1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:              หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี 
ชื่อภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Accountancy 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย):                 อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 
ชื่อย่อ (ไทย):       อ.(การบัญชี) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):             Associate Degree in Accountancy 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):              A.(Accountancy) 
 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 91  หน่วยกิต 

 
4. รูปแบบของหลักสูตร 

4.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

4.2 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย 

4.3 การรับเข้าศึกษา   
          รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น
 อย่างดี  และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสําหรับวิทยาลัยชุมชน พ .ศ. 2545 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
    เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
   4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา ส าขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2556 ซ่ึง

วิทยาลัยชุมชนระนองเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
5.3 อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้กลั่นกรอง ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2561 
5.4 สภาวิทยาลัยชุมชน ระนองอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่  7/2561 วันที่ 25 

กรกฎาคม 2561 

5.5 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2562 
 
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผย แพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2563  
 
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และ
การเข้าทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จาก ปี 

3860200323xxx นางสาวธญารัศศ์     
ทองทับ 

-  บธ.บ. 
บช.ม. 

บริหารธุรกิจ 
บัญช ี

ม. รามคําแหง 
ม. เกษตรศาสตร์ 

2546 
2552 

3841600185xxx นางอมราพร   
พรพงษ ์

- บธ.บ. 
ศศ.ม. 

บริหารธุรกิจ 
ศิลปศาสตร ์

ม.เกษมบัณฑิต 
ม.ราชภัฎ 
สุราษฎร์ธานี 

2541 
 

2553 
3850100300xxx นายรุ่งอรุณ  

พรมเกศ 
- บธ.บ 

 
บธ.บ 
บธ.ม. 

บริหารธุรกิจ 
 
บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี  
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.สยาม 

2541 
 

2551 
2549 

 
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยชุมชนระนอง  จังหวัดระนอง 
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10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     งานบัญชีเป็นงานที่มีความจําเป็นสําหรับทุกธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวหลากหลายรูปแบบ  

มีผู้ประกอบการใหม่ในระดับชุมชนที่ยังขาดความรู้ในด้านการบัญชีเพื่อใช้ในการประเมินฐานะทางการเงิน และผล
การดําเนินงาน ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมในการจัดตั้งวิสาหกิ จชุมชนรวมทั้งปัจจุบัน

กรมสรรพากรกําหนดนโยบายให้มีการจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควร สําหรับบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจการพาณิชย์ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางก าร
บัญชีมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  

สําหรับจังหวัดระนองในส่วนของภาคเศรษฐกิจนั้น ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและ ขนาด
ย่อม  ซึ่งมีท้ังกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กิจการค้าปลีกค้าส่ง และกิจการให้บริการ ซึ่งการค้าและบริการนั้น มีทั้ง
การค้าภายในจังหวัดและการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศสหภาพเมียนมา  ซึ่งจําเป็นต้องใช้
แรงงานที่มีประสิทธิภาพจํานวนมากเพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต ดังนั้น หากในอนาคตแรงงานไทยยังไม่มีการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของคนในพื้นที่  ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาคน เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณสมบัติและระดับคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ในการนี้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
ด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจให้มากขึ้น และหนึ่งในหลักสูตรที่
ต้องดําเนินการปรับปรุง คือหลักสูตร อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี เพ่ือรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐ กิจของ
ชุมชนต่อไป 

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเป็นไทย  เสริมสร้างความรู้และทักษะ สร้างค่านิยมทัศนคติและพฤติกรรมใน
การดําเนินชีวิต บนบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี ขึ้น เหมาะสมกับช่วงวัย โดย
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโดยรวม 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคนของประเทศไทย 

ในกระแสโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อวัฒนธรรมและมาตรฐานการทํางานในองค์การ ทําให้เกิดลักษณะสังคมแห่ง
ความรู้ บุคลากรจึงจําเป็นต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวสูง  ดังนั้น การพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน  ควรมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับจังหวัดระนองมีการกําหนดยุทธศาสตร์ซึ่งสรุปเป็นประเด็ นหลักท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ
เมืองท่องเที่ยวสุขภาพ  เมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน 

 
11. ผลกระทบจากข้อ 10.1 – 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรควรต้องตอบสนองความจํา เป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ

การแข่งขันในระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ ของบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและการ
บัญชีเพ่ือการเข้าถึงและพัฒนาองค์ความรู้ทางการบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง  สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับวิชาการบัญชีได้อย่ างเหมาะสม  และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และระบบ
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การเงิน รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม  จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สังคมรวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ 
 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญ า สาขาวิชาการบัญชี ในครั้งนี้นอกจากสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดระนองแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการนํา
หลักการบริหารและหลักการบัญชีไปประยุกต์ในงานด้านธุรกิจของชุมชน รวมทั้งมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้มีความเข้มแข็ง และนําความรู้ที่ได้รับเป็นพ้ืนฐาน
ในการแสวงหาความรู้อื่นเพ่ิมเติมตลอดชีวิต  
 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยชุมชน  

12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
      ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 

12.3 การบริหารจัดการ   
12.3.1 ประชุม ร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้สอนที่สอนในรายวิชาเดียวกัน เพื่อให้ได้เนื้อหา

ความรู้ทักษะ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญาสาขาวิชา การ
บัญชี 
  12.3.2 นิเทศและติดตามการจัดการศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพการเรียน สถานที่จัดการศึกษา 
ผู้สอน และแหล่งทรัพยากรต่างๆ  
  12.3.3 ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อนจบการศึกษา โดยความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 สร้างนักปฏิบัติด้านการบัญชี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตามความต้องการของ

ชุมชนและสังคม 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            
 งานบัญชีเป็นงานที่มีความจําเป็นสําหรับทุกธุรกิ จ ปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวหลากหลายรูปแบบ 
มีผู้ประกอบการใหม่ในระดับชุมชนที่ยังขาดความรู้ในด้านการบัญชีเพื่อใช้ในการประเมินฐานะทางการเงิน และผล
การดําเนินงาน ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งปัจจุบัน
กรมสรรพากรกําหนดนโยบายให้มีการจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควร สําหรับบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจการพาณิชย์ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชีมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
  1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาชีพทางด้านบัญชี และการบริหารธุรกิจและสามารถนํา 
          ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

   1.3.3 มีทักษะวิชาชีพทางด้านบัญชี การคิดวิเคราะห์และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
   1.3.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  
   1.3.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

        ด้านบัญชี  
 

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรการ บัญชีให้มี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่า 
เกณฑ์ท่ี สกอ.  กําหนด 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
ความต้องการของประกอบการ 
ด้านการบัญชี 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนและ 
สถานประกอบการในชุมชน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน ท้องถิ่น  
และสถานประกอบการ 

- รายงานความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อความรู้และความ
ทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานการติดตามผู้สําเร็จ 
การศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
- รายงานความพึงพอใจของ
นายจ้าง และหน่วยงานที่รับ
ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน 
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     หมวดที่ 3 
  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

- ไม่มี - 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- ไม่มี – 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 

2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสําเร็จการศึกษา

ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 พ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
ไม่เท่ากัน  

2.3.2 นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3.3 มีการว่างเว้นจากการศึกษาในระบบเป็นระยะเวลานาน  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3 
จัดสอบวัดประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐา นใน 5 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชา

คณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ หากไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีวิทยาลัยชุมชน
ระนองกําหนด จะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะรายวิชาที่ไม่ผ่าน  (โดยใช้ข้อสอบกลางจากสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน) 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 

รวม 25 50 75 75 75 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - 25 25 25 
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  2.6 งบประมาณตามแผน (ตลอดหลักสูตร)   
 ใช้งบประมาณแผ่นดินของวิทยาลัยชุมชนระนอง ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 รวม 
 
- ค่าตอบแทนผู้สอน 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
- ค่าบํารุงสถานที(่สาธารณูปโภค
และค่าอินเทอร์เน็ต) 

 
99,360 
20,000 
21,900 

 

 
99,360 
20,000 
21,900 

 

 
99,360 
20,000 
21,900 

 

 
99,360 
20,000 
21,900 

 

 
99,360 
20,000 
21,900 

 

 
496,800 
100,000 
109,500 

รวมทั้งสิ้น 141,260 141,260 141,260 141,260 141,260 706,300 

  

หมวดรายรับ 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 รวม 
ค่าลงทะเบียน
เรียน 

102,780 102,780 205,560 205,560 308,340 308,340 1,233,360 

  
ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษา: คน  

ประมาณการ รายจ่ายนักศึกษา : คน : ปี รายจ่ายนักศึกษา : คน : ตลอด
หลักสูตร 

ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษา 6,852  บาท 20,556 
  
 2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน และหรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 

เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ .ศ. 
2560  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน   จํานวน  21 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ/วิชาเฉพาะด้าน จํานวน  37 หน่วยกิต 
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                   2.2.1 วิชาบังคับ   จํานวน  24 หน่วยกิต 
                   2.2.2 วิชาเลือก   จํานวน  9 หน่วยกิต 
                   2.2.3 วิชาการฝึกงาน  จํานวน  4 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
 3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา 
การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด ดังนี้ 

      พยัญชนะ 2 ตัวแรก หมายถึง ตัวย่อหมวดศึกษาท่ัวไป 
      เลขรหัส หลักท่ี 3 – 4 หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา 
       01 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
       02 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       03 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       04 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 
  3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปปรับปรุงใหม่ ปี พ .ศ. 2561 เป็นโครงสร้างที่กําหนดรายวิชาโดยยึด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 และปรัชญาวิชา
ศึกษาท่ัวไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา พ .ศ. 2548  เป็นแกนในการจัดทําโครงสร้างของ
รายวิชา และสอดแทรกเนื้อหาหลักท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
  ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
  GE 0104 Development of Speaking and Writing Skills 
   
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม 3 (2-2-5) 
  GE 0105 Wisdom through Literature 
  ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3 (2-2-5) 
  GE 0106 English through Recreation 
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  ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3 (2-2-5) 
  GE 0107 Neighboring Countries Language 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
  GE 0201 Province Studies 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
  GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203 Civics and Social Responsibility 
  ศท 0204 พลังของแผ่นดิน 3 (2-2-5) 
  GE 0204 Vitality of the Land 
 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  GE 0301 Digital Literacy 
  ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
  ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303 Science and Environment for Life 
  ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 3 (2-2-5) 
  GE 0304 Computer Program 
  ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 
  GE 0305 Mathematics in Daily Life 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 (1) รายวิชาบังคับจ านวน 24 หน่วยกิต 
  (1.1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน  9  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
 
  (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  9  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
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  GE 0201 Province Studies 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
  GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203 Civics and Social Responsibility 
  (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  GE 0301 Digital Literacy 
  ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
 (2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ข. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ                                                       ไม่น้อยกว่า  58  หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                        จ านวน  21  หน่วยกิต 
          รหัสรายวิชา     ชื่อรายวิชา                            น(ท-ป-ศ) 

บช  1301 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Principles of Economics  
บช  1302 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Principles of  Management  
บช  1303 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
 Principles of  Marketing  
บช  1304 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Laws  
บช  1305 หลักการบัญชี  3 (2-2-5) 
 Principles of Accounting  
บช  1306 หลักการเงิน 3 (3-0-6) 
 Principles of Finance  
บช  1307 การภาษีอากร                                                3 (2-2-5) 
 Taxation  

(2) กลุ่มวิชาชีพ/วิชาเฉพาะด้าน     จ านวน   37  หน่วยกิต 
      (2.1) วิชาบังคับ               จ านวน   24  หน่วยกิต 
          รหัสรายวิชา         ชื่อรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 

บช 1308 การบัญชีภาษีอากร 3 (2-2-5) 
 Tax Accounting  
บช 1309 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5) 
 Intermediate Accounting 1  
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บช 1310 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5) 
 Intermediate Accounting 2  
บช 1311 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 
 Management  Accounting  
บช 1312 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
 Accounting Software  Program  
บช 1313 การบัญชีต้นทุน 3 (2-2-5) 
 Cost Accounting  
บช 1314 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5) 
 Advanced Accounting 1  
บช 1315 การบัญชีชั้นสูง2  3 (2-2-5) 
 Advanced Accounting 2  

  
(2.2) วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 
              รหัสรายวิชา      ช่ือรายวิชา                              น(ท-ป-ศ) 

บช 1316 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (2-2-5) 
 Accounting for Specified Enterprise  
บช 1317 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 (2-2-5) 
 Accounting for Government Unit  
บช 1318 นักบัญชีกับกิจการเพื่อสังคม 3 (2-2-5) 
 Accountant and Social Enterprise  
บช 1319 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 3 (2-2-5) 
 Internal Audit and Internal Control  
บช 1320 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Accounting Information System  
3 (2-2-5) 

บช 1321 การสอบบัญชี 3 (3-0-6) 
 Auditing  
บช 1322 หัวข้อคัดสรรด้านการบัญชี 1 3 (x-x-x) 
 Selected Topic in Accountancy 1  
บช 1323 หัวขอ้คัดสรรด้านการบัญชี 2 3 (x-x-x) 
 Selected Topic in Accountancy 2  

 
   (2.3) วิชาการฝึกงาน       4  หน่วยกิต 

          รหัสรายวิชา   ชื่อรายวิชา                             น(ชม.) 
บช 1324 ฝึกประสบการณ์  4 (360) 
 Field Experience 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่ซ้ําซ้อนกับ
รายวิชาที่เรียนมาแล้ว  ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตใน การขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชา
เลือกเสรีไม่ได้โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 นก. 6 6 6 6 6 - 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 58 นก.       
   1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 21 นก. 9 6 3 3 - - 
   2) กลุ่มวิชาชีพ/วิชาชีพเฉพาะด้าน 37 นก.       
  -  รายวิชาบังคับ 24 นก. - 3 6 6 6 3 
 -  รายวิชาเลือก  9 นก. - - - - 3 6 
 -  รายวิชาการฝึกงาน 4 นก. - - - - - 4 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 นก. - - - - - 3 

รวม 15 15 15 15 15 16 
 

3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา 1ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
วิชาชีพพ้ืนฐาน บช 1301 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
วิชาชีพพ้ืนฐาน บช 1302 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
วิชาชีพพ้ืนฐาน บช 1305 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 

รวม 15(12-6-27) 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา 2ชือ่รายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0201 จังหวัดศึกษา    3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
วิชาชีพพ้ืนฐาน บช 1306 หลักการเงิน 3(3-0-6) 
วิชาชีพพ้ืนฐาน บช 1307 การภาษีอากร 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (บังคับ) บช 1309 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 

รวม 15(11-8-26) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา 3ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

ศึกษาท่ัวไป  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป  ศท 0301 การเข้าใจดิจิตอล 3(2-2-5) 
วิชาชีพพ้ืนฐาน บช 1303 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
วิชาชีพ (บังคับ) บช 1310 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (บังคับ) บช 1313 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 

รวม 15(11-8-26) 
 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา 4ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 
วิชาชีพพ้ืนฐาน บช 1304 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ (บังคับ) บช 1308 การบัญชีภาษีอากร 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (บังคับ) บช 1311 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

รวม 15(11-8-26) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา รหัสวิชา 5ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

ศึกษาท่ัวไป (เลือก) ศท xxxx xxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป (เลือก) ศท xxxx xxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาชีพ (บังคับ) บช 1312 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (บังคับ) บช 1314 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 
วิชาชีพเฉพาะด้าน (เลือก) บช xxxx xxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา 6ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

วิชาชีพ (บังคับ) บช 1315 การบัญชีชั้นสูง 2 3(2-2-5) 

วิชาชีพเฉพาะด้าน (เลือก) บช xxxx xxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาชีพเฉพาะด้าน (เลือก) บช xxxx xxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
ฝึกงาน บช 1324 ฝึกประสบการณ์ 4(360) 
วิชาเลือกเสรี ศท xxxx xxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 16(x-x-x) 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษา 
  ศท 0101   ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา   3 (2-2-5)   
  GE 0101     Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ทักษะการสื่อสาร การจับใจความสําคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมิน
ค่า การฟังเชิงลึก สุ นทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา   การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และ
สร้างสรรค ์
  ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3 (2-2-5) 
  GE 0102  English for Communication 1 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างพื้นฐาน และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
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  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3 (2-2-5) 
 GE 0103  English for Communication 2 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทํางาน 
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 

 
ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
GE 0104    Development of Speaking and Writing  Skills 
 

 ความสําคัญของทั กษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
การนําเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนําเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึก ษา
ค้นคว้าและการทํางาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
  
 ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม    3 (2-2-5) 
 GE 0105  Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์  ประเมินค่า      โลก
ทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
ศท 0106  ภาษาองักฤษจากนันทนาการ   3 (2-2-5) 
GE 0106  English through Recreation 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย 

การนําคําศัพท์ สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
 

ศท 0107  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน     3 (2-2-5)  
GE 0107  Neighboring Countries Languages 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คําศัพท์และสํานวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน ความเข้าใจ ใน

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับท่ีตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 
หรือภาษาพม่า (Burmese)) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5)  
 GE 0201   Province Studies   
 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้ มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือสําหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน 
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 ศท  0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3 (2-2-5) 
 GE 0202    Arts and Skills for Self Development 
 การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิต  ภาวะ
ผู้นํา การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล      ในชุมชน
ที่เป็นแบบอย่างการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5)   

 GE 0203  Civics and Social Responsibility 
  ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่า
และเอกลักษณ์ท่ีดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดทําโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 

ศท 0204  พลังของแผ่นดิน     3 (2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (ร.9)  

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล     3 (2-2-5) 
 GE 0301  Digital Literacy 
  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน์ สังคม
ออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นําเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา   3 (2-2-5) 
      GE 0302    Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  

 
 ศท 0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303  Science and Environment for Life 
 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   3 (2-2-5)   
GE 0304  Computer Program 
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางาน การใช้งานและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล  

ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทํารู ปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย 

 
ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
GE 0305  Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การหาพื้นท่ี
ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคํานวณภาษี กําไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
สํารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และ
การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

บช  1301 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
AC  1301 Principles of Economics  

 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นอุปสงค์  อุปทาน
การผลิต ต้นทุนและรายรับการผลิต ตลาดและการกําหนดราคา รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร  การคลังสาธารณะ การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

บช  1302 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
AC  1302 Principles of  Management  

         แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ  การนํา การ
ควบคุม การติดตามและประเมินผล การสื่อสารในองค์การ เทคนิคการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการ
ในงานอาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

บช  1303 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
AC  1303 Principles of  Marketing  
แนวคิด หลักการ หน้า ที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ลักษณะ

ของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค  ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่สําหรับการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม 

 

บช  1304 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
AC  1304 Business Laws  

 ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ว่าด้วยการประกอบธุรกิจ  ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย 
และแลกเปลี่ยนให้เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ จ้างแรงงาน  จ้างทําของ ฝากทรัพย์ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา 
ตัวแทน นายหน้า กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน  ห้างหุ้นส่วน บริษัท พระราชบัญญัติล้ มละลาย  พระราชบัญญัติ
โรงงาน กฎหมายการค้าโลก ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  
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บช  1305 หลักการบัญชี  3 (2-2-5) 
AC  1305 Principles of  Accounting  

 กรอบแนวคิดทางการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) การวิเคราะห์รายการค้า  การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น  สมุดบัญชีแยกประเภท  การ
จัดทํางบทดลอง การปรับปรุง การปิดบัญชี และกระดาษทําการ  การจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ
ให้บริการและกิจการซื้อมาขายไป   และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี  

 

บช  1306 หลักการเงิน 3 (3-0-6) 
AC  1306  Principles of Finance  

          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงิน
เบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา   การจัดหา
เงินทุน ต้นทุนเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ย งและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการ
ดําเนินงานด้านการเงิน และการเงินระหว่างประเทศ  
 

บช  1307 การภาษีอากร 3 (2-2-5) 
AC  1307 Taxation  

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร การคํานวณตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากร
กําหนดไว้ของ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์  ภาษีสรรพสามิต  ภาษีศุลกากร  ภาษีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และวิธียื่นแบบ
แสดงรายการ 

 
 บช  1308 การบัญชีภาษีอากร 3 (2-2-5) 
          AC  1308 Tax Accounting  

ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานทางการบัญชีและการภาษีอากร การ
จัดทํากระดาษทําการเพ่ือคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การคํานวณและปรับปรุงกําไรสุทธิทาง
บัญชีให้เป็นกําไรสุทธิทางภาษีอากร และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การคํานวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ การจัดทํารายงานและแนวทางการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  

 
บช  1309 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5) 

            AC  1309 Intermediate Accounting 1  
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัด
มูลค่าสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์  การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชี
เกี่ยวกับลูกหนี้ เงินลงทุน  ตั๋วเงิน  สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรั พยากรธรรมชาติ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม 
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บช  1310 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5) 
     AC  1310 Intermediate Accounting 2  
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจําแนกประเภท
หนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานค้างจ่าย 
ผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน  การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกั บบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัด การจัดทํางบกระแสเงินสด 
          หมายเหตุ ต้องผ่านวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1  
 

บช  1311 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 
     AC  1311 Management  Accounting   

บทบาทและวัตถุประสงค์ของการบัญชีเพ่ือการจัดการและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ของงบ
การเงินเพ่ือการตัดสินใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน       
การจัดทํางบประมาณ การจัดทํารายงานเสนอฝ่ายบริหาร  การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อวางแผน การ
วิเคราะห์ผลต่างเพื่อการควบคุมและตัดสินใจ  กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแ บบฝึกปฏิบัติทางการบัญชี 
และกรณีศึกษา 

 

บช  1312 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
  AC  1312 Accounting Software  Program  

องค์ประกอบและโครงสร้างหลักของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชีในการประมวลข้อมูลทางการบัญชี การเลือก ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีตามลักษณะ
การดําเนินงานของธุรกิจ โดยฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  

 
บช  1313 การบัญชีต้นทุน 3 (2-2-5) 

  AC  1313 Cost Accounting  
 บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ศัพท์และความหมายของต้นทุนต่างๆระบบบัญชีที่
ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน
งานสั่งทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสียการสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก 
การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตผลพลอยได้ ระบบต้นทุนมาตรฐาน  
 

บช  1314 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5) 
  AC  1314 Advanced Accounting 1  
 การบัญชีสําหรับกิจการร่วมการงาน  ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชําระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้างตามสัญญา กองทุนและกิจการที่ไม่แสวงหากําไร การแก้ไขข้อผิดพ ลาด
ทางการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ 
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บช  1315 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (2-2-5) 
AC  1315 Advanced Accounting 2  

การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขา เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อย การรวม
กิจการในรูปแบบต่างๆ การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของผู้ถือหุ้นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน การบัญชีสําหรับการแปลงค่า
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

หมายเหตุ ต้องผ่านวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 
 

บช  1316   การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (2-2-5) 
  AC  1316  Accounting for Specified Enterprise  
 หลักการและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี ระบบการดําเนินงานสําหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น สถาบันทางการเงิน  ธุรกิจประกันภัย  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจให้เช่าธุรกิจโรงแรม 
และธุ รกิจอ่ืน ๆ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
กรณีศึกษา  

 
 

บช  1317   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 (2-2-5) 
  AC  1317   Accounting for Government Unit  

ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบ ายการ
บัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทํา
รายการทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน                                                     

 
   บช  1318   นักบัญชีกับกิจการเพื่อสังคม    3 (2-2-5) 
   AC  1318                        Accountant and Social Enterprise 

ความหมาย ความสําคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการกิจการเพ่ือสังคม กระบวนการบริหารจัดการเพื่อ
สังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจกรรมเพ่ือสังคมต้นแบบ  
นําเสนอแนวทางสร้างสรรค์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกจัดทําแผนธุรกิจเพ่ือสังคม  พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน     
 

บช  1319   การตรวจสอบและควบคุมภายใน 3 (2-2-5) 
  AC  1319  Internal Audit and Internal Control  
 ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบภายใน มาตร ฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของ COSO 
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บช  1320   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
  AC  1320   Accounting Information System  
 หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างและส่วนย่อยของระบบบัญชี
ตามความต้องการของธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ และการเลือกใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสน เทศทางการบัญชี การจัดทํารายงานเพื่อการ
ควบคุมและตัดสินใจของระบบงานในองค์การธุรกิจ  

 

บช  1321   การสอบบัญชี 3 (3-0-6) 
  AC  1321   Auditing  

วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชี จริยธรรมแห่งวิชาชีพ การวางแผนการสอบบัญชีและการวางแนวการตรวจสอบความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบและการรวบรวม
หลักฐาน การบันทึกผลการตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบัญชี 

 
บช  1322   หัวข้อคัดสรรด้านการบัญชี 1     3 (x-x-x) 

  AC  1322   Selected Topic in Accountancy 1  
           เลือกประเด็นร่วมสมัย ความรู้ใหม่ สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาด้านการบัญชี นํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

 
บช  1323   หัวข้อคัดสรรด้านการบัญชี 2     3 (x-x-x) 

  AC  1323   Selected Topic in Accountancy 2  
          เลือกประเด็นร่วมสมัย ความรู้ใหม่ สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาด้านการบัญชี นํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

 
 บช   1324   ฝึกประสบการณ์ 4 (360 ชม.) 

   AC  1324   Field Experience  
การฝึกทักษะอาชีพทางด้านวิชาชีพบัญชีในสถานประกอบการหรือองค์การ   เริ่มจากการจัดทํา

แผนการฝึกท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์   กระบวนการทํางาน    การประเมินผลการทํางาน   และ
การปรับปรุงคุณภาพงาน  ภายใต้คําแนะนํา ช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์ 
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3.2 อาจารย์ผู้สอน 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จาก ปี 

3860200323xxx นางสาวธญารัศศ์     
ทองทับ 

-  บธ.บ. 
บช.ม. 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีมหาบัณฑิต 

ม. รามคําแหง 
ม. เกษตรศาสตร ์
 

2546 
2552 

3841600185xxx นางอมราพร   
พรพงษ ์

- บธ.บ. 
ศศ.ม. 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

ม.เกษมบัณฑิต 
ม.ราชภัฎ 
สุราษฎร์ธานี 

2541 
 

2553 
3850100300xxx นายรุ่งอรุณ  

พรมเกศ 
- บธ.บ 

 
บธ.บ 
บธ.ม. 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี  
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.สยาม 

2541 
 

2551 
2549 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
1 นางพรชิต  

ศรีบุญจิต 
 - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2543 
- กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)   
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ   
ปี พ.ศ.ที่จบ 2530 

2 นางอมรรัตน์  
ดวงแป้น 

 - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)์  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
ปี พ.ศ.ที่จบ 2550 
- ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธาน ีปี พ.ศ.ที่จบ 2548 

3 นายปริวัฒน์  
ช่างคิด 

 - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ปี พ.ศ.ที่จบ 2554 
- ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2548 

4 นางสุดารัตน์   
อนุรักษ์พงศธร 

 - บธ.ม.(การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
ปี พ.ศ.ที่จบ 2546 
- บธ.บ.(การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
ปี พ.ศ.ที่จบ 2541 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
5 นางกิตติมา  

คงโต 
 - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ปี พ.ศ.ที่จบ 2551 
- บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2537 

6 นางสาวจุฑาพร  
น้อยประเสริฐ 

 - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ปี พ.ศ.ที่จบ 2551 
- บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
วิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2546 

7 นายคุณกร   
บุญยิ้ม 

 - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎพิบูลสงคราม  
ปี พ.ศ.ที่จบ 2552 
- ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2547 

8 นางสาวจริยา  
แซ่ถ่ํา 

 - ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว) 
ป ีพ.ศ.ที่จบ 2550 
- ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์) 
ป ีพ.ศ.ที่จบ 2546 

9 นางสาวชริตา  
สินภัทรวรากุล 

 - วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ปี พ.ศ.ที่จบ 2549 
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ปี พ.ศ.ที่จบ 2545 

10 นางปานดี  
คงสมบัต ิ

 - ค.ม.(บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ปี พ.ศ.ที่จบ 2551 
- วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ปี พ.ศ.ที่จบ 2538 

11 นายนิธิพงศ์  
อนุรักษ์พงศธร 

 - ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2557 
- วศ.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2546 
- วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ปี พ.ศ.ที่จบ 2542 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
12 นางสาวนัยนา   

วรรณุทัศน์ 
 - บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปี พ.ศ.ที่จบ 2549 
- ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2549 
- ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎ 
สุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.ที่จบ 2539 

13 นางสาวเสาวรัตน์   
ศิริคง 

 - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ปี พ.ศ. ที่จบ 2554 
- ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
ปี พ.ศ. ที่จบ 2541 
- ป.บัณฑิต(วิชาชีพคร)ู 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2552 
- ป.นวัตกรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ปี พ.ศ. ที่จบ 2560 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษเฉพาะสาขาวิชา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
1 นายภูวไนย  ศรีเวชนันต์  - ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปี พ.ศ. ที่จบ 2555 
- บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   จบปี พ.ศ. 
2540 

2 นายเกรียงศักดิ์  ฤกษ์งาม  - ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป)์ วิทยาลัยครภููเก็ต 
ปี พ.ศ. ที่จบ 2530 

3 นางนฤมล  กุลสวัสดิ์  - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร์ธาน ี ปี พ.ศ.ที่จบ 2551 
- บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ปี พ.ศ.ที่จบ 2537 

4 นายอัครโยธิน วานิชชานนท์ 
 

 - วท.ม.(เศรษฐศาสตรการเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2543 
- ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  
ปี พ.ศ.ที่จบ 2536 

5 นายธีรยุทธ  
คงคล้าย 

 - น.ม.(กฎหมายมหาชน) วิทยาลัยตาปี 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2555 
- น.บ.ท.ประกาศนียบัตรบัณฑิตเนติบัณฑิต) สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติ 
ตยสภา ปี พ.ศ.ที่จบ 2550 
- น.บ. (นิติศาสตร)์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ปี พ.ศ.ที่จบ 2543 
- วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์ปี พ.ศ.ที่จบ 2540 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
6 Miss Tay Hwee Khin 

(อ.เอื้องผึ้ง) 
 - M. Sc.(Physics) University of Yangon ประเทศพม่า ปี 

พ.ศ.ที่จบ  
- B.Sc.(Physics) University of Yangon ประเทศพม่า ปี 
พ.ศ.ที่จบ 
- Dip.(Thai Language)  University of Foreign  
Languages,Yangon  
ปี พ.ศ.ที่จบ  

7 พระมหาสุวรรณ 
เกษจันทร์ 

 - ศศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2548 
- พธ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2548 

8 นางสาวพัดชา   
ช่วยปลอด 

 ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2560 
ป.(วิชาชีพครู) 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2543 
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย) 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2538 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงาน  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  ใน                 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เป็นภาคบังคับ 

4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงาน  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานใน หน่วยงาน/องค์กร/สถานประกอบการของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับ

งานบัญชี 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

หน่วยงาน/องค์กร/สถานประกอบการของรัฐและเอกชน 
4.1.5 มีความกล้าการแสดงออก การนําเสนองาน และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ในวันปกติ ) 

 

5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน (ไม่มีการท าโครงงาน) 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่  - มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล  

- ให้ทํากิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวกับการสร้างเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ร่วมกันกําหนดกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ 
- สร้างแรงจูงใจโดยการยกย่องและให้รางวัล 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี 

- สอนโดยการให้ปฏิบัติจริง  
 

3. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

- มีรายวิชาภาษาประเทศเพ่ือนบ้านและสามารถสื่อสารได้จริง 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและติดตามข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นต้น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น 
  (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่เรียนรู้   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
     กลยุทธ์การสอน 
  (1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 
  (3) จัดทําโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
     กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   (1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผู้เรียนประเมินตนเอง 
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2. ด้านความรู้ 
    ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
   (2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปั ญญา เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
     กลยุทธ์การสอน 
  (1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําด้วยตนเอง หรือการกระทําเป็นกลุ่ม 
  (2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
นําเสนอความรู้ได้ 
  (3) เรียนรู้จากสถานการณจ์ริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  (4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การกําหนดสัดส่วนน้ําหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย   
 3. ทักษะทางปัญญา 
      ผลการเรียนรู้ 
  (1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
  (2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอ ย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค ์
      กลยุทธ์การสอน 
  (1) การฝึกทักษะย่อย 
  (2) การจัดทําโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทํางานเป็นกลุ่ม 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
       กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
   (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ 
   (3) ประเมินการทํางานร่วมกัน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นําและผู้ตาม 
   (2) มีจติสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
   (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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      กลยุทธ์การสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝึกการทํางานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นํา และผู้ตาม 
 
      กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการทํางานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้นํา และผู้ตาม 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
  (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์การสอน 
   (1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   (2) ฝึกการนําเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ 
   (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
 
2.2 มาตรฐานผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะ 
             1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 

                       (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
                       (3) มีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
      กลยุทธ์การสอน 

  (1) มอบหมายงานให้รับผิดชอบ  
                     (2) การอภิปรายโดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน   
     กลยุทธ์การประเมินผล 

  (1) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน  
  (2) สังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
      และการร่วมกิจกรรมกลุ่ม   
  (3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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           2. ด้านความรู้  
       ผลการเรียนรู้ 
             (1) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎี หลักการและวิธีการทางด้านบัญชี  
              (2) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎี หลักการและวิธีการทางด้านบริหารธุรกิจ 

    (3) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติทางด้านบัญชี 
                       (4) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
        กลยุทธ์การสอน 

    (1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ 
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติ  
                       (2) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
                       (3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและการฝึกปฏิบัติ 
       กลยุทธ์การประเมินผล  
                       (1) การทดสอบย่อย กลางภาค ปลายภาค    
                       (2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
                       (3) ประเมินจากการนําเสนองาน 
                       (4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 

           3. ด้านทักษะทางปัญญา 
       ผลการเรียนรู้ 

    (1) สามารถค้นคว้าข้อมูลหลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
                         (2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านบัญชีและด้านอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  
มีเหตุผลและสร้างสรรค์  
                       (3) สามารถคิดวิเคราะห์และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   
            กลยุทธ์การสอน 
                       (1) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา และอภิปรายกลุ่ม 
                        (2) การฝึกปฏิบัติ  
                        (3) การฝึกงานในสถานประกอบการ  
            กลยุทธ์การประเมินผล  
                           (1) ประเมินจากการสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา และอภิปรายกลุ่ม 
                        (2) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ  
                        (3) ประเมินจากการฝึกงานในสถานประกอบการ  
 
                4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ 
                          (1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับ 
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

   (2) สามารถให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหากับ  
สถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในบทบาทของผู้นําและผู้ร่วมทีมงาน 
     (3) สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง   
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   กลยุทธ์การสอน 
     (1) สอนโดยการใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่ม  
                      (2) ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

            (3) ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 
   กลยุทธ์การประเมินผล 

                 (1) ประเมินตามสภาพจริงจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการ 
ทํางานกลุ่ม 

                 (2) ประเมินจากการนําเสนองานกลุ่ม 
                 (3) สังเกตจากพฤติกรรมการมีภาวะผู้นําและผู้ร่วมทีมงาน จากการทํางานร่วมกับ 

ผู้อื่น  
          5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค ์

ทางด้านบัญชีและอ่ืน ๆ  
   (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้ 

รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ 
                        (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน 
   (1) ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแก้ปัญหาเชิงเหตุผล 
   (2) มอบหมายงาน เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและนําไป 

ประยุกต์ใช้ 
              (3) ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์การประเมินผล 

    (1) ประเมินผลจากการวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
   (2) ประเมินผลจากการนําเสนองานอย่างเข้าใจ  

     (3) ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
 (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น 
 (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่เรียนรู้   
 (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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  2. ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
 (2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 
 (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 (1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
 (2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค ์
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นําและผู้ตาม 
 (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
 (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาภาษา                  
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                 
การพัฒนาทักษะพูดและการเขียน                 
ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                 
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

                

จังหวัดศึกษา                 
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                 
พลังของแผ่นดิน                 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

                

การเข้าใจดิจิทัล                 
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป                 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
       3.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1.1 ผลการเรียนรู้ 
 (1) มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 

 (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (3) มีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 3.2.1.2 กลยุทธ์การสอน 

 (1) มอบหมายงานให้รับผิดชอบ  
 (2) การอภิปรายโดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน   
 3.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผล 

 (1) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน  
 (2) สังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และการร่วมกิจกรรมกลุ่ม   
 (3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

    3.2.2 ด้านความรู้  
 3.2.2.1 ผลการเรียนรู้ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎี หลักการและวิธีการทางด้านบัญชี  
 (2) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎี หลักการและวิธีการทางด้านบริหารธุรกิจ 

    (3) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติทางด้านบัญชี 
 (4) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
  3.2.2.2 กลยุทธ์การสอน 

 (1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ  
 (2) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 (3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและการฝึกปฏิบัติ 
 3.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผล  
 (1) การทดสอบย่อย กลางภาค ปลายภาค    
 (2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
 (3) ประเมินจากการนําเสนองาน 
 (4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 

3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.2.3.1 ผลการเรียนรู้ 

 (1) สามารถค้นคว้าข้อมูลหลักฐาน  แนวคิดต่างๆ  ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 
 (2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านบัญชีและด้านอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  
มีเหตุผลและสร้างสรรค์  
 (3) สามารถคิดวิเคราะห์และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   
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      3.2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
 (1) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา และอภิปรายกลุ่ม 
                           (2) การฝึกปฏิบัติ  
                           (3) การฝึกงานในสถานประกอบการ  
       3.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผล  
 (1) ประเมินจากการสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา และอภิปรายกลุ่ม 
                           (2) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ  
                           (3) ประเมินจากการฝึกงานในสถานประกอบการ  
 
      3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.2.4.1 ผลการเรียนรู้ 

 (1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับ 
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

        (2) สามารถให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหากับ  
สถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในบทบาทของผู้นําและผู้ร่วมทีมงาน 
   (3) สามารถพัฒน าความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
  3.2.1.2 กลยุทธ์การสอน 
   (1) สอนโดยการใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่ม  

(2) ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(3) ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 

  3.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผล 
 (1) ประเมินตามสภาพจริงจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการ 

ทํางานกลุ่ม 
(2) ประเมินจากการนําเสนองานกลุ่ม 
(3) สังเกตจากพฤติกรรมการมีภาวะผู้นําและผู้ร่วมทีมงาน จากการทํางานร่วมกับ 

ผู้อื่น  
3.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.2.5.1 ผลการเรียนรู้ 
 (1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 

ทางด้านบัญชีและอ่ืน ๆ  
 (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้ 

รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ 
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ  

เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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  3.2.5.2 กลยุทธ์การสอน 
 (1) ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแก้ปัญหาเชิงเหตุผล 
          (2) มอบหมายงาน เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและนําไป 

ประยุกต์ใช้ 
   (3) ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 
  3.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผล 

 (1) ประเมินผลจากการวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
          (2) ประเมินผลจากการนําเสนองานอย่างเข้าใจ  

   (3) ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

ความหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี 
ความหวังของผลลัพธ์

การเรียนรู ้
รายละเอียด 

ปีท่ี 1 ผู้เรียนสามารถ ทราบถึงเอกสารประกอบการลงบัญชี  วางระบบบัญชี  ขั้นพ้ืนฐาน   
ของธุรกิจรูปแบบต่างๆ   วิเคราะห์รายการค้า   พร้อมบันทึกบัญชี  ขั้นพ้ืนฐานของ
ธุรกิจซื้อมาขายไป  ธุรกิจบริการและธุรกิจผลิต   ทํารายงานทางการเงิน  คืองบกําไร
ขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจแบบต่างๆ ได ้

ปีท่ี 2 ผู้เรียนสามารถ   นําเทคโนโลยีมาใช้ในงานบัญ ชีได้  คิดวิเคราะห์รายงานทางเงิน   
และมีความรู้เรื่องและทักษะด้านภาษีของธุรกิจต่างๆ ได ้

ปีท่ี 3 ผู้เรียนสามารถนําความรู้ด้านบัญชี   ไปใช้ในชีวิตจริง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณนัก
บัญชีตามสภาวิชาชีพกําหนดได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
บช 1301 หลักเศรษฐศาสตร์                 
บช 1302 หลักการจัดการ                 
บช 1303 หลักการตลาด                 
บช 1304 กฎหมายธุรกิจ                 
บช 1305 หลักการบัญชี                 
บช 1306 หลักการเงิน                 
บช 1307 การภาษีอากร                 
บช 1308 การบัญชีภาษีอากร                 
บช 1309 การบัญชีชั้นกลาง 1                 

บช 1310 การบัญชีชั้นกลาง 2                 

บช 1311 การบัญชีเพื่อการจัดการ                 
บช 1312 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี                 
บช 1313 การบัญชีต้นทุน                 
บช 1314 การบัญชีชั้นสูง 1                 
บช 1315 การบัญชีชั้นสูง 2                 
บช 1316 การบัญชีเฉพาะกิจการ                 
บช 1317 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                 
บช 1318 นักบัญชีกับกิจการเพื่อสังคม                 
บช 1319 การตรวจสอบและควบคุมภายใน                 
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
บช 1320 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                 
บช 1321 การสอบบัญชี                 
บช 1324 การฝึกประสบการณ์                 
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หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า ด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ํากว่าปริญญา พ.ศ. 2560  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 2การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา /
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 

กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  สุ่มรายวิชาในหมวด 

วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี  
 (2) สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการ 

เรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน 
จากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

(3) ใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องจาก รายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ .5 และ มคอ .6  
ที่อาจารย์ประจําวิชาจัดทํา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ประจําภาคการศึกษา ที่
แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจั ดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร   ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือ หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานที่กําหนด  

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
(1) แต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

  - กรรมการจากสํานักวิชาการ 
  - กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
- กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ 

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปีการศึกษาท่ีมีผู้สํา เร็จการศึกษา 

โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดําเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กํา หนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้ องเก็บรวบรวมและแจ้งให้

ผู้เกี่ยว ข้องทราบเพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่  รายงานผลการจัดการ ดํา เนินงานของหลักสูตร (มคอ .7)  
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คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร   แหล่งฝึกปฏิ บัติผู้ใช้บัณฑิต  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจั ดการศึกษาและ
การปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 

- ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
- จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําปีการศึกษา  

(3) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร 
- กําหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและ ผู้ให้ ข้อมูล ที่สามารถ นํามาใช้วิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ที่ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขา วิชา  เพ่ือประเมิน
ความสําเร็จของการผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

-  พัฒนา เครื่องมือ  ที่ใช้ใน การเก็บรวบรวม ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ดําเนินการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ 

- ใช้ข้อมูลที่เก่ียว ข้องจากรายงานผลการ จัดการเรียนรู้ของราย วิชา มคอ .5 และ 
มคอ.6 และข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัด ทํา
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 
    - จัดทํา รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของ ผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา ที่แสดงให้ เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจั ดการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร 
ผู้สําเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ กําหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดง ข้อมูล
หรือหลักฐานที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2560 
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หมวดที่  6   
การพัฒนาอาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร  และแนะนําอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และมอบเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  ได้แก่ คู่มือหลักสูตร  คู่มือนักศึกษา  กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของท างวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือทราบถึงปรัชญา  พันธกิจ 
และวิสัยทัศน ์ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  แนวทางในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (มคอ.4) รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  รวมถึงการ   
บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

     2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

     2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม  สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  

     2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้  (Knowledge Management) 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตร  
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

      2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
      2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร  
      2.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

        2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที่  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
   หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1.1. จํานวนอาจารย์ ประจําหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า  1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2. คุณสมบัติอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน 
และในจํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวนอย่างน้อย 1 คน  
  1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ  
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากําลังศึกษา  และประเมินผลการมีงานทํา  
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องกา รของผู้ใช้บัณฑิต  มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ  การ
ทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง  เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไป
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม  2) 
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้  และมีคุณลักษณะพิเศษ  
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม สํารวจความต้องการจําเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  
2. สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร  
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือทําด้วยการเรียนรู้จาก การทํางาน (Work-

based Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริม  ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมด้านการ

ประกอบธุรกิจ ติดตามสถานการณ์และวิกฤติทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง  
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ  โดยการบริการชุมชน  ด้วยองค์ความรู้ทางด้าน บริการ

สังคมภายใต้แนวคิดส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทํางานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน ทางด้าน

งานบริหารธุรกิจ การเรียนรู้ทางวิชาชีพการบัญชี 
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3.  นักศึกษา 
หลักสูตรให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน

หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรี ยน และมีกิจกรรม 
ทั้งด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  เพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ  ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
สาขาวิชาระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อ
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทาง
อ่ืน เช่น กล่องร้องเรียนที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ และร้องเรียนผ่านอีเมล์  
4.  อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความ สําคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตนักศึกษาจึงมีการ
กําหนด ระบบ กลไก เก่ียวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด นอกจากนั้นยังจัดทําระบบ  การบริหาร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม  นอกจากนี้
สาขาวิชา ยังมีโครงการให้อาจารย์เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้จริงและนําความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมา สอน
นักศึกษาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจําทุกปี เพื่อประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และเพ่ือกําหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสําหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้
มีการทบทวนหลักสูตร 
 
5.  หลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชน ระนอง ให้ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้ตอบส นองต่อ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชนระนอง มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยชุมชน ระนองและบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบ ทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา  
          หลักสูตรให้ความสําคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ 
 หลักสูตรได้ส่งนักศึกษาออกฝึก ประสบการณ์หรือฝึกงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์จริงใน
การทํางานในสถานประกอบการ 
          หลักสูตรกําหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้  มาวิเคราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ของ
ผู้ใช้บริการ  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี

ตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้ นเอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี่ที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน    
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน  
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

- x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี      
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่      
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)      
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับ และ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
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หมวดที่  8   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
 2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา 
 3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
 4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

 2) นิเทศการสอน โดย แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/ทีมผู้สอน 

 3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

 4) รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์
การสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก 
1) นักศึกษาปีสุดท้าย /ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ 
2) ผู้ว่าจ้าง 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4) สํารวจสัมฤทธิผลของผู้สําเร็จการศึกษา 
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมในหมวดที่ 7 ข้อ 7 รวมทั้งการผ่านการประเมิน
การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนระนอง  

     
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 1) รวบรวมข้อเสนอแนะ /ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีการ

ปรับปรุงเป็นบางรายวิชา หรือรายหลักสูตร 
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ภาคผนวก  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักส ูตร 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 58 หนว่ยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต      จํานวน 21 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพ      2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต       จํานวน 37 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาบังคับ           2.2.1 วิชาบังคับ                        24 หน่วยกิต      จํานวน 24 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาเลือก             2.2.2 วิชาเลือก                            9 หน่วยกิต      จํานวน   9 หน่วยกิต 
         2.2.3 วิชาการฝึกงาน           2.2.3 วิชาการฝึกงาน                     4 หน่วยกิต      จํานวน   4 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย     : หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  
                   สาขาวิชาการบัญชี 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in    
                  Accountancy 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี 
ภาษาอังกฤษ : Associate   Program in Accountancy 

 
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การกําหนดชื่อ
ปริญญาระดับอนุปริญญาว่า “อนุปริญญา” 
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกําหนดใช้
อักษรย่อว่า  
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. 2548 
 

ชื่ออนุปริญญา 
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
ชื่อย่อ  : อ.บธ.(การบัญชี) 
ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม : Associate of Business Administration  
           (Accountancy)  
ชื่อย่อ  : A.B.A. (Accountancy) 

ชื่ออนุปริญญา 
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี 
ชื่อย่อ  : อ.(การบัญชี) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม : Associate Degree in Accountancy 
ชื่อย่อ  : A.(Accountancy) 

ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ทาง
บริหารธุรกิจและการบัญชี ตามความต้องการของสังคมและชุมชน  

ปรัชญาของหลักสูตร 
สร้างนักปฏิบัติด้านการบัญชี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตามความต้องการของชุมชนและสังคม 

 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
และการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 

ความส าคัญของหลักสูตร 
       - ไม่มี -  

ความส าคัญของหลักสูตร 
      งานบัญชีเป็นงานที่มีความจําเป็นสําหรับทุกธุรกิจ ปัจจุบัน
ธุรกิจมีการขยายตัวหลากหลายรูปแบบ   มีผู้ประกอบการใหม่ใน

 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและความรู้ใหม่ ทางด้านการบัญชี 
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ระดับชุมชนที่ยังขาดความรู้ในด้านการบัญชีเพื่อใช้ในการประเมิน
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน ประกอบกับหน่วยงาน
ภาครัฐให้การส่งเสริมในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งปัจจุบัน
กรมสรรพากรกําหนดนโยบายให้มีการจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายตาม
ความเป็นจริงสําหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจการพาณิชย์  
ซึ่งต้องอาศัยบุคคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจ  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือสร้างบุคลากรทางการบัญชีที่มีความรู้และทักษะทางปัญญาด้านการ
บริหารธุรกิจ และการบัญชีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ 
และการปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับงาน
ทางด้านธุรกิจและการบัญชี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 
    2. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาชีพทางด้านบัญชี 
 และการบริหารธุรกิจและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
    3. มีทักษะวิชาชีพทางด้านบัญชี การคิดวิเคราะห์และสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
    4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   5. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบัญชี  
 
 

 
ปรับปรุงเพื่อมุ่งเม้นการพัฒนาผู้เรียน 
ตาม Learning outcome ของหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ไมน่้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า  58  หน่วยกิต 
       2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต            
       2.2 วิชาชีพ                  ไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต 
             2.2.1 วิชาบังคับ                     24  หน่วยกิต 
             2.2.2 วิชาเลือก              9  หน่วยกิต   
 2.2.3 วิชาการฝึกงาน                            4  หน่วยกิต 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า  30 หนว่ยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  58  หน่วยกิต 
2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน       21  หน่วยกิต 
2.2 วิชาชีพ จํานวน      37  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับ   จํานวน      24  หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก                       จํานวน        9   หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาการฝึกงาน จํานวน       4   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

 

เปรียบเทียบรายวิชา  
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา” 
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “รายวิชา
ใหม”่ 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกิต 
บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์                                              3(3-0-6) 
บธ 0102 หลักการจัดการ                                                 3(3-0-6) 
บธ 0103 หลักการตลาด                                                   3(3-0-6) 
บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ                                                   3(3-0-6) 
บธ 0105 หลักการบัญชี                                                    3(2-2-5) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน  21 หน่วยกิต 
หลักเศรษฐศาสตร์                                        3(3-0-6) 
หลักการจัดการ                                            3(3-0-6) 
หลักการตลาด            3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจ                                             3(3-0-6) 
หลักการบัญชี            3(3-0-6) 
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บธ 0106 หลักการเงิน                                                      3(3-0-6) 
บธ 0107 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ                                   3(2-2-5) 
บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                              3(3-0-6) 

หลักการเงิน                                                       3(2-2-5) 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
การภาษีอากร                                                    3(2-2-5) 

 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
รายวิชาใหม ่
 
 

วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต                                    
บธ 0301  การบัญชีภาษีอากร                                            3(2-2-5) 
บธ 0302  กระบวนการจัดทําบัญชี                                       3(2-2-5) 
บธ 0303  การบัญชีเพื่อการจัดการ                                      3(2-2-5) 
บธ 0304  การบัญชีกิจการพิเศษ                                         3(2-2-5) 
บธ 0305  การบัญชีรัฐบาล                                               3(2-2-5) 
บธ 0306  การบัญชีการเงิน                                              3(2-2-5) 
บธ 0307  ระบบสารเทศทางการบัญชี                                  3(2-2-5) 
บธ 0308  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี                              3(2-2-5) 

วิชาบังคับ จ านวน  24  หน่วยกิต 
การบัญชีภาษีอากร                                              3(2-2-5) 
.......................................................................................................... 
การบัญชีเพื่อการจัดการ                                        3(2-2-5) 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
..........................................................................................................
    
.......................................................................................................... 
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี                               3(2-2-5) 
การบัญชีชั้นกลาง 1                                             3(2-2-5) 
การบัญชีชั้นกลาง 2                                             3(2-2-5) 
การบัญชีต้นทุน                                                  3(2-2-5) 
การบัญชีชั้นสูง 1                                                3(2-2-5) 
การบัญชีชั้นสูง 2                                                3(2-2-5) 

 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก 
ยกเลิกรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต วิชาเลือก  จ านวน  9  หน่วยกิต  
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บธ 0309 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                    3(2-2-5) 
บธ 0310 การใช้เครื่องใช้สํานักงาน                                       3(2-2-5) 
บธ 0311 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต          3(2-2-5) 
บธ 0312 จริยธรรมทางธุรกิจ                                              3(3-0-6) 
บธ 0313 การเป็นผู้ประกอบการ                                         3(3-0-6) 
บธ 0314 การบัญชีโรงแรม                                                3(3-0-6) 
บธ 0315 การบัญชีเฉพาะกิจการ                                         3(2-2-5) 
บธ 0316 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินและการบัญชี                3(2-2-5) 
  

.......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
การบัญชีเฉพาะกิจการ                                          3(2-2-5) 
.......................................................................................................... 
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                                      3(2-2-5) 
นักบัญชีกับกิจการเพื่อสังคม                                    3(2-2-5) 
การตรวจสอบและควบคุมภายใน                              3(2-2-5)   
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                 3(2-2-5) 
การสอบบัญชี                                                     3(3-0-6) 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับ 
รายวิชาใหม่ 

วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า     4  หน่วยกิต 
บธ 0317   ฝึกงาน                     4(360 ชั่วโมง) 

วิชาการฝึกงาน จ านวน     4  หน่วยกิต 
ฝึกประสบการณ์              4(360 ชั่วโมง) 

 

 
 
 

 


