รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
: คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
: Bachelor of Business Administration Program in Accounting

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
Bachelor of Business Administration (Accounting)
B.B.A. (Accounting)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่ใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554
6.5 สภากลั่นกรองมอบความเห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ดานการทําบัญชี
8.2 ดานการสอบบัญชี
8.3 ดานการบัญชีบริหาร
8.4 ดานการภาษีอากร
8.5 ดานการวางระบบบัญชี
8.6 ดานการตรวจสอบภายใน
8.7 ดานการใหคําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
8.8 ดานอื่นที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ
และนักวิชาการพัสดุ เปนตน
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ป
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1. นางนันทรัตน นามบุรี
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2542
ผูชวยศาสตราจารย
บธ.บ. (การบัญชี)
พระนครเหนือ
3 9002 00153 62 1
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2532
2. นายสันติ อารักษคุณากร
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2546
ผูชวยศาสตราจารย
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกริก
2526
3 9599 00121 62 3
3. นายมานพ ทองไทย
บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2552
อาจารย
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2545
3 1006 01454 61 1
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2527
4. นางสาวพยอม ตอบประโคน บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2552
อาจารย
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2546
3 3108 00227 41 9
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2533
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ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ)
ชื่อ-สกุล
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ป
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
5. นางสาวณฏฐาระวี พงคกระพันธุ
บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2546
อาจารย
บช.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2540
3 9002 00153 64 8
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ ป จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงของกระแสเศรษฐกิ จ และการเงิ น โลกทํ าให มีการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจเพิ่มทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปดเขตการคาเสรี
ส ง ผลต อ รู ป แบบของระบบการค า และระบบเศรษฐกิ จ ของโลก การเป ด เสรี ทางการเงิ น ทํ า ให เ กิ ด การ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย
สงผลใหเกิดความจําเปนที่ตองมีแนวปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ดียังสงผลใหประเทศไทยตองพัฒนากําลังคนในวิชาชีพบัญชีใหมีความรู ความสามารถ ในระดับ
สากล และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงดานสังคมโลกในกระแสโลกาภิวัตน มีผลตอวัฒนธรรมและมาตรฐานการ
ทํางานในองคการ ทําใหเกิดลักษณะสังคมแหงความรู บุคลากรจึงตองมีความสามารถในการเรียนรูและ
ปรับตัวสูง ดังนั้นการพัฒนาสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน ควรมุงเนนใหบุคคลตระหนักถึงความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอก ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบัญชี ตอบสนองความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และระดับสากล เนนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหมีความรู
ทางวิชาชีพบัญชี เขาถึงองคความรูและพัฒนาองคความรูทางวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ วิ ชาชี พได อย างเหมาะสม และตอบสนองต อการเปลี่ ย นแปลงด านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการเงิ น รวมทั้ ง การสร า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องบั ณ ฑิ ต ในด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในสาขาวิชาตางๆ มุงเนนใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรของสาขาวิชาที่ศึกษา และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง การผลิตบุคลากรดานการบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี จึงเปนพันธกิจที่สําคัญสวนหนึ่งของสถาบันที่มุงพัฒนาบุคลากรสาขานี้ใหมีความเปนเลิศในการ
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สรางบัณฑิตคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ไดมุงเนนพัฒนานักศึกษาใหเปน
นักการบัญชีมืออาชีพ โดยสรางบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปญญา เนนการคิดวิเคราะห
เชิ ง ตั ว เลข และใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ สื บ ค น องค ค วามรู แก ป ญ หา ตลอดจนนํ า มาใช ใ ห ส อดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนสงเสริมมาตลอดที่ไดเปดสอนหลักสูตรนี้
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอืน่ ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจําภาควิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือก
และเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวดวิชา
นั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการประเมินผล
ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพทางการบัญชีตามความตองการของสังคม อันกอใหเกิดประโยชนตอประเทศ
1.2 ความสําคัญ
สถานการณ ป จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงของกระแสเศรษฐกิ จ และการเงิ น โลกทํ า ให มี ก าร
รวมกลุมทางเศรษฐกิจเพิ่มทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปดเขตการคาเสรี
ส ง ผลต อ รู ป แบบของระบบการค า และระบบเศรษฐกิ จ ของโลก การเป ด เสรี ทางการเงิ น ทํ า ให เ กิ ด การ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย
สงผลใหเกิดความจําเปนที่ตองมีแนวปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ดียังสงผลใหประเทศไทยตองพัฒนากําลังคนในวิชาชีพบัญชีใหมีความรู ความสามารถ ในระดับ
สากล และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม สวนการเปลี่ยนแปลงดานสังคมโลก
ในกระแสโลกาภิวัตน มีผลตอวัฒนธรรมและมาตรฐานการทํางานในองคการ ทําใหเกิดลักษณะสังคมแหง
ความรู บุคลากรจึงตองมีความสามารถในการเรียนรูและปรับตัวสูง ดังนั้นการพัฒนาสังคมใหเติบโตอยาง
ยั่งยืน ควรมุงเนนใหบุคคลตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
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ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จึงตอบสนองความจําเปน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแขงขันทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ
และระดับสากล เนนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหมีความรูทางวิชาชีพบัญชี เขาถึงองคความรู และ
พัฒนาองคความรูทางวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเงิน รวมทั้งการสราง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตนักศึกษาในสาขานี้ใหมี
คุณสมบัติ และคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรูความสามารถเฉพาะทางดานวิชาชีพการบัญชี
2. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3. สามารถประกอบอาชีพทางบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเสริมสรางแนวคิดใหบัณฑิตเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแสวงหาความรูใหม อีกทั้งมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา
(4 ป) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธในการพัฒนาและหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด ดังนี้
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา - พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ทั่วไปใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่
ศึกษาทั่วไป โดยศึกษาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษากําหนด
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
2. ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
- ปรับปรุงหลักสูตรโดยมี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ใหมี
พื้นฐานจากมาตรฐาน
มาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑ
การศึกษาระหวางประเทศ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
สําหรับผูป ระกอบวิชาชีพ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
บัญชี (IES)
และสภาวิชาชีพบัญชี
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ (ปการศึกษา/ครั้ง)
- ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
- เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
หลักฐาน :
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
ตัวบงชี้ :
- หลักสูตรไดรับการประเมิน
มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
- หลักสูตรไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
3.เสริมสรางความรูและทักษะวิชาชีพ -สรางความรวมมือทางวิชาการ หลักฐาน :
ของนักศึกษาและบัณฑิตอยาง
กับองคการวิชาชีพบัญชีหรือผูใช - รายงานผลการประเมินความ
ตอเนื่อง
บัณฑิตในการพัฒนาขีด
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ความสามารถทางวิชาชีพของ
ผูประกอบการ
นักศึกษาและบัณฑิต
ตัวบงชี้ :
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดานการ
หลักฐาน :
สอนและบริการวิชาการ ให
เรียนการสอนใหทํางาน
- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
บริการวิชาการแกองคกร
อาจารยในหลักสูตร
และประสิทธิผล
ภายนอก
- เอกสาร/รายงานผลการไป
- อาจารยทุกคนตองอบรมเพื่อ
ราชการเพื่อเขารวมฝกอบรม
พัฒนาตนเองทางดานการ
ตัวบงชี้ :
บัญชีภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- อาจารยไดรับการพัฒนาไม
นอยกวารอยละ 50
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาคใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.4 กรณีนักศึกษาตองการเปลี่ยนสาขาวิชา
การเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
2.2.3 เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าอื่ น จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
2.2.4 มีคุณสมบั ติ อื่นครบถว นตามประกาศขอบั งคับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาหรื อตาม
เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขาสวนใหญขาดความพรอมดานทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับใชศึกษาตอใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีในดานตาง ๆ ดังนี้
2.3.1 การฟง-เขียน-อาน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3.2 คณิตศาสตร สูตรคูณ รอยละ และสถิติเบื้องตน
2.3.3 พิมพดีด/คอมพิวเตอรเบื้องตน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดรายวิชาปรับพื้นฐานดานการใชภาษาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2.4.2 เพิ่มรายวิชาคณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ การวิเคราะหเชิงปริมาณ และสถิติธุรกิจ เพื่อปรับ
พื้นฐานดานการคิด วิเคราะห และตัดสินใจ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน
2.4.3 จัดรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและ
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่องานบัญชี เพื่อเสริมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2555
120
120
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480
120

2559
120
120
120
120
480
120

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ

งบประมาณที่ตองการ
2555
2556
2557
2558
2559
2,040,000 4,080,000 6,120,000 8,160,000 8,160,000

คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 8,500 บาทตอภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 700 บาทตอป 84,000 168,000 252,000 336,000 336,000
รวมรายรับ
2,124,000 4,248,000 6,372,000 8,496,000 8,496,000
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2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย

งบประมาณที่ตองการ
2556
2557
2558
849,600 1,274,400 1,699,200
1,699,200 2,548,800 3,398,400
1,699,200 2,548,800 3,398,400
4,248,000 6,372,000 8,496,000
120
120
120
13,700
13,700
13,700

2555
2559
เงินคงคลัง รอยละ 20
424,800
1,699,200
รายจายระดับมหาวิทยาลัยรอยละ 40 849,600
3,398,400
คาใชจายในการดําเนินงานรอยละ 40 849,600
3,398,400
รวม
2,124,000
8,496,000
จํานวนนักศึกษา
120
120
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
13,700
13,700
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา และเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๓ (๒)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาเฉพาะดาน
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
99 หนวยกิต
45 หนวยกิต
ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
39 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

หมายเหตุ : วิชาบังคับกอน หมายถึง รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนและสอบผาน
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2100101
2100102
2100104
2100107
2100108
2100103
2100105
2100106
2100109
2100110
2100111
2100112
2100113
2100114
2150101
2150102

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
ก. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
- บังคับเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Malay for Communication and Learning Development
- เลือกเรียน
หลักการอานและเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malay
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning
ค. กลุมวิชาสังคมศาสตร
สังคมภิวัตน
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
10 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ง. กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 หนวยกิต
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาแกน
45 หนวยกิต
- เรียนโดยไมนับหนวยกิต
3 หนวยกิต
3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
Mathematics for Business
- บังคับเรียน
45 หนวยกิต
3150110 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Business and Legal Environment
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
3150204 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
3150205 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
3152102 การบัญชีขั้นตน 1
3(2-2-5)
Principle of Accounting 1
3153102 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
3154101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principle of Business Management
3156144 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
3156106 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operations Management
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3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
Economics for Business
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
Management Information system for Business
ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน
- วิชาเอกบังคับ
3152203 การบัญชีขั้นตน 2
Principle of Accounting 2
3152204 การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3152205 การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3152307 การบัญชีตนทุน 1
Cost Accounting 1
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3152309 การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
3152310 การสอบบัญชี
Auditing
3152416 การบัญชีตนทุน 2
Cost Accounting 2
3152417 การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3152418 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3152419 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Control
3152425 สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
3153403 รายงานการเงินและการวิเคราะห
Financial Reporting and Analysis

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
เรียนไมนอยกวา 45 หนวยกิต
39 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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- วิชาเอกเลือก

3152313 การวางระบบบัญชี
Accounting System Design
3152314 ทฤษฎีบัญชี
Accounting Theory
3152315 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน
Small and Micro Community Enterprise Accounting
3152316 การบัญชีระหวางประเทศ
International Accounting
3152420 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3152421 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
Public Sector Accounting
3152422 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Software Packa ges for Accounting
3152423 การวิจัยทางการบัญชี
Accounting Research
3153404 การวางแผนกําไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
3153405 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
3150306
3150408
3152426
3152427
3152428

ค. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education Preparation
สหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education
หรือ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี
Preparation for Field Experience in Accounting
การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 1
Field Experience in Accounting1
การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 2
Field Experience in Accounting2

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
6(600) ชั่วโมง
3(0-4-5)
3(300) ชั่วโมง
3(300) ชั่วโมง

3)หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4. แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน

รหัสวิชา/รายวิชา
3150101
3152102
3156101
3150103

คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ (เรียนโดยไมนับหนวยกิต)
การบัญชีขั้นตน 1
หลักการบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

รหัสวิชา/รายวิชา
3150111
3153102
3156144
3159109
3152203

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การเงินธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นตน 2
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน

รหัสวิชา/รายวิชา
3150110 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอม
ทางกฎหมาย
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
3154101 หลักการตลาด
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

3150204 สถิติธุรกิจ

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)

3152204 การบัญชีขั้นกลาง 1
3152307 การบัญชีตนทุน 1
3152309 การบัญชีภาษีอากร
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

รหัสวิชา/รายวิชา
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

รหัสวิชา/รายวิชา
3156106
3156319
3152205
3152310
3152416

การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
การจัดการเชิงกลยุทธ
การบัญชีขั้นกลาง 2
การสอบบัญชี
การบัญชีตนทุน 2
รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)
กลุมวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต

3150205 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1
3153403 รายงานการเงินและการวิเคราะห
3152419 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต

เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี
รวม

3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

รหัสวิชา/รายวิชา
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
3152417 การบัญชีขั้นสูง 2
กลุมวิชาเฉพาะดาน 3152418 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(วิชาเอกบังคับ)
3152425 สัมมนาการบัญชีการเงิน
กลุมวิชาเฉพาะดาน เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
(วิชาเอกเลือก)
กลุมวิชาฝก
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
ประสบการณ
หรือ
วิชาชีพ
3152426 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี
หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ

รหัสวิชา/รายวิชา
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
หรือ
3152427 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 1
3152428 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 2
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(0-4-5)
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(600) ชั่วโมง
3(300) ชั่วโมง
3(300) ชั่วโมง
6 หนวยกิต
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 12
บังคับเรียน
10
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝก
ทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหา
และแนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2(1-2-3)

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและ
เขี ย นได อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฝ กการพู ด ทั้ งรายบุ คคลและเป น กลุ ม และร ว ม
วิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ
ความเรี ย งและบทความ โดยเน น การใช ภ าษาตามมาตรฐานของงานเขี ย น
ประเภทนั้น และฝกวิจารณ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน
ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การ
แนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการใหขอมูลการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารทางโทรศั พ ท แ ละการแสดงความคิ ด เห็ น พั ฒ นาทั ก ษะการใช
เครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช
ในชีวิตประจําวันเชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
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2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Malay for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษา
มลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน
การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอ
สอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
เลือกเรียน
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principle of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําให
การอ า นและการเขี ย นคํ า ไทยผิ ด ไปจากกฎเกณฑ เก็ บ รวบรวม วิ เ คราะห
เปรี ย บเที ย บคํ า ที่ มั ก เขี ย นหรื อ อ า นผิ ด จากกฎเกณฑ อภิ ป ราย สรุ ป ผล แนว
ทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of speaking and reading skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอาน
อยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พั ฒ นาการอ า นภาษาอั งกฤษเพื่ อให ส ามารถอ านจั บ ใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษา
และอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การ
เชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูล
ในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใหใชสอดคลองกับบริบททางสังคม
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด สําหรับการสื่อสารที่จําเปนในการใชภาษาจีน
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2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการ
ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไป ใหสามารถประยุกตใชใน
การสื่อสารกับเจาของภาษาได
กลุมวิชามนุษยศาสตร

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

2100112 วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิง
บวกเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ผู อื่ น และสรรพสิ่ ง ทั้ ง ปวง การปรั บ ตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนิน
ชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี คุณธรรม
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับ
กระบวนทั ศ น การรั บ รู ค วามงาม ผ า นภาพ เสี ย งและการเคลื่ อ นไหว
ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากล
ทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับ
ชีวิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผล
การศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2150101 สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ มในสั ง คมไทย สั ง คม
อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตางๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมือง
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2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการ
จัด การด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมที่เ กี่ย วข องกั บชุ มชน แนวคิ ด
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการดํ า รงชี วิ ต ใน
ทองถิ่น
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิดและการตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิ ง บวก การคิ ด วิ เ คราะห และความฉลาดทางอารมณ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ และ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงิน
เกี่ ย วกั บ ดอกเบี้ ย การเช าซื้ อ บั ญ ชี รั บ -จ าย ภาษี และสถิ ติ เ บื้ อ งต น เพื่ อการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ
ทางวิ ท ยาศาสตร ความสํ า คั ญ และผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู เบื้องตนเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
กลุมวิชาแกน
45 หนวยกิต
3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
Mathematics for Business
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับธุรกิจ หลักการใชเหตุผลทางอุปนัยและ
นิรนัย เซต ความสัมพันธและฟงกชัน พีชคณิตเชิงเสนและโปรแกรมเชิงเสน
ลําดับและอนุกรม และคณิตศาสตรการเงิน
3150110 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Business and Legal Environment
หลั กกฎหมายและวิธี ป ฏิบั ติเ กี่ ยวกับ การจัด ตั้ ง อํานาจหน าที่การ
ดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบหางหุนสวนสามัญ หาง
หุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และ
รูปแบบอื่น ๆ หลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ไดแก ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน ค้ําประกัน จํานอง
จํ า นํ า ตั ว แทน นายหน า ประนี ป ระนอมยอมความ ตั๋ ว เงิ น ประกั น ภั ย และ
พระราชบัญญัติ วาดว ยความผิ ดอั นเกิด จากการใชเ ช็ค อี กทั้ ง พระราชบัญญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานทางธุ ร กิ จ โดยเน น การสื่ อ สารระหว า ง
หนวยงาน คํ าศัพท ทางธุ รกิจเกี่ยวกั บการบริหารสํานักงาน งานบุ คลากร การ
สนทนาทางโทรศัพท การจัดลําดับงานและการนัดหมาย การติดตอทั่วไป การ
สื่อสารภายในสํานักงาน จดหมายสอบถาม การสั่งซื้อ การแจงราคาสินคา และ
การสมัครงาน
3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
การใชภาษาอังกฤษโดยฝกทักษะ 4 ดาน คือ การฟง พูด อานและ
เขียนทางดานธุรกิ จ เพื่อใหธุรกิจก าวไปสูธุ รกิจระหวางประเทศ ศึกษาการค า
ภายในประเทศ และการคาระหวางประเทศ เอกสารการเจรจาการคา ในดาน
การนําเขา สงออก การติด ต อธนาคาร โรงแรม นัด หมายการประชุม การจด
รายงานการประชุม การประชาสัมพันธสินคา การเขียนจดหมายรองเรียน ศึกษา
หัวขอที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน การสั่งซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ต เปนตน
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3150204 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส การ
วิเคราะหความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริกส การวิเคราะหสหสัมพันธและ
การถดถอย อนุ ก รมเวลา เลขดั ช นี ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจเบื้ อ งต น และการ
ประยุกตใชสถิติประยุกตในเชิงธุรกิจ
3150205 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิ
เพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง โปรแกรมเชิงเสนตรง ตัวแบบของ
มารคอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอยและการจําลองเหตุการณ

3(3-0-6)

3152102 การบัญชีขั้นตน 1
3(2-2-5)
Principle of Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการ
บัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑขอบังคับทางบัญชี แมบทการ
บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตาม
วงจรบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปยังบัญชี
แยกประเภททั่ ว ไป การจั ด ทํ า งบทดลอง การปรั บ ปรุ ง และป ด บั ญ ชี
กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา
3153102 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 1
ขอบเขต ลั กษณะ บทบาทและหน าที่ของฝายการเงินในธุ รกิ จ
ตลอดจนเป า หมายและความสํ า คั ญ ของการเงิ น ธุ ร กิ จ โดยเน น ให เ ข า ใจถึ ง
หลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนิน
การของธุรกิจ การวิเคราะหและการวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน
ตลาดการเงิน โครงสรางทางการเงิน คาของทุน และนโยบายเงินปนผล
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตามประมวลรัษฎากร
และภาษี อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข องอั นได แก ภาษี เงิ นได บุ คคลธรรมดา ภาษี เงิ นได นิ ติ บุ คคล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
และอากรแสตมป และอื่น ๆ
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3154101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป นกิ จกรรม
หลักทางธุ รกิ จอยางหนึ่ ง โดยกล าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิด หรื อ
ปรัช ญาทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจู งใจ พฤติกรรม
ผู บ ริ โ ภค ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ประเภทของตลาดและส ว นประสมการตลาด
จริยธรรมทางการตลาด
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principle of Business Management
รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดลอมและความเสี่ยงทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ
รวมถึงศึกษาหนาที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในดานการบริหารการตลาด การ
บริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย พฤติกรรมองคการและการบริหาร
การเงินและบัญชี ศึกษาการประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
3156144 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด และวิ ธี ก ารการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ
การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มในยุ ค โลกาภิ วั ต น กั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว า ง
ประเทศ โดยเนนการจัดองคการ การตลาด การเงินและการบริหารทรัพยากร
มนุษยสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ ปญหาและขอจํากัดในการทําธุรกิจทั้งใน
ดานนโยบายการคา และนโยบายภาษีตางๆ
3156106 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operations Management
เครื่ องมื อและเทคนิ คระบบการปฏิ บั ติ การในการผลิ ต สิ น ค าและ
บริการ การวางแผนและออกแบบทําเลที่ ตั้ง กําลังการผลิต และการบริการ
การควบคุมคุณภาพการผลิตและการบริการ การควบคุมสินคาคงคลัง ระบบ
โลจิ ส ติ กส และห ว งโซ อุป ทานในการผลิต และการบริ การ การใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการจัดการและดําเนินการ
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิ ด ความแตกต า งของการจั ด การโดยทั่ ว ไป กั บ การจั ด การ
เชิงกลยุทธ กระบวนการจัด การเชิงกลยุทธ กลยุทธ ระดับ บริ ษัท ระดั บหนว ย
ธุ ร กิ จ และระดั บ ปฏิ บั ติ กระบวนการและเทคนิ ค การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ
การสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคการ การกําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ
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3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business
ศึกษาหลักทั่วไปเกี่ย วกับ เศรษฐศาสตรจุ ลภาคและเศรษฐศาสตร
มหภาค การประยุ ก ต ห ลั ก และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร เพื่ อ ใช ใ นด า นธุ ร กิ จ
พฤติ กรรมผู บ ริ โ ภค การผลิ ต การตลาด รายได ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น
การคลัง การค าระหว างประเทศ วั ฎ จักรธุ รกิ จ และการศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Management Information system for Business
ความหมายและความสํ า คั ญ ของระบบสารสนเทศ ข อ มู ล และ
สารสนเทศในองคกร โครงสร างของระบบสารสนเทศและสมรรถนะของผู ใช
ผูบริหารและผูออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ
ฐานข อ มู ล สํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ ระบบสารสนเทศในองค ก ารธุ ร กิ จ ระบบ
สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การธุ ร กิ จ ในด า นการวางแผน การควบคุ ม
การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการ
ธุรกิจ
กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
39 หนวยกิต
3152203 การบัญชีขั้นตน 2
3(2-2-5)
Principle of Accounting 2
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 1
หลั ก การบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละจั ด ทํ า งบการเงิ น สํ า หรั บ กิ จ การ
อุ ต สาหกรรม การบั น ทึ ก รายการในสมุ ด รายวั น ทั่ ว ไป สมุ ด รายวั น เฉพาะ
ระบบใบสําคัญ ระบบเงินสดยอย และผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทยอย
3152204 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
หลั กการและวิ ธี การบัญชี เ กี่ ย วกับ สิ น ทรั พย การจํ าแนกประเภท
สิ น ทรั พ ย การรั บ รู แ ละการวั ด มู ล ค า สิ น ทรั พ ย การตี ร าคา การจั ด แบ ง ส ว น
สินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคาของสินทรัพย
การแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูล
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3152205 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
หลั ก การและวิ ธี ก ารบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ส ว นของเจ า ของและหนี้ สิ น
ประกอบด ว ยการจํ า แนกประเภทหนี้ สิ น การรั บ รู แ ละการวั ด มู ล ค า หนี้ สิ น
การตี ร าคา การแสดงรายการหนี้ สิ น ในงบการเงิ น และการเป ด เผยข อ มู ล
การบัญชี เกี่ ย วกับ การจัด ตั้ งกิจ การ การดํ าเนิ นงาน การแบ งผลกํ าไรขาดทุ น
การเปลี่ยนแปลงส วนของเจ าของ การเลิ กกิ จการและการชําระบั ญชีของหาง
หุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการสวน
ของเจาของ ในงบการเงิน การเปดเผยขอมูลและงบกระแสเงินสด
3152307 การบัญชีตนทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
วิชาบังคับกอน : การบัญชีชั้นตน 2
ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ความหมาย
ของต น ทุ น ต า ง ๆ ระบบบั ญชี ที่ ใช บั น ทึ ก ต น ทุ น วิ ธี การบั ญ ชี และการควบคุ ม
วัตถุดิบ แรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวง
การผลิต ระบบตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑ
พลอยได ของเสี ย ของสิ้ น เปลื อ ง งานที่ บ กพร อ ง เศษซาก และต น ทุ น ฐาน
กิจกรรม
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 1
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ กิจการรวมคา ธุรกิจฝากขาย
การดําเนินธุรกิจเฉพาะด านการลงทุน สัญญาเชา สัญญากอสราง กิจการที่ไม
แสวงหากําไร ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ผลประโยชนพนักงาน นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
3152309 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Accounting
วิชาบังคับกอน : การภาษีอากรธุรกิจ
แนวคิ ด และความแตกต า งระหว า งเกณฑ ก ารรั บ รู ร ายได แ ละ
คาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่ อ
คํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชี
การเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
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3152310 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 1
แนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ของไทยและระหวางประเทศ วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี บทบาท
และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
สอบบัญชี จริยธรรมแหงวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ขอตกลงในการ
รับงานสอบบัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี และความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐาน
การสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ กระดาษทําการของ
ผู ส อบบั ญชี การเลื อกกลุ มตั ว อย างในงานสอบบั ญชี การตรวจสอบสิ น ทรั พย
หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายไดและคาใชจาย รายงานการสอบบัญชี แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี อีกทั้ง
การใช บ ริ การหรื อ ผลงานของบุ คคลอื่ น ตลอดจนการตรวจสอบและรายงาน
บริการเกี่ยวเนื่อง
3152416 การบัญชีตนทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
วิชาบังคับกอน : การบัญชีตนทุน 1
การใช ข อ มู ล ต น ทุ น ในการตั ด สิ น ใจว างแผนและคว บคุ ม
การดําเนินงานกิจการภายใตสภาวการณที่แนนอนและไมแนนอน ความสัมพันธ
ระหว า งต น ทุ น ปริ ม าณและกํ า ไร ระบบต น ทุ น รวม ระบบต น ทุ น ผั น แปร
งบประมาณ การวิ เ คราะห ต น ทุ น การกํ า หนดราคาสิ น ค า ราคาโอน และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน
3152417 การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 2
การบั ญชีสํ านั กงานใหญ และสาขา การบั ญชี สํ าหรั บ เงิ นลงทุ น ใน
บริษัทรวม การบัญชีสําหรับเงินทุนและการดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนใน
บริษัทยอย การรวมธุรกิจ การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม และ
การบัญชีสําหรับการแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
3152418 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information System
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 1
การบัญชีขั้นตน 2
ลักษณะ สวนประกอบ และวิธี การของระบบสารสนเทศทางบัญชี
หลั ก การจั ด ทํ า เอกสารของธุ ร กิ จ หลั กการวิ เ คราะห แ ละการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบั ญ ชี วงจรทางธุ ร กิ จ ขั้ น พื้ น ฐาน ระบบย อ ยของระบบ
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สารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจร
การบริหารการเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่เกี่ยวของอีกทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3152419 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Auditing and Control
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 2
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ บทบาท หนาที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ต รวจสอบ เทคนิ ค และการวางแผนการตรวจสอบ
ความหมายและหลักการควบคุมภายใน การควบคุมทางการบัญชี เครื่องมือและ
เทคนิ คที่ ใช ในการประเมิ น การควบคุ มภายใน การตรวจสอบการปฏิ บั ติ งาน
บทบาทและหน า ที่ ข องคณะกรรมการการตรวจสอบ รวมถึ ง แนวคิ ด วิ ธี และ
กระบวนการควบคุ มที่ ทําให เ กิ ด ความถู กตองและแม น ยํ าของข อมู ล และการ
รักษาสินทรัพยของธุรกิจ ตลอดจนการเขาถึงบรรษัทภิบาลหรือระบบที่ใชควบคุม
จัดการกํากับดูแลและการควบคุมองคกร
3152425 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 2
อภิ ป รายและวิ เ คราะห แ นวทางการนํ า แม บ ทการบั ญ ชี แ ละการ
รายงานทางการเงินไปใชในการปฏิบัติงานดานการบัญชีการเงินสําหรับองคกร
ประเภทตางๆ โดยใชกรณีศึกษา บทความ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ประเด็นที่นาสนใจ ตลอดจนปญหาดานการบัญชี
การเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3153403 รายงานการเงินและการวิเคราะห
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 2
รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีการและ
เครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหอุตสาหกรรม ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใช
นโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน ตลอดจนการวิเคราะหงบการเงินรวม โดยเนน
การ ใชกรณีศึกษาหรือเหตุการณจริง
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- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3152313 การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting System Design
หลักการ และวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทาง
บั ญชี เอกสารทะเบี ย นและบั ญชี ต างๆ ตลอดจนรายงานทางการบั ญ ชี
กรณีศึกษาการวางระบบบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา กิจการใหบริการ และ
กิจการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย
3152314 ทฤษฎีบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
ต น กํ า เนิ ด ของการบั ญ ชี แนวความคิ ด แม บ ททางการบั ญ ชี
วิวัฒนาการของการบัญชี สถาบันซึ่งกําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
และตางประเทศ แนวความคิดในการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได
และค าใช จ าย เพื่ อ วั ด ผลการดํ าเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น บทบาทของ
ขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี
3152315 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
Small and Micro Community Enterprise Accounting
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ทฤษฎีทางการบัญชี วงจรบัญชีและระบบ
บัญชี ดานการเงิน การรับรูรายการ การรายงานทางการเงิน ปญหาและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน
3152316 การบัญชีระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Accounting
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
การบัญชีการเงิน การจัดการทางบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีของ
บริษัทขามชาติ ภายใตสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย
ที่แตกตางกัน การวิเคราะหถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก ศึกษาถึง
การแปลความขอมูลทางบัญชี
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3152420 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับ สินทรัพยหนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย รายงาน
ผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ เชน ธนาคาร
สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการทองเที่ยว
สหกรณ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เปนตน
3152421 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
ความหมาย วัตถุประสงค แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของ
หนวยงานภาครั ฐ นโยบายการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีภาครั ฐ ระบบและวิ ธี
ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการบั ญชี หน วยงานภาครั ฐ การจั ดทํ ารายกงานทางการเงิ นของ
หนวยงานภาครัฐและงบการเงินของแผนดิน
3152422 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Software Packages for Accounting
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
ขอมูลทางดานการเงินและการบัญชี เชน บัญชีเงินเดือน บัญชี
เจาหนี้ ลูกหนี้ บัญชีสินคาคงคลัง บัญชีวิเคราะหตนทุน บัญชีตนทุนการผลิตตาม
คําสั่ง บัญชีเพื่อการวิเคราะหการเงิน และนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชใน
งานบัญชี

3(2-2-5)

3152423 การวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Research
วิชาบังคับกอน : สถิติธุรกิจ
หลั กและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางการบั ญชี การวิ เ คราะห ป ญหาเพื่ อ
กํ า หนดหั ว ข อ งานวิ จั ย การรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ วางแผนการวิ จั ย การกํ าหนด
ตัวอยางและเทคนิค วิธีการ การวิเคราะห แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย
การจั ด ทํ า รายงานเพื่ อ การนํ า เสนอในการประชุ ม และการตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการ
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3153404 การวางแผนกําไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 2
การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม
รวมไปถึงการประเมินผล งานขององคกรประเภทตางๆ โดยเนนการวางแผน
กลยุ ท ธ และการใช ง บประมาณเป น เครื่ อ งมื อในการวางแผนและควบคุ มการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว การกําหนดดัชนีชี้วั ดผลการดํ าเนินงาน
และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
3152405 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
วิชาบังคับกอน : การเงินธุรกิจ
เทคนิคตางๆ ที่ใชในการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณย อดขายและการวางแผนกําไร ศึกษาเครื่องมื อ
ตางๆ ที่ใชในการวางแผนและการควบคุม เช น พฤติกรรมต นทุ น และการ
วิเคราะหสวนตางๆ (Cost Behavior and Variances Analysis) คอมพิวเตอร
(Computer) การจําลองเหตุการณ (Simulation) เครื่องมือและตัวแบบทาง
คณิตศาสตร (Graphic Mathematical Tools and Models)
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

9 หนวยกิต

3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Cooperative Education Preparation
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอบังคับที่
เกี่ ย วข อง เทคนิ คในการสมั ครงาน ความรู พื้น ฐานในการปฏิ บั ติ งานในสถาน
ประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา
เช น การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพ ภาษาอั งกฤษ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสื่ อสาร
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ การทํ า งานเป น ที ม และระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนวิ ธี การเขี ย นรายงาน เทคนิ ค การนํ าเสนอผลงานทาง
วิชาการและการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
6(600 ชั่วโมง)
Business Cooperative Education
วิชาบังคับกอน : เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดยการปฏิบัติงานและ
การทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละสถานประกอบการ
และอาจารย ที่ป รึกษา เป น เวลาไม น อยกว า 600 ชั่ ว โมง หรือไม นอยกวา 16
สัปดาห โดยเนนการปฏิบัติจริง
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3152426 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี
3(0-4-5)
Preparation for Field Experience in Accounting
เป นการศึกษาแนวโน ม สภาพการเปลี่ย นแปลงในหน วยงานทาง
ธุรกิจ โดยการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะการใชภาษา ทักษะการพิมพดีด
การใชคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม การจัดทําโครงงานทางธุรกิจและสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
3152427 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 1
3(300) ชั่วโมง
Field Experience in Accounting 1
ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานการบัญชีในหนวยงานของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เปนเวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง
3152428 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 2
3(300) ชั่วโมง
Field Experience in Accounting 2
ฝ ก ประสบการณ การปฏิ บั ติ ง าน ด า นการบั ญ ชี ใ นหน ว ยงานที่
เกี่ ยวข องกับ วิ ชาชี พบั ญชี โ ดยตรงหรื อการจั ด ทํากรณี ศึกษา เพื่ อประยุ กตการ
ปฏิบัติงานดานการบัญชีในหนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เปน
เวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1. นางนันทรัตน นามบุรี
ผูชวยศาสตราจารย
3 9002 00153 62 1
2. นายสันติ อารักษคณ
ุ ากร
ผูชวยศาสตราจารย
3 9599 00121 62 3
3. นายมานพ ทองไทย
อาจารย
3 1006 01454 61 1

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน

คอ.ม. (ธุรกิจ
อุตสาหกรรม)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกริก

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาค
การศึกษา)
ป พ.ศ.

2555255625572558 2559
2542 12 12 12 12 12
2532
2546
2526
2552
2545
2527

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

32
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
4. นางสาวพยอม ตอบประโคน
อาจารย
3 3108 00227 41 9

5. นางสาวณฏฐาระวี พงคกระพันธุ
อาจารย
3 9002 00153 64 8

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

สถาบัน

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม.
บธ.บ. (การเงินและ
การธนาคาร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

1. นางมีนา ระเดนอาหมัด
อาจารย
5 9599 99000 54 4
2. นางอุมาพร เชิงเชาว
อาจารย
3 1011 00280 70 6

M.B.A.
(Accounting)
บธ.บ. (การบัญชี)
Ph.D. (Business
Administration)

3. นางสาวนันทา จันทรแกว
อาจารย
3 9599 00211 061
4. นายอับดุลเราะหมาน สาและ
อาจารย
3 9404 00130 11 1
5. นางสาวดวงกมล ชัยสวัสดิ์
อาจารย
3 9599 00325 66 1
6. นางสาวสุกฤษตา รักสุจริต
อาจารย
32 3005 00016 26

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
University Utara Malaysia
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาค
การศึกษา)
ป พ.ศ.

2555255625572558 2559
2552 12 12 12 12 12
2546
2549
2533
2546
2540

16 16 16 16 16

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาค
การศึกษา)
ป พ.ศ.

2555255625572558 2559
2540 12 12 12 12 12
2544

The Institute of International
Studies at Ramkhamhaeng
University
Mercer University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2553

2549
2540

12 12 12 12 12

บธ.ม (วิทยาการ
จัดการ)
ศศ.บ (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552

16 16 16 16 16

สถาบันราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2545
2552
2549

16 16 16 16 16

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2554
2545

M.B.A.
วทบ. (สถิต)ิ

12 12 12 12 12

2534
2531

16 16 16 16 16
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ตําแหนงงาน

1. นายเวคิน นพนิตย
ศาสตราจารย

Ph.D. (Pathology)
B.A, (Zoology)

University of North Carolina at
Chapel Hill, U.S.A

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย

2. ดร.ณพพงศ ธีระวร

Ph.D. Business
Administration
(International)
MBA. (Marketing)
M.B.A.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประธานหอการคา
จังหวัดยะลา

Oklahoma City University, USA
Georgia State University

อาจารย ม.ธรรมศาสตร

M.B.A.(Business
Administration)
MBA. (Strategic
Management)
บธ.บ. (การบัญชี)
บ.ช.บ.
-บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บัญชี)
-นิติศาสตรบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
(การจัดการสําหรับนัก
บริหาร)
-นิติศาสตรบัณฑิต
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด)
-รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
-นิติศาสตรบัณฑิต

Gothenburg School

อาจารย ม.ธรรมศาสตร

UTM (ประเทศมาเลเซีย)

นักบัญชีอิสระ

3. นางสาวเบญจวรรณ รักษสุธี
รองศาสตราจารย
4. นายเสนาะ ติเยาว
ศาสตราจารย
5. นางสาวฟาตีฮะห หะยียูโซะ
อาจารย
6.นางชนัญญา พงษสุวรรณ
7.นางสาวฐาปนี ธัญญเสรี

8.นายสุวรรณ เทพรัตน

9.นายกิตติภมู ิ มะลีลาเตะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาค สรรพากรพื้นที่ยะลา
ตะวันออกเฉียงเหนือ
-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นิติกรชํานาญการ

34
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติ งานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาในสถานประกอบการโดยใชศาสตรการ
บริหารธุรกิจและการบัญชีเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวให
เขากับสถานประกอบการได
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปการศึกษาที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไมมี
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีทักษะการใชภาษามลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลาง
บังคับเรียน 2 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพิ่มเติม
2. มีทักษะการใชเทคโนโลยี 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศ
บังคับเรียน 1รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพิ่มเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม
3. มีจิตอาสาและมีจิตสํานึก 1. มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํา
สาธารณะ
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิต
อาสา ตั้งแตป 1 ถึง ป 3 อยางนอย
ปละ 1 กิจกรรม

กลยุทธการประเมินผล
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม
1. นําเสนอกิจกรรมที่ได
ดําเนินการมาในรูป
นิทรรศการ โดยให
คณะกรรมการใน
หลักสูตรเปนผูประเมิน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
ข. การแสดงออกถึ งการมี วิ นั ย ในการเรี ย น ตรงต อ เวลา ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ขยั น
อดทน และสูงาน
ค. การแสดงออกถึ งการเคารพสิ ทธิ และรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ของผู อื่น รวมทั้ ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ง. การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
จ. รักและภู มิใจในสถาบั น ท องถิ่ น มี จิต สํ านึ กในการอนุรั กษ ศิล ปวั ฒ นธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเข าชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่ เปนไปตามระเบีย บของมหาวิ ทยาลั ย
นักศึ กษาต องมี ความรั บ ผิ ดชอบต อตนเอง สถาบั น และสั งคม เคารพสิ ทธิ และรั บ ฟ งความ
คิดเห็นของผูอื่น และมีความซื่อสัตยสุจริต
ข. การวิ เ คราะห แ บบวิ ภ าษวิ ธี (Dialectics) ในประเด็ น วิ ก ฤติ ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ
ค. การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
ง. การใชกรณีศึกษา (Case Study)
จ. มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตอาสา
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
ข. วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
ค. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
ง. วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
มีจิตอาสา
2.1.2 ดานความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
ก. การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
ข. การแสดงออกถึงความสามารถในการบู รณาการความรู และการประยุกต
ความรู
ค. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
แบบมี ส ว นร ว ม สามารถเข าถึ งแหล งเรี ย นรู บู ร ณาการความรู และประยุ กต ใช ค วามรู ต าม
หลั ก การและทฤษฎี ที่สํ าคั ญ ในเนื้ อ หาที่ ศึกษา โดยใช กลวิ ธี การสอนที่ ห ลากหลายทั้ ง การ
บรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ
เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
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3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมการประเมินดานความรู ดังนี้
ก. การทดสอบยอย
ข. ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน
ค. ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา
ง. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และ
คิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคล
และกลุมในสถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การทํา
กรณีศึกษา การโตวาที การจัดทําโครงการ และการใชเกม เปนตน
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา เชน
ก. การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา
ข. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา
การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา และการสัมมนา
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
ข. มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอ
สังคม
ค. แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ บุ ค คล และสั ง คม ดั ง นั้ น
อาจารย ผูสอนตองจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ก. กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอนและผูเรียนกับสังคม
ข. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
ค. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธที่ ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ก. การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
ข. การประเมิ น ผู เ รี ย นในการแสดงบทบาทของการเป น ผู นํ า และผู ต ามใน
สถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ค. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
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2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ข. การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม
ค. การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
ง. การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
เพื่อการแสวงหาความรู
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น น ให ผู เ รี ย นได ฝ กทั ก ษะการสื่ อสาร
ระหวางบุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และ
บุคคลที่เกี่ยวของ
ข. การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
ค. การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการ
เลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผูฟง และเนื้อหาที่นําเสนอ
3) กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียนการทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี
และการวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
ข. การแสดงออกถึ งการมี วิ นั ย ในการเรีย น ตรงต อเวลา ความรั บ ผิ ด ชอบต อ
ตนเองสถาบัน และสังคม
ค. การแสดงออกถึ งการเคารพสิ ทธิ และรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ของผู อื่น รวมทั้ ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ง. การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
จ. การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย
นักศึ กษาตองมีความรั บผิ ด ชอบต อตนเอง สถาบั น และสั งคมเคารพสิทธิ และรับ ฟ งความ
คิดเห็นของผูอื่น มีจิตอาสา
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ข. อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
ค. มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง กลุมเพื่อน อาจารย และใช
วิธีการประเมินที่หลากหลาย ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม แบบประเมิน
ตนเอง และประเมินจากการจักกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.2.2 ดานความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
ก. การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุดเพื่อ
การแสวงหาความรู
ข. การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
ค. การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู
ง. การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตความรู
จ. การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
ฉ. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
แบบมีสวนรวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู และประยุกตใชความรูตาม
หลั กการและทฤษฎี ที่สํ าคั ญในเนื้ อหาที่ ศึกษา โดยใช กลวิ ธี การสอนที่ ห ลากหลายทั้ งการ
บรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ
เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมการประเมินดานความรู ดังนี้
ก. การทดสอบยอย
ข. ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน
ค. ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา
ง. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. การแสดงออกถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห
ข. การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ค. การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ
ง. การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาทั้ง ระดับบุคคล
และกลุมในสถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การทํา
กรณีศึกษา การโตวาที การจัดทําโครงการและการใชเกมส เปนตน
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การประเมินเปนการวัดและการประเมินทักษะการคิดและการแกไขปญหา เชน
ก. การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา
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ข. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหาการศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา
การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา และการสัมมนา
2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. สามารถปรับตัวในการใชชีวิตในสถาบัน
ข. การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเปนกลุม
ค. การแสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสม
ง. การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม
จ. แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
ฉ. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของ
ตนเองอยางตอเนื่อง
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองมีความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับบุคคลและสังคม ดังนั้นอาจารย
ผูสอนตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ใหนักศึกษาระหวางที่สอน ดังนี้
ก. สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
ข. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
ค. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
ง. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป
จ. มีภาวะผูนํา
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ
2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ข. แสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสารระดับบุคคล โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ค. แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผลและนําเสนอขอมูล
ง. แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารตอสาธารณชน โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ โดยใหผูเรียนมีการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารในการติดตอ สื่อสารระดับบุคคล กลุมคน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลวิเคราะหสถานการณทั้งสถานการณจริงและสถานการณจําลองและนําเสนอการแก
ปญหาที่เหมาะสม ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
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3) กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสังเกต ประเมินทักษะการพูด
การเขียน แบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสั ตยสุจริต ขยัน อดทน
และสูงาน
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
5) รั ก และภู มิ ใ จในสถาบั น ท อ งถิ่ น มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1.2 ความรู
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู
3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) การแสดงออกถึ งความสามารถในการติด ตอสื่ อสาร โดยใชเ ทคโนโลยี ได อย าง
เหมาะสม
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล
ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อ
การแสวงหาความรู
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา

ขอ
1
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน

ภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน

2100112 วิทยาการแหงความสุข

 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

ขอ
2





ขอ
3





ขอ
4





ขอ
5





2. ดาน
ความรู
จํานวน 3 ขอ

ขอ
1





ขอ
2





ขอ
3





3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา
จํานวน 2
ขอ

ขอ
1





ขอ
2





4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จํานวน 3 ขอ

ขอ
1





ขอ
2





ขอ
3





5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

ขอ
1





ขอ
2





ขอ
3





ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา

2100113 สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
 ความรับผิดชอบหลัก

2. ดาน
ความรู
จํานวน 3 ขอ

O ความรับผิดชอบรอง

ขอ
1










ขอ
2










ขอ
3










ขอ
4










ขอ
5










ขอ
1










ขอ
2










ขอ
3










4. ดานทักษะ
5. ดานทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ระหวางบุคคล
สื่อสาร และเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ
จํานวน 3 ขอ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
2 1 2 3 1
2
3 4

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา
จํานวน 2
ขอ
ขอ
1
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง
สถาบัน และสังคม
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
3.2.2 ดานความรู
1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุดเพื่อการ
แสวงหาความรู
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตความรู
5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
6) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
3.2.3 ดานทักษะทางปญญา
1) การแสดงออกถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค
3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปรับตัวในการใชชีวิตในสถาบัน
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเปนกลุม
3) การแสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสม
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม
5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเนื่อง
3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) แสดงออกถึงความสามารถในการติด ตอสื่ อสารระดับ บุคคล โดยใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล
3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผลและนําเสนอขอมูล
4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารตอสาธารณชน โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา

3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3150110 กฎหมายธุรกิจและ
สภาพแวดลอมทางกฎหมาย
3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3150204 สถิติธุรกิจ
3150205 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3152102 การบัญชีขั้นตน 1
3153102 การเงินธุรกิจ
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
3154101 หลักการตลาด
 ความรับผิดชอบหลัก

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

3. ทักษะเชาว
ปญญา
จํานวน 4 ขอ

2. ความรู
จํานวน 6 ขอ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

4. ทักษะการมีปฏิสมั พันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จํานวน 6 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

ขอ ขอ
1 2

ขอ
3

ขอ
4

   O O   O  O    O O   O  O O  O

O

O









 O
 O
 O
 
 
O 
 O

  O O O O O O O O  O  O O O  O O O O O O 
  O O O  O O  O  O  O O O  O  O O   








O
O
O
O
O
O
O

O ความรับผิดชอบรอง

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O



O


O






O
O
O





O
O
O
O
O
O



O

O
O
O
O

O
O
O
O

O










O
O
O
O
O
O








O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O


O
O
O
O
O
O
O




O
O
O
O

O
O
O

O
O



O






O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O


O







O

O
O
O
O

O
O

45
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา

3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
3156106 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน
3156144 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ
3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธุรกิจ
 ความรับผิดชอบหลัก

ขอ ขอ ขอ
1 2 3

2. ความรู
จํานวน 6 ขอ

3. ทักษะเชาว
ปญญา
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

4. ทักษะการมีปฏิสมั พันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จํานวน 6 ขอ
ขอ ขอ ขอ
2 3 4

ขอ
5

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ
ขอ ขอ
6 1

ขอ ขอ ขอ
2 3 4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4

การบัญชีขั้นตน 2
   O
การบัญชีขั้นกลาง 1
   O
การบัญชีขั้นกลาง 2
   O
การบัญชีตนทุน 1
   O
การบัญชีขั้นสูง 1
   O
การบัญชีภาษีอากร
   O
การสอบบัญชี
   O
การบัญชีตนทุน 2
   O
การบัญชีขั้นสูง 2
   O
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    O
การตรวจสอบภายในและการ
   O
ควบคุมภายใน
3152425 สัมมนาการบัญชีการเงิน
   O
3153403 รายงานการเงินและการ
  O O
วิเคราะห
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
3152203
3152204
3152205
3152307
3152308
3152309
3152310
3152416
3152417
3152418
3152419

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
5 1 2 3 4 5
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4. ทักษะการมีปฏิสมั พันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จํานวน 6 ขอ

3. ทักษะเชาว
ปญญา
จํานวน 4 ขอ

2. ความรู
จํานวน 6 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ
6 1 2 3
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ
4 1

O
O
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O












ขอ ขอ ขอ
2 3 4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา

3152313
3152314
3152315
3152316
3152420
3152421
3152422
3152423
3153404
3153405
การเงิน

การวางระบบบัญชี
ทฤษฎีบัญชี
การบัญชีวิสาหกิจชุมชน
การบัญชีระหวางประเทศ
การบัญชีเฉพาะกิจการ
การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
การวิจัยทางการบัญชี
การวางแผนกําไรและการควบคุม
การวางแผนและการควบคุมทาง

 ความรับผิดชอบหลัก

3. ทักษะเชาว
ปญญา
จํานวน 4 ขอ

2. ความรู
จํานวน 6 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

4. ทักษะการมีปฏิสมั พันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จํานวน 6 ขอ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา

315030 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
3152426 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ
บัญชี
3152427 การฝกประสบการณวิชาชีพการ
บัญชี 1
3152428 การฝกประสบการณวิชาชีพการ
บัญชี 2
 ความรับผิดชอบหลัก

ขอ
1

ขอ ขอ ขอ
2 3 4

ขอ
5

2. ความรู
จํานวน 6 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5

3. ทักษะเชาว
ปญญา
จํานวน 4 ขอ

4. ทักษะการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จํานวน 6 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
6 1 2 3 4 1 2 3

ขอ ขอ
4 5

  O  O   O O O   O O O O  O O O
  O  O   O O O   O O O O  O O O

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
6 1 2 3 4

O O O O 
O O O O 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิ จ ารณาความเหมาะสมของข อสอบให เ ป น ไปตามแผนการสอน มี การประเมิ น ข อสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ าหนดกลวิ ธี การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรูของนั กศึ กษา ควรเน น การทํ าวิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ได ยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบ สอบถาม
เพื่ อประเมิ น ความพึ งพอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ กษาและเข าทํ างานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึก ษาและเขา
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาที่จ บการศึ กษาแลว ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความ
พรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา
องคความรูของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนั กศึ กษาที่ วั ด เป น รู ป ธรรมได เ ช น จํ านวนรางวั ล ทางสั งคมและวิ ช าชี พ
จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
และจํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทํา
ประโยชนตอสังคม
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้แจงปรั ชญา วั ต ถุป ระสงค และเปาหมายของหลั กสูต ร มอบเอกสารที่ เกี่ ย วข อง เช น
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร กฎระเบียบตางๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเ รียน การวิจัยเพื่ อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิ จั ย อยางต อเนื่ อง โดยผ านการทํ าวิ จั ย สายตรงในสาขาวิ ช าเปน อั น ดั บแรก การสนั บสนุ น ด าน
การศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม
2.2.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ทองถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา มีการกระตุน
อาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และการทําวิจัยในชั้นเรียน
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.7 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําสื่อเพื่อการเรียนการสอน เชน E-learning
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแล
และคอยใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนักศึกษาสามารถ
กาวทันหรือเปนผูนําในการ
สรางองคความรูใหมๆ ทางดาน
การบริหารธุรกิจ
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝ
รู มีแนวทางการเรียนที่สรางทั้ง
ความรูความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
- หลักสูตรทีส่ ามารถอางอิงกับ
วิชาชีพบริหารธุรกิจในระดับชาติ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
วิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ มี
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง
สม่ําเสมอ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรม - จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
ประจําวิชาใหนักศึกษาไดศึกษาความรูที่
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
ทันสมัยดวยตนเอง
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
4. จัดใหมีผสู นับสนุนการเรียนรู และหรือ
ใหมไดดวยตนเอง
ผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
- จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ความใฝรู
ประจํา ประวัติอาจารยดา นคุณวุฒิ
5. กําหนดใหอาจารยทสี่ อนมีคณ
ุ วุฒิไมต่ํา
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม
กวาปริญญาโทหรือเปนผูเ ชี่ยวชาญใน
ของอาจารย
รายวิชานั้น และจํานวนคณาจารยประจํา - จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
ไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
6. สนับสนุนใหอาจารยผสู อนเปนผูนําในทาง สนับสนุนการเรียนรู
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทาง
-ผลการประเมินการเรียนการสอน
วิชาชีพดานการบัญชี และดานที่เกี่ยวของ อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดู
การเรียนรูข องผูสนับสนุนการ
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกีย่ วของ
เรียนรู โดยนักศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ ประกอบดวยอาจารยภายในคณะ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายในทุกป และภายนอก
วิทยาการจัดการ ทุก 2 ป
อยางนอยทุก 4 ป
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก ทุกๆ 4 ป
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย
-ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส าํ เร็จ
งบประมาณ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาทุกๆ 2 ป
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ
วัสดุ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน
สวนระดับหลักสูตรมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนดังนี้
2.2.1 สถานที่
ลําดับที่
อาคารสถานที่
จํานวน
อุปกรณประกอบ
(หอง)
1
หองบรรยายอาคารเรียน 3
7
กระดานดํา โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอรตั้งโตะ
ความจุ 55 คน
และ Projector
2
หองบรรยายอาคารเรียนรวม
6
กระดานดํา โตะ เกาอี้ และ Projector
อาคาร 20 ความจุ 100 คน
3
หองบรรยายอาคารเรียนรวม
12
กระดานดํา โตะ เกาอี้ และ TV 36 นิ้ว
อาคาร 20 ความจุ 55 คน
4
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2
- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน30เครื่อง/หอง
อาคารเรียน 3 ความจุ 40 คน
- โปรเจคเตอร
- เครื่องขยายเสียง
2.2.2 อุปกรณการเรียนการสอน (คณะวิทยาการจัดการ)
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนที่มีอยู
1
คอมพิวเตอร PC จํานวน 3 หองๆ ละ ประมาณ 41 เครื่อง
123 เครื่อง
2
Note Book หลักสูตรละ 2 เครื่อง จํานวน 5 หลักสูตร + ผูบริหารฯ คณะ
20 เครื่อง
10 เครื่อง
3
Projector
10 เครื่อง
4
TV 36 นิ้ว
5 เครื่อง
2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะให
บริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ตจาก http://www.yru.ac.th
1) เอกสารและตํารา
ก) ตํารา
(ก) ภาษาไทย
จํานวน 5,081 ชื่อเรื่อง
(ข) ภาษาอังกฤษ จํานวน 240 ชื่อเรื่อง
(ค) รายงานการวิจัย จํานวน 263 ชื่อเรื่อง
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ข) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
(ก) ภาษาไทย
จํานวน 1,240 ชื่อเรื่อง
(ข) ภาษาอังกฤษ จํานวน
6 ชื่อเรื่อง
ค) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห
(ก) ภาษาไทย
จํานวน 3,007 ชื่อเรื่อง
(ข) ภาษาอังกฤษ จํานวน
540 ชื่อเรื่อง
2.2.4 ฐานขอมูลสําเร็จรูป
ฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนควาและฐานขอมูล Online มี 4 ระบบ ประกอบดวย
1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้
ก) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (http://netlibrary.net/)
ข) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (http://www.2ebook.com/)
ค) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (http://www.springerlink.com/)
2) ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้
ก) ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/)
3) ระบบฐานขอมูล E-Journal ซึ่งมีฐานขอมูลทางดานบัญชี ประกอบดวย 7
ฐานขอมูล ดังนี้
ก) ฐานขอมูล Academic Search Elite เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก
ข) ฐานขอมูล Education Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษามี
เนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ค) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ (H.W. Wilson Company)
ง) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ เชน http://atoz.ebso.com
http://www.sciencedirect.com และhttp://vnweb.hwwilsonweb.com
จ) ฐานขอมูล รวบรวม link เขาสู Web วารสาร หรือหนังสือ
(http://www.doaj.org/)
ฉ) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php)
ช) ฐานขอมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกสในสาขาตาง ๆ
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm)
4) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 9 ฐานขอมูล ดังนี้
ก) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย (Thailis)
ข) ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation
ค) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกตางประเทศ (ProGuest)
ง) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
(http://www.riclib.nrct.go.th)
จ) ฐานขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(http://www.trf.or.th)
ฉ) ฐานขอมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) (http://www.riclib.nrct.go.th)
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ช) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ (http://www.j-gate.informindia.co.in/)
ซ) ฐานขอมูลงานวิจัย และหนังสือตางประเทศ (http://highwire.stanford.edu/)
ฌ) ฐานขอมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ระดับอาจารย และวารสารตางประเทศ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม (http://www.moralcenter.or.th)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวน
รวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะห ตํารา หนังสือทางวิชาการที่ทันสมัย จาก
องคกร มูลนิธิตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษา จาก
อาจารยผูสอนนักศึกษา
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร
2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริหารได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื่อและชองทางการเรียนรู เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.

2.

3.

4.

การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียน ที่มีสื่อ
1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
อุปกรณ พรอมใชงานอยางมี
อุปกรณ ที่จําเปนประจํา
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
หองเรียนและหองปฏิบัติการ
การสอน การทํากิจกรรมใน
จากอาจารยและนักศึกษา
หองเรียน
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อ
ดิจิทลั ที่มีใหบริการ และสถิติ
ใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ
การใชงานหนังสือ ตํารา สื่อ
สรางความพรอมในการปฏิบัติ
ดิจิทัล
งานในวิชาชีพ
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
จัดใหมีหองการเรียนรูดวย
นักศึกษาตอการใหบริการ
ตนเองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่ม
การฝกปฏิบัติ
เติมไดดวยตนเอง
จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู
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ลําดับ
ที่
1
2
3

2.5 แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา
2.5.1 สํานักงานบัญชีจังหวัดยะลา
ชื่อสํานักงาน

ที่ตั้ง

4

บริษัท ฮาลาลการบัญชี จํากัด
สํานักงานกําพลการบัญชีและกฎหมาย
สํานักงานตรวจสอบ เอส พี เค ธุรกิจ
การบัญชีและภาษีอากร
สํานักงานบัญชี เอ.ซี.กรุป

5

สํานักงานบัญชีจิลภัทร

6

สํานักงานบัญชีอมฤต

7
8

สํานักงานพิชัยยุทธการบัญชี
สํานักงานตรวจสอบบัญชี ไอ.ที

9

สํานักงานยะลาธุรกิจการบัญชี

10

สํานักงานวิโยทัยการบัญชี

11

สํานักงานวีรวัฒนการบัญชี

12

สํานักงานศักดิ์ศมนการบัญชี

13

สํานักงานสุรินทรการบัญชี

1159 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
4 ถนนสุภาพ ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
268 ถนนอาคารสงเคราะห ตําบลสะเตง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา
66/6 ซอย 5 ถนนธนวิถี ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา
11 ถนนประชานุกูล ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา
31 ซอยยะลาซิตี้ ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา
94 ถนนรัฐคํานึง ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
133/76 ถ.เทศบาล 3 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา
121 ถนนรัฐคํานึง ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา
45/6 ถนนกาญจนา 2 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จัง
หวัยะลา
7 ซอย 24 ถนนผังเมือง 4 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จัง
หวัยะลา
19 ซอยนายพิศ 3 ถนนสุขยางค 2 ตําบลสะเตง อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา
51-53 ถนนกรุงแสง ตําบลสะเตง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่
1

โทรศัพท
086-9629634
073-230794
073-211461
084-3447604
073-212239
073-244502
073-215364
08-91970949
073-212809
073-244813
073-247161
073-203828
073-213359

2.5.2 สํานักงานบัญชีจังหวัดปตตานี
ชื่อสํานักงาน
สํานักงานเกษมสุขการบัญชี

2

สํานักงานแดงการบัญชี

3
4

บริษัทประกอบการบัญชีและกฎหมาย
จํากัด
สํานักงานเพื่อนมุสลิมการบัญชี

5

สํานักงานภัทรการบัญชี

6

สํานักงานสมานการบัญชี

ที่ตั้ง
3/23 ถนนเกษมสุข ตําบลสะบารัง อําเภอเมืองปตตานี
จังหวัดปตตานี 94000
82/1 ถนนยะรัง ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมืองปตตานี
จังหวัดปตตานี 94000
50 ถนนจะบังติกอ ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมืองปตตานี
จังหวัดปตตานี 94000
41/7 หมูที่ 5 ตําบลปูยุด อําเภอเมืองปตตานี
จังหวัดปตตานี 94000
19/14 ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมืองปตตานี
จังหวัดปตตานี 94000
12/55 ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง
ปตตานี จังหวัดปตตานี 94000

โทรศัพท
073-313968
073-349710
073-313968
087-2878661
073-414778
073-332185,
081-9637977
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สํานักงานบัญชีจังหวัดปตตานี (ตอ)

ลําดับที่
ชื่อสํานักงาน
7
สํานักงานสมสุขการบัญชี
8
9
10

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สํานักงานบัญชีสรุ ักษ-อรัญญา สุทธิ
เวธานนท
บริษัท ศิริชัยการบัญชี จํากัด
สํานักงานตรวจสอบ เอส.พี.เค ธุรกิจ
การบัญชี และภาษีอากร

ที่ตั้ง
5 ซอย 7 ถนนมะกรูด ตําบลสะบารัง อําเภอเมืองปตตานี
จังหวัดปตตานี 94000
103/34 หมูที่ 8 ตําบลบานา อําเภอเมืองปตตานี จังหวัด
ปตตานี 94000
80 หมูที่ 1 ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมืองปตตานี จังหวัด
ปตตานี 94000
297/46 อาคารหมูบานออมทอง ตําบลรูสะมิและอําเภอ
เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 94000

2.5.3 สํานักงานบัญชีจังหวัดสงขลา
ชื่อสํานักงาน
กมลทิพยการบัญชีและภาษีอากร

ที่ตั้ง

17 หมูที่ 2 ซอยสามสกุล (ซอย 4) ตําบลควนลัง
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
สํานักงานบัญชี เอ็น.เค.แอ็คเคาท แอนด 35/40 ถ.หอยมุกต ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
แทกซ แอชชิสแทนท
จ.สงขลา 90110
หสม. กรกช การบัญชี
14 ทุงเสา 2 ซอย 3 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ. สงขลา 90110
สํานักงานกรรณิการการบัญชี
140/9 ถ.นิพัทธสงเคราะห 3 ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
หสม. สํานักงานบัญชีสุธีรส ันติวิชช
43/3 ถ.ทิพรัตน ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
สํานักงาน เค เอส พี การบัญชี
10 ซอย 8 ถ.ราษฎรยินดี ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
สํานักงานจเรนาฎการบัญชีและกฎหมาย 21 ซอยโสภณพิทยาคุณานุสรณ ถ.กาญจนนิชย
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90110
สํานักงาน เคเอส แอ็คเคาทติ้ง
999/85 ถ.ทุงทอง ต. คลองแห อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
คณะบุคคลสํานักงานเกษมพัฒนการบัญชี 95 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
และภาษีอากร
จ. สงขลา 90110
สํานักงานงอนีการบัญชีและภาษีอากร
1416 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
สํานักงานบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจอินเตอร 38/10 ถ.ประชารักษ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
สแตนดารด
จ.สงขลา 90110
บจ. บอยการบัญชี
170 หมูที่ 3 ซอยหมูบานหาดใหญ - คลัสเตอรเฮาส ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
สํานักงานจิตราพรการบัญชี
147 ซอย 7 (โชคสมาน 5) ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
สํานักงานบัญชีและกฎหมาย
124/2 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ

โทรศัพท
073-312965,
073-333821,
086-3128595
073-3414578,
081-5401069
073-319066
073-313135,
081-9572664,
081-4781408
โทรศัพท
08 9295 4539
0 7435 6413,
089 5406 288
081 6907521,
0 7442 0351
0 7423 7655
0 7423 1822,
081 8967 545
0 7423 5779
0 7421 1259,
081-787-3545
081 6797 580
089 1555 896
0 7425 7446
0 7435 2467

0 7435 8396
0 7442 9705
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ลําดับ
ที่

ชื่อสํานักงาน

15

ณ หาดใหญ
สํานักงานสมนึกการบัญชี

16

สํานักงานเอส.ซี อาร การบัญชี

17

สํานักงานพลวัฒน การบัญชี

18

รุงโรจนการบัญชี

19
20

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ และ ภาษีอากร
จํากัด
หสม.เฉลิมศักดิ์การบัญชี

21

สํานักงานณฐมนการบัญชี

22

หสม. เอส.พี.ซี. การบัญชี

23
24

สํานักงานณรากร การบัญชี
และ ภาษีอากร
สํานักงาน ณัฐ การบัญชี

25

สํานักงานบัญชี ส. บุตรเจริญ

26

หสม.ดนัยการบัญชี

27

29

สํานักงาน ซี.ดี.พี. ที่ปรึกษา
และการบัญชี
สํานักงานเทคโนการบัญชี
และภาษีอากร
คณะบุคคล พีเจ การบัญชี

30

สํานักงานทักษิณ การบัญชี

31

สํานักงานโยธยา การบัญชี

32

สํานักงานกฎหมาย

33

สํานักงานบัญชีสงขลากิจเจริญ

34

สํานักงานบัญชี บุญญฤทธิ์

35

สํานักงานบรรเทิงธุรกิจการบัญชีภาษี

28

ที่ตั้ง
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
139/3 ถ.ดวงจันทร ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
80 ซอยละมายสงเคราะห 4 ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
7 ซอย 36/3 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
53 ซอย 7ราษฎรยินดี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
90110
278/33 ถ.นิพัทธสงเคราะห 5 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ. สงขลา 90110
17/2 อาคารหาดใหญคันทรีโฮม ถนนราษฎรอุทิศ
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
10 ห.7 ถ.สงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
90130
133/53 หมูที่ 1 ซอยจันทคาร 4 ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
14 ถนนสุวรรณวงศ ต.หาดใหญ อ. หาดใหญ
จ. สงขลา 90110
513/1 ถนนกาญจนวาณิช ต.บานพรุ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90250
244 ถ.ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
232/8 ถ.ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
36 ซอย 7 ถ.ราษฎรยินดี ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
14/24 หมูที่ 1 ถ.ภาสวาง ต.คอหงส อ.หาดใหญ
จ. สงขลา 90110
41/175 ซอยวิลลาเฮาส ถ.ปุณณกัณฑ ต.คอหงส
อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90110
159 ซอย 3 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
403 ถนนนิพัทธสงเคราะห 1 ต.หาดใหญ
อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110
24 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
120/348 หมูที่ 8 ถ.ติณสูลานนท ต.เขารูปชาง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
142 ซอย 8 ถ.ราษฎรยินดี ต.หาดใหญ
อ. หาดใหญ จ.สงขลา 90110
196 ซอย12 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ

โทรศัพท
0 7423 7393
0 7426 3400,
089 653 4495
0 7425 8493
0 7435 6781,
081 6902 689
0 74247455-6
080-658-4446
0 7447 7271
0 7442 2520
089 9793 113
081 5981 482
0 7423 2654,
0 7434 3083
0 7424 6987,
0 7423 3229
0 7424 7317-8,
081 897 0836
0 7434 4528,
089 7364 099
0 7422 5032
0 7436 5625
0 7436 6308,
0 89 6553625
081 541 8316
081 540 5379
0 7424 5815
0 7435 8368

58
ลําดับ
ที่

36
37

ชื่อสํานักงาน
อากรและทนายความ
คณะบุคคลธนอภิวัชรคอนซัลเลอร

38

สํานักงานมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมาย
คณะบุคคลสํานักงานจิตราการบัญชี

39

สํานักงานบัญชี แอคเคาทเอ พลัส

40
41
42

หสม. สํานักงานสยาม เอที
สํานักงาน พิชัย แมเนจเมนทคอนซัล
แทนท
หสม. พิทยาการบัญชี

43
44

สํานักงาน พี.เอส.เค. การบัญชี
สํานักงานพินิจการบัญชี

45

หสม. พี.เจ.ธุรกิจและการภาษี

46

บจ. สํานักงานอินทดิษฐ ซี.พี.เอ

47

ยุพินการบัญชีและทนายความ

48

หสม. ระวิการบัญชี

49

สํานักงานธวัชชัยการบัญชี

50

สํานักงานวาสนา การบัญชี

51

วรรณพรการบัญชีและภาษี

52

สํานักงานวันวิสา การบัญชี

53
54

สํานักงานที่ปรึกษาธุรกิจ
และการบัญชี ดับเบิล้ ยู ซี เอ
สํานักงานวาสนา การบัญชี

55
56

สํานักงานวินิจการบัญชี
สํานักงานฟวเจอรซันการบัญชี

57

บจ. เสนอศักดิ์การบัญชี

ที่ตั้ง
จ.สงขลา 90110
164/31 ถนนกาญจนวนิชย ต.คอหงส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
60/24 ซอย 10/4 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
38 ซอย 10 ถ.ราษฎรอุทิศ 1 ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90110
16 ถนนโชติวิทยะกุล 5 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
128/17 หมูที่ 1 ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ. สงขลา90110
602 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
90110
144/47 ถ.ริมทางรถไฟนอก ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา 90000
30 หมูที่ 1 ต.ทุงใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110
96 ซอย 18 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
24 ซอยขําอุทิศ 3 ถ.ทุงเสา 2 ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ
38/10 ถ.ประชารักษ ต.หาดใหญ อ. หาดใหญ
จ. สงขลา 90110
160/12 หมูที่ 2 ตลาดสดศิริอาเขต ต.พะวง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
232/32 ถนนศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา
490 ถนนคลองเรียน 1 ต.หาดใหญ อ. หาดใหญ
จ. สงขลา 90110
85 ซอย 4 ถนนคลองเรียน 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ. สงขลา 90110
16 ซอย 12 ถ.โชคสมาน 5 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
92/5 หมูที่ 4 ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
90000
217/14 ถนนศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
85 ซอย 4 ถนนคลองเรียน 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ. สงขลา 90110
1/1 หมูที่ 1 ตําบลทุงใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
251 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ. สงขลา
90110
19/55 หมูที่ 10 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท
081-485-4898
0 7434 4106-8,
081 990 4748
0 7433 3245
0 7442 9977
0 7424 7456
0 7431 1961
0 7444 6160
081 9573 525
0 7424 8218-9
0 7435 2465
0 7433 4271,
081 4793 062
0 7424 6987,
0 7423 3229
080 0357 163
0 7435 6945,
081 9597 377
0 7422 0422,
081 9904 895
086 299 2537
0 7435 3448,
081 540 2899
0 7435 6945,
081 9597 377
0 7444 6236
0 7437 1041
086 481 0359
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ลําดับ
ที่
58

สํานักงาน เอส.ซี.อาร. การบัญชี

59

สํานักงาน ศรัญยรัชย การบัญชี

60

สํานักงาน ศรีสรอย การบัญชี

61

สํานักงานศศิธรการบัญชี

62
63

สํานักงานบัญชีสาระนันท
สํานักงานสมศักดิ์ – วันทาการบัญชี

64

หสม.แอคเคาทติ้ง 2009

65
66

สํานักงานเพื่อนบัญชีและภาษีอากร
สํานักงานสงขลาบัญชีกิจ

67

สํานักงานบัญชีปณณาวสา

68

สํานักงานสุจริงการบัญชี

69

สํานักงานสุจติ การบัญชี

70

สํานักงานธีรวัฒนการบัญชี

71

สุทัศนการบัญชี

72

สํานักงานบัญชี เอเอสเฮาส

73

บจ. เซาทพอยท ซอฟตแวรและการบัญชี

74

หสม. ทีบี การบัญชี

75

สํานักงานตรวจสอบบัญชี เค เค เอส

76

สํานักงานบัญชีสรุ ินทรและเพื่อน

77

สํานักงานสุรยิ พงศ การบัญชี

ชื่อสํานักงาน

ที่ตั้ง

โทรศัพท

47/86 หมูบานจุฬามณี หมูที่ 5 ต.คอหงส อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
36 หมูที่ 1 ซ.หมูบานวรรณทวีเพลส 2 ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

0 7425 3439

34 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
22/7 ถ.ราษฎรยินดี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
90110
180/47 หมูที่ 1 ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
640 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
90110
16 ซอย 1 (ประชายินดี) ตําบลหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
101/31 หมูที่ 4 ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
16 ถนนสามัคคีสุข 2 ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา 90000

084 587 2354

70/9 หมูที่ 2 ซอย 5 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
229 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
90110
26 ซอยโสภณพิทยาคุณานุสรณ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
120/51 หมูที่ 1 ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 90110
28 ซอย 2 ราษฎรดําริ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
106 ถ.จุติอนุสรณ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
41/50 หมูที่ 8 ถนนปุณณกัณฑ ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
73/34 ถนนนิพัทธสงเคราะห 4 ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
62/76 ซอยเอื้ออาทร หมูที่ 3 ต.คอหงส
อ.หาดใหญ จ. สงขลา
204 ถ.นางงาม ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
90000
27 ถนนจิระนคร ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
90110

081 748 3161

081 8973 839
0 7434 4436
0 7436 4017,
081 2779 955
0 7435 6822
0 7444 6461
0 7432 2118,
0 7443 6028,
0 7431 5617
0 7421 2435,
081 6982 764
0 7436 4898
0 7421 1960
0 7450 2553
0 7423 3292,
0 7422 0852
0 7423 1286,
089 653 4455
0 7420 1900-1,
081 5415 633
089 298 6766
0 7438 7121,
0 7455 9230-2
0 7431 1961
085 0788 459,
0 7423 4917

60
ลําดับ
ที่
78

สํานักงานเสงี่ยมการบัญชี

79

สํานักงานอนันตการบัญชี

80
81

สํานักงาน วี ซี การบัญชี
สํานักงานบัญชีหาดใหญ

82

สํานักงาน อังคณาการบัญชี

83

สํานักงาน เอ.ที. การบัญชี

84

หจ. อานา แอคเคานติ้งอินฟอรเมชั่น ซิส
เต็มส
สํานักงานอําพันธการบัญชี

85

ชื่อสํานักงาน

ที่ตั้ง
47/56 ซอย 25 ถ.นิพัทธสงเคราะห 1
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90110
68 ซอย 4 ถ.ราษฎรยินดี (30 เมตร) ต.คอหงส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
63/4 หมูที่ 3 ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
89 ซอย 6 ถนนราษฎรยินดี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
243 ถ.รัตนอุทิศ ซอย 18 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ. สงขลา 90110
249 หมูที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
90160
58 หมูที่ 1 ซอย 41 ถ.เพรชเกษม ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
32 ซอย 4 ถ.ภาสวาง ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา
90110

โทรศัพท
0 7436 6127
0 7436 4237,
0 7436 4177
089 8796 789
0 7436 5980,
081 5992 900
081 6096 459
0 7437 1542,
0 7422 1410
0 7442 3061
0 7434 4384

61
3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย
อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการบัญชีขึ้นไปในบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมิน ผลและให ความเห็นชอบการประเมิ นผลทุกรายวิช า เก็บ รวบรวมข อมูล เพื่ อเตรีย มไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและ
ขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนง
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียนใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารย
ที่ปรึกษาเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 จั ด การศึ ก ษาโดยมุ ง ตอบสนองตลาดแรงงานตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 เพื่อมุงเนนคนดี คนเกง ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจ
6.2 มุงผลิตบัณฑิตโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดํ าเนิ นการบรรลุต ามเป าหมายตัว บ งชี้ ทั้งหมดอยู ในเกณฑดี ตอเนื่ อง 2 ปการศึ กษาเพื่ อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินตามขอ 1-5 และอยาง
นอยรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป และขอ 6-12 รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธการ
ประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาคการศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย
และบัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวของทางการศึกษา
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป
1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา
2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง
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1. ผลสําเร็จของการใชหลักสูตรเดิม
บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2552 มีงานทําแลวรอยละ 86.73 และบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนง
วิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 มีงานทําแลวรอยละ
89.47 สําหรับประเภทงานที่บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 พบวา สวนใหญมีงานทําประเภทพนักงานบริษัท/องคกร
ธุรกิจรอยละ 35.29 รองลงมามีงานทําประเภทดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการรอยละ 34.12 มีงานทํา
ประเภทขาราชการ/เจาหนาที่รอยละ 15.29 มีงานทําประเภทอื่นๆ รอยละ 8.24 และมีงานทําประเภท
รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.06 ตามลําดับ สวนบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบัญชี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 พบวา สวนใหญมีงานทําประเภทรัฐวิสาหกิจ
รอยละ 29.41 รองลงมามีงานทําประเภทพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจรอยละ 27.06 มีงานทําประเภท
ขาราชการ/เจาหนาที่รอยละ 23.53 มีงานทําประเภทดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการรอยละ 15.29
มีงานทําประเภทพนักงานองคการรอยละ 3.53 และมีงานทําประเภทอื่นๆ รอยละ 1.18 ตามลําดับ ซึ่ง
สามารถดูขอมูลไดจากระบบภาระการมีงานทําของบัณฑิตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(http://www.job.mua.go.th/codes/index.php)
2. ปญหาและขอบกพรอง
2.1. บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ยังขาดความรูดานการพัฒนาวิชาชีพ
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
2.2. นักศึกษาไมใฝรู และไมพัฒนาตนเอง
2.3. นักศึกษาขาดความมั่นใจในบางเรื่องที่จะตองแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจดวยตัวเอง
2.4. นักศึกษาไมกลาแสดงออก
2.5. นักศึกษามีกระบวนการคิดยังไมเปนระบบ
3. ความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน
สรุปผลสํารวจโดย ธิดารัตน กาญจนวัฒน ผูจัดการประจําประเทศ กลุมบริษัทอเด็คโกประเทศไทย
เรื่อง“คนแบบไหนที่บริษัทชอบ องคกรแบบไหนที่คนอยากอยู” พบวา สถานการณตลาดแรงงานประจําปที่
ผานมา ตลาดแรงงานโตขึ้นอยางนอย 20% โดยตลาดแรงงานมีความตองการคนทํางานเพิ่มมากขึ้นเกือบทุก
สายอาชีพ และคาดวาตลาดยังคงมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในป 2555 ซึ่งสายงานขาย วิศวกร ไอที
ยังครองแชมปหาคนมากที่สุดในตลาดแรงงาน สวนตําแหนงรองมาจะอยูในกลุมสายงานบัญชี การเงิน
บุคคล และการตลาด สวนกลุมธุรกิจที่มองหาคนมากที่สุด คือ กลุม Trading กลุมอุตสาหกรรม กลุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงานบริการ และกลุมพลังงาน ฯลฯ สวนตําแหนงที่คนทํางานมองหามากที่สุด
คือ ไอที บัญชี และการตลาด ซึ่งในป 2554 ที่ผานมามีผูสมัครงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเกือบทุกสายอาชีพ
ยกเวนบางสายอาชีพที่มีคนหางานลดลง ไดแก งานธุรการ บุคคล การเงิน การตลาด การขาย และลอจิ
สติกสประเด็นที่นาสนใจคือ ตําแหนงการตลาด ซึ่งเปนตําแหนงที่คนทํางานมองหามากที่สุด แตยังมีจํานวน
ลดลงจากปที่ผานมา อาจเนื่องจากเพราะเปนตําแหนงงานยอดนิยมที่คนทํางานมองหา ทําใหเกิดการแขงขัน
สูง เปนผลใหจํานวนผูสมัครงานลดลง แนวโนมความตองการของตลาดแรงงานในป 2555 คาดวายังคงมี
อัตราการความต องการสูงขึ้ นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในบางสายอาชีพยังคงมองหาผู สมัครมาเติ มเต็ ม
ตําแหนงงานวางในตลาดอยู เชน งานออกแบบตกแตง งานขาย งานบุคคล งานบัญชี ธุรการ ลูกคาสัมพันธ
รวมถึงงานในกลุมสายอาชีพเทคนิคและสายงานโรงงานดวย
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ธิดารัตน กาญจนวัฒน ผูจัดการประจําประเทศ กลุมบริษัทอเด็คโกประเทศไทย กลาววา จากภาพ
ตลาดแรงงานโดยรวมเห็นไดวาในปที่ผานมาและปนี้ ตลาดแรงงานจะยังคงมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม เพื่อใหทั้งคนทํางาน และบริษัทผูจางงาน เขาใจถึงลักษณะพื้นฐานเบื้องตนที่แตละฝาย
ตองการ บริษัทจึงไดทําการสํารวจตลาดในหัวขอ “บริษัทในฝนของคนทํางาน” และ “ลักษณะคนทํางานที่
องคกรตองการ” โดยสํารวจคนทํางานในไทย 2,209 คน และองคกรในไทย 182 แหง พบวา ป 2554 เปนป
ที่ตลาดแรงงานมีความตื่นตัวมากในประเทศไทย และยังแฝงดวยความทาทายในหลายแงมุมทําใหในปที่ผาน
มา ตลาดแรงงานเกิดตําแหนงงานใหม พรอมการจางงานในตําแหนงตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการเขาสูป
2555 อยางมั่นคง ฝายทรัพยากรบุคคลขององคกรตางๆ ยังคงมุงมั่นในการมองหาคนที่ใช ใหกับองคกร และ
ในทางตรงกันขามทางผูสมัครก็มองหางานที่ตอบโจทยความตองการในการทํางานเชนกันปจจัยที่สงผลตอ
คนทํางาน คือ ชื่อเสียงขององคกร ลักษณะงานนาสนใจ และบรรยากาศในการทํางานที่ดี โดยมีความ
ตองการดานผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากตองการเปลี่ยนงานที่ 20% และจะทํางานอยูกับบริษัทหนึ่งเปนเวลา
เฉลี่ย 3-5 ป
“ปจจัยสําคัญในการเลือกสมัครงานคือ ชื่อเสียงขององคกรตองดีนาเชื่อถือ และเปนบริษัทขามชาติ
เพราะเชื่อวาจะมีโอกาสเติบโตในภูมิภาคมากกวาที่จะอยูแคประเทศไทย เงินเดือนที่ตองปรับสูงขึ้นกวาที่เดิม
มากกวา 20% ลักษณะงานที่นาสนใจจะทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานมากสุด” นอกจากนี้สิ่งที่จะทําให
คนทํางานมีความสุขมากที่สุดคือ บรรยากาศที่ทํางานตองดี ไมเฉพาะแคการตกแตงสํานักงานแตรวมไปถึง
ผูรวมงานวัฒนธรรมองคกรดวย ตองการมีอิสระในการทํางาน การทํางานที่มีประสิทธิภาพมากสุดคือชวง
09.00 – 11.00 น. และ 14.00 – 16.00 น. สิ่งที่คนสมัครงานจะเลือกตัดสินใจทํางานคือเรื่องผลตอบแทน
ซึ่งคนที่จบใหมจะมองเรื่องเงินเดือนกอนลักษณะงานที่นาสนใจ ขณะที่คนที่มีอายุงานมากขึ้นจะมองเรื่อง
งานที่นาสนใจกอนเรื่องผลตอบแทน สวนอายุคนที่อยากเปลี่ยนงานมากคือ 35 – 40 ป สวนปจจัยที่สงผล
ตอองคกรในการรับคนเขาทํางานพบวา สิ่งที่ตัดสินใจรับคนเขาทํางานคือความรูความสามารถ สวน
ระยะเวลาความคาดหวังที่อยากใหทํางานอยูกับองคกรคืออยางนอย 3 ป ดานเงินเดือนที่อยากจะจายให
เพิ่มขึ้นจากที่ทํางานเดิมจายเพียงแค 5 – 10% เทานั้น ขณะที่คนเปลี่ยนงานตองการถึง 20% ปจจัยที่จะ
ทําใหพนักงานทํางานมีประสิทธิภาพคือลักษณะงาน และการที่จะใหทํางานอยางมีความสุขก็ตองเปนเรื่อง
ของบรรยากาศการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งที่คิดตรงกันทั้งผูหางานและองคกร เรื่องพื้นฐานที่องคกรตองการมาก
ที่สุดคือ ทักษะการติดตอหรือสื่อสาร คิดเปนตัวเลขถึง 63% อีก 36% ระบุวาเปนทักษะในการวางแผน
จัดการ เพียง 1% ใหความสําคัญกับทักษะการนําเสนองาน โดยความรูคอมพิวเตอรพื้นฐานที่ควรมี พบวา
98% คือทักษะในโปรแกรม MS Office ดานภาษาที่ตองการ 99% ก็คือภาษาอังกฤษ และเปนที่นาสนใจวา
หลายองคกรใหความสําคัญกับภาษาญี่ปุนถึง 16%อยางเชนไมโครซอฟทออฟฟศ มีความรูดานภาษาอังกฤษ
สวนลักษณะนิสัยที่ตองการมากคือความซื่อสัตย 31% รองลงมาคือความอดทน 22% และความคิด
สรางสรรค 21% สวนสิ่งที่แตละองคกรไมตองการมากที่สุด คือ พนักงานไมพัฒนาตนเอง 45% และขาด
ความกระตือรือรน 41%
ดังนั้นแนวโนมความตองการของตลาดแรงงานในป 2555 คาดวายังคงมีอัตราความตองการสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในบางสายอาชีพยังคงมองหาผูสมัครมาเติมเต็มตําแหนงงานวางในตลาดอยู เชน
งานออกแบบตกแตง งานขาย งานบุคคล งานบัญชี ธุรการ ลูกคาสัมพันธ รวมถึงงานในกลุมสายอาชีพ
เทคนิคและสายงานโรงงานดวย สําหรับฐานเงินเดือนคาดวาในป 2555 อาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยที่ผาน
มาการปรับฐานเงินเดือนมีแตแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตลอด หรือในบางปคงที่ แตไมมีแนวโนมที่จะลดลง จากผล
การสํารวจพบวา สายงานที่มีไดเงินเดือนมาก ที่สุดสําหรับผูที่ทํางานไมเกิน 5 ป คือ ดานไอที บัญชี
การตลาด และการขาย และสําหรับผูที่ทํางานมากกวา 5 ขึ้นไป สายงานที่ไดเงินเดือนมากที่สุดคือ ผูจัดการ
ระดับสูง รองลงมาคือ ดานการเงิน (http://blog.eduzones.com/snowytest/87623)
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4. อัตลักษณและจุดเดนของหลักสูตรนี้
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ถอมตนและเปน
พลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม เพื่อเกื้อกูลสังคม สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่เนน
ใหนั กศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี รวมทั้ ง ให สอดแทรกเรื่องคุ ณธรรม จริ ยธรรม จิ ต
สาธารณะ ถอมตนและเปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคมในรายวิชาที่
เกี่ยวของ เชน รายวิชาการบัญชี การสอบบัญชี การภาษีอากร การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน เปนตน
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูในศาสตรทางการบัญ ชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นที่
เกี่ยวของ โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่เนนทักษะทางวิชาชีพ
และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน ฝกอบรมปฏิบัติการจัดทําบัญชี ฝกอบรมปฏิบัติการยื่นแบบ
ภาษีผานระบบออนไลน ฝกอบรมปฏิบัติการสอบบัญชี ฝกอบรมปฏิบัติการการสื่อสารโดยใช
ภาษาไทยและตางประเทศ และฝกอบรมปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ
เปนตน รวมทั้งเพิ่มรายวิชาการบัญชีที่เกี่ยวของกับทองถิ่น เชน การบัญชีวิสาหกิจชุมชน และ
การบัญชีสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามสามารถ คิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห บู ร ณาการความรู และ
ประสบการณ ทางวิชาชีพบั ญชีอยางเป นระบบ โดยจั ดกิ จกรรมเสริมศักยภาพนักศึ กษา
สาขาวิชาการบัญชี ที่เนนใหนักศึกษามีความสามารถ คิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการ
ความรู และประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ เชน ฝกอบรมปฏิบัติการจัดทํา
บัญชี ฝ กอบรมปฏิ บั ติการยื่ น แบบภาษี ผ านระบบออนไลน ฝ กอบรมปฏิบั ติ การสอบบั ญชี
ฝกอบรมปฏิบัติการการสื่อสารโดยใชภาษาไทยและตางประเทศ และฝกอบรมปฏิบัติการการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ เปนตน ตลอดจนในการเรียนการสอนเนนวิธีการสอนที่
เนนผูสอนเปนศูนยกลาง
4.4 เพื่อผลิต บัณฑิตใหมีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสร างสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู
ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องและทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม โดยเพิ่ม
ความเขมขนของเนื้อหารายวิชากลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
4.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่เนนให
นักศึกษามีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน ฝกอบรมปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ ภาคการเรียน
ละไมนอยกวา 1 โปรแกรม
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การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2552
เปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงไดดังนี้

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2552)
1. ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
Bachelor of Business Administration
(Accounting)
ชื่อยอ บธ.บ. (การบัญชี)
B.B.A. (Accounting)
3. ปรัชญาของหลักสูตร
คุณธรรมนําปญญา พาตน องค กร และสังคม ให
เจริญกาวหน าอยา งยั่ งยืน

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
1. ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
Bachelor of Business Administration
(Accounting)
ชื่อยอ บธ.บ. (การบัญชี)
B.B.A. (Accounting)
3. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ ง ส ร า ง บั ณ ฑิ ต ท า ง ก า ร บั ญ ชี ที่ มี ค ว า ม รู
ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ทางการบั ญ ชี ต ามความต อ งการของสั ง คม อั น ก อ ให เ กิ ด
ประโยชนตอประเทศ

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ ที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะทาง ในวิชาชีพ การบัญชี โดยสามารถ
นําไปปฏิบตั ิงานในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ และระดับนานาชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม
4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความตองการของตลาดแรงงาน
และสอดคลองตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 มีความรูความสามารถเฉพาะทางดานวิชาชีพการ
บัญชี
4.2 มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.3 สามารถประกอบอาชีพทางบัญชีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.4 เพื่อเสริมสรางแนวคิดใหบัณฑิตเปนผูมีวิสัยทัศน
กวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแสวงหาความรูใหม
อีกทั้งมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น

5. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 127 หนวยกิต
7. โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
7. โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

31 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม

ปรับปรุงใหม

ปรับปรุงใหม

คงเดิม
เพิ่มขึ้น 8 นก.
30หนวยกิต
12หนวยกิต
6หนวยกิต
6หนวยกิต
6หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ปรับปรุง
จํานวน
นก. ชื่อวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา และ
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาเฉพาะดาน
เอกบังคับ
เอกเลือก

90 หนวยกิต
45 หนวยกิต
45 หนวยกิต
30 หนวยกิต
15 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
8. รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร

6 หนวยกิต
31 หนวยกิต
8 หนวยกิต

2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
2104102 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร 2

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

2(2-0-4)

2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(2-0-4)

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
8 หนวยกิต
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา
2(2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
2(2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
3. กลุม วิชาสังคมศาสตร
2150102 วิถีไทย
2150203 วิถีโลก
2150204 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
4. กลุมวิชาคณิตศาสตวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
4100205 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
4100206 การคิดและการตัดสินใจ

2(2-0-4)
6 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
9 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
กลุมวิชาแกน
45หนวยกิต
กลุมวิชาเฉพาะ
45หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
39หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
6หนวยกิต
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
9หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
8. รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
บังคับเรียน
10 หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ
2(1-2-3)
การเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
และพัฒนาการเรียนรู
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
และพัฒนาการเรียนรู
วิชาเลือก
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและการเขียนคํา
2(2-0-4)
ไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ
2(1-2-3)
การอานภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
2(1-2-3)
อานและการเขียน
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
2100112 วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
2(1-2-3)
ตลอดชีวิต

หมายเหตุ
หมวดวิชาเฉพาะ
ปรับปรุงจํานวน
นก. ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
บางรายวิชา

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
2150101 สังคมภิวัตน
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

1.ปรับปรุง นก.
2. เปลี่ยนชื่อวิชา
และคําอธิบาย
3.ปรับรหัสวิชา
1. ปรับปรุง
จํานวน นก.
2. เปลี่ยนชื่อวิชา
และคําอธิบาย

6 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1. ปรับปรุง
จํานวน นก.
2. เปลี่ยนชื่อวิชา
และคําอธิบาย
3. ปรับรหัสวิชา
วิชา
4. เพิ่มวิชา

1.ปรับปรุง นก.
2. เปลี่ยนชื่อวิชา
และคําอธิบาย
3. ปรับรหัสวิชา
วิชา
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4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1. กลุม วิชาแกน บังคับเรียน

2(1-2-3)
90 หนวยกิต
45 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
2(1-2-3)
ชีวิตประจําวัน
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1. กลุมวิชาแกน
บังคับเรียน
3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ
3150110

2105112 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6)

3150301 สถิติประยุกตเชิงธุรกิจ

3(3-0-6)

3150418 จริยธรรมทางธุรกิจ
3152103 หลักการบัญชี

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

3152206
3153101
3153205
3154101
3156101

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

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจ
การภาษีอากรธุรกิจ
หลักการตลาด
หลักการบริหารธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจและ
สภาพแวดลอมทางกฎหมาย
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3150204 สถิติธุรกิจ

2. กลุม วิชาเฉพาะ
- วิชาเอกบังคับ
3152204
3152205
3152307
3152308
3152309
3152311
3152419

ไมนอยกวา

การบัญชีขั้นกลาง 1
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีตนทุน 1
การบัญชีขั้นสูง 1
การบัญชีภาษีอากร
การสอบบัญชี
การบัญชีตนทุน 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6(600ชม)
45 หนวยกิต
30 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

99 หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต
45 หนวยกิต
3(3-0-6) เรียนโดยไมนับ
หนวยกิต
รายวิชาใหม

การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ
3156106 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา
รายวิชาใหม
ปรับรหัสวิชาชื่อ
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม
ยกเลิก
ยกเลิก
รายวิชาใหม
ยกเลิก
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
และคําอธิบาย
รายวิชาใหม

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

3159109
3162101

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

ปรับรหัสวิชา
ยกเลิก
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

3150205

การวิเคราะหเชิงปริมาณ

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

3152102 การบัญชีขั้นตน 1

3(2-2-5)

3153102
3153201
3154101
3156101

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

การเงินธุรกิจ
การภาษีอากรธุรกิจ
หลักการตลาด
หลักการบริหารธุรกิจ

3156144
3156332 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน
3156465 การจัดการเชิงกลยุทธ
3156110 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3159210 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3162230 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการธุรกิจ
3150304 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
3150404 สหกิจศึกษาธุรกิจ

หมายเหตุ
3. ปรับรหัสวิชา
วิชา

เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการธุรกิจ

2. กลุม วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
- วิชาเอกบังคับ
3152203 การบัญชีขั้นตน 2
3152204 การบัญชีขั้นกลาง 1
3152205 การบัญชีขั้นกลาง 2
3152307 การบัญชีตนทุน 1
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1
3152309 การบัญชีภาษีอากร
3152310 การสอบบัญชี
3152416 การบัญชีตนทุน 2

ปรับเปนวิชาเอก
เลือก
45 หนวยกิต
39 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาใหม
ปรับรหัสวิชา/นก.
ปรับรหัสวิชา/นก.
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
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3152420 การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
3152424 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
3152417 การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
3152418 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
3152419 การตรวจสอบภายในและการ
3(3-0-6)
ควบคุมภายใน

3152425

3152425 การวิจัยทางการบัญชี
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
3152310 การวางระบบบัญชี
3152312 ทฤษฎีบัญชี
3152313 การบัญชีธนาคาร
3152314 การบัญชีเฉพาะกิจ
3152315 การบัญชีรัฐบาล
3152316 การบัญชีระหวางประเทศ
3152317 การวางแผนภาษีอากร
3152318 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน

สัมมนาการบัญชีการเงิน

3(2-2-5)

3153403 รายงานการเงินและการ
วิเคราะห

3(3-0-6)

- วิชาเอกเลือก
ไมนอ ยกวา
3152313 การวางระบบบัญชี
3152314 ทฤษฎีบัญชี

6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3152420 การบัญชีเฉพาะกิจการ

3(3-0-6)

3152316 การบัญชีระหวางประเทศ

3(3-0-6)

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

3152421 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3152422 การตรวจสอบภายใน

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

3152423 ปญหาการสอบบัญชี
3152426 สัมมนาทางการบัญชี

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

3153102 การบริหารการเงิน
3153407 การวางแผนและการควบคุ ม
ทางการเงิน
3153408 การวางแผนและการควบคุ ม
กําไร

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

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ยกเลิก
ปรับรหัสวิชา
ยกเลิก
คงเดิม
ยกเลิก
ปรับรหัสวิชา
รายวิชาใหม
ปรับรหัสวิชา
ปรับเปนวิชาเอก
บังคับ
ยกเลิก
ปรับเปนวิชาเอก
บังคับ
ยกเลิก
ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3152315 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
3152421 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
3152422 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5)

3153405 การวางแผนและการควบคุ ม
ทางการเงิน
3153404 การวางแผนกํ า ไรและการ
ควบคุม

หมายเหตุ
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
รายวิชาที่ปรับ
จากวิชาเอก
เลือกและปรับ
รหัสและชื่อวิชา
รวมทั้ง
คําอธิบาย
รายวิชาที่ปรับ
จากวิชาเอก
เลือกและปรับ
รหัสและชื่อวิชา
รวมทั้ง
คําอธิบาย
รายวิชาที่ปรับ
จากวิชาเอก
เลือกและปรับ
รหัสและชื่อวิชา
รวมทั้ง
คําอธิบาย
ปรับเปนวิชาเอก
เลือก
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3153409 การวิเคราะหงบการเงิน
3(3-0-6)
3156327 การบริหารงานพัสดุ

3150407 การฝกประสบการณวิชาชีพ
การบัญชี

3(3-0-6)

6(600ชม)

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)

3152423 การวิจัยทางการบัญชี

3. กลุม วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
9 หนวยกิต
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
3(2-2-5)
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
6(600ชม)
หรือเลือกรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3152426 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
3(0-4-5)
การบัญชี
3152427 การฝกประสบการณวิชาชีพ
3(300ชม)
การบัญชี 1
3152428

หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไม
เปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้
9. คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
2(2-0-4)
Thai for Communication 1
ฝกทักษะการใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยเนนการฟงและการอานเชิงวิเคราะห ให
สามารถสื่อภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนํา
ความรู ความคิดที่ไดรับมาพัฒนาตนเองอยางสรางสรรค

2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
2(2-0-4)
Thai for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 2004102 ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 1
ฝกทักษะการใชภาษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย
เนนการพูดและการเขียนแบบตางๆ

3(3-0-6)

การฝกประสบการณวิชาชีพ
3(300ชม)
การบัญชี 2
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปน
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
9. คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือใน
การสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่
เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล
ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแก ไขการใช ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคม
ในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง
ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ

หมายเหตุ
ปรับเปนวิชาเอก
บังคับ
ยกเลิก
ปรับมาจาก
วิชาเอกบังคับ
ปรับมาจากกลุม
วิชาแกน
รายวิชาใหม
ปรับรหัสวิชาชื่อ
วิชาและหนวย
กิต
รายวิชาใหม
ปรับปรุงใหม

1. ปรับรหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับรหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา
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201513 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(2-04)
English for Communication 1
ฝกทักษะ ดานการฟง พูด เพื่อการสื่อสารเบื้องตนใน
สถานการณตางๆ เชน การทักทาย การกลาวลา การแนะนํา
ตัวเองและผูอื่น การกลาวขอบคุณ การขอโทษ ฯลฯ การ
อาน และการเขียนเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวันเชน
การอานโฆษณา ฉลาก รวมทั้งการกรอกแบบฟอรมตางๆ

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู
2 (1-2-3)
English for Communication and
Learning Development
พัฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่อ การสื่ อ สารทั้ ง
การฟง พูด อาน เขียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณ
ต า งๆ อาทิ การกล า วทั ก ทาย การกล า วลา การแนะนํ า
ตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การ
ใหคํา แนะนํ า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ง ของและ
สถานที่ การถามและการให ขอ มูล การติด ตอ สื่อสารทาง
โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช
เครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการ
สื่อสาร เชนการใชพจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
1. ปรับรหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา

ไมมี

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication
ก า ร ใ ช ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู
2(1-2-3)
Malay for Communication and Learning
Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การ
พู ด การอ า น และการเขี ย น ในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง
ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ
เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การ
ให คํ า แนะนํ า การติ ด ต อ สอบถามข อ มู ล ทั้ ง ในและนอก
ประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(1-2-3)
Principle of Reading and Writing Thai
Words
หลั ก เกณฑ ต า งๆ ในการอ า นและเขี ย นคํ า ไทย
ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการ
แกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and
Reading skills in English

วิชาใหม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

วิชาใหม

วิชาใหม

วิชาใหม
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ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

2100106 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Meaning of Life
ความหมายของชี วิ ต การดํ า รงชี วิต ในสั ง คม
ปจจุบัน การนําเอาความจริงตามหลักศาสนาและปรัชญาไป
ประยุกตใชในการพัฒนาปญญา แกปญหาชีวิตและสังคม
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
การ นํ า เส นอ งา นหน าชั้ น แล ะฝ กกา รอ าน อย างมี
ประสิ ท ธิภ าพ การอา นจับ ใจความ การอ านหนัง สื อพิ ม พ
โฆษณา เว็บไซต
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการ
เขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing
Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอาน
จับ ใจความงานหลากหลายสาขาได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถู ก รู ป แบบและหน า ที่ เ พื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ทั้ ง ด า น
การศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบ
สมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใหใชสอดคลองกับบริบททางสังคม
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด สําหรับการสื่อสารที่จําเปนในการใชภาษาจีน
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค
พื้น ฐาน ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น เพื่ อ ความ
เขาใจเรื่องทั่วๆ ไป ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับ
เจาของภาษาได
2100112 วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิต
และการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข

หมายเหตุ

วิชาใหม

วิชาใหม

วิชาใหม

วิชาใหม

ปรับคําอธิบาย
รายวิชาและชื่อ
รายวิชา
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2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา
2 (2-0-4)
Information for Study Skills and
Research
ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ส า ร นิ เ ท ศ
แหลงสารนิเทศในการศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัย และ
เขาถึงแหลงของสารนิเทศอื่นๆ วิธี การแสวงหาและรวบรวม
สารนิเทศมาใช เพื่อ การศึกษาค นคว าดว ยตัว เองและการใช
เทคโนโลยีทางสารนิเทศ วิธีการเสนอผลการศึกษาคนควาตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
2(2-0-4)
Thinking and Self Development
ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ก า ร คิ ด ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
กระบวนการคิ ด และการแก ป ญ หา การศึ ก ษาตนเองการ
ประเมินและการพัฒนาตนการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
เพื่อการดําเนินชีวิตที่มีคุณคาและการอยูรวมกันอยางเปนสุข

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
หมายเหตุ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิ 2(1-2-3) รายวิชาปรับ
Information For Life Long Learning
คําอธิบาย
ความหมาย บทบาทและความสําคัญของ
รายวิชาและชื่อ
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและ
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควาดวยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปน
มาตรฐาน

2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
2(2-0-4)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความ
งามความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับ
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสําคัญของการ
รับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น (The Art of
Imagery) ศาสตรแหงการไดยิน (The Art of Sound)
และศาสตรทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สู
ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และ
ศิลปะการแสดง(Performing Arts) ผานขั้นตอนการเรียนรู
เชิงคุณคา จาก 1) ระดับการรําลึก(Precognitive) 2) ผาน
ขั้นตอนความ คุนเคย (Acquantive) และ 3) นําเขาสูขั้น
ความซาบซึ้ง (Appreciative) เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณ
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation)
2150102 วิถีไทย
2(2-0-4)
Thai Living
ศึ ก ษาลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
ปญหาสังคมไทย เพื่อดํารงชีวิตในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
และมีวิสัยทัศนดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
อันนําไปสูการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง โดยศึกษาการพัฒนา
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2100113 สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4) ปรับชื่อวิชาและ
Aesthetics Approach
คําอธิบาย
ปรั ช ญาว า ด ว ย ความงาม ธรรมชาติ แ ละ รายวิชา
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรูความ
งาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง
สุนทรียภาพ และศึ กษารูปแบบศิลปะจากระดั บทองถิ่น สู
สากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและ
การนําไปประยุกตใชกับชีวิต

ไมมี

ยกเลิก

2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4) ปรับชื่อวิชาและ
Social Management
คําอธิบาย
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ รายวิชา
นํา ไปสู ก ระบวนการจั ดการดา นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถิ่น

2150203 วิถีโลก
2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน
2(2-0-4) ปรับชื่อวิชาและ
Global Society and Living
Socialization
คําอธิบาย
ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใน รายวิชา
และการปกครองของโลก ปญหาของโลกยุคปจจุบัน การจัด สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน
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ระเบียบโลก ตลอดจนถึงการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
หมายเหตุ
ปรากฏการณ ธรรมชาติ ที่ ส งผลต อการเปลี่ ย นแปลงของ
สังคมในดานตางๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมือง
ไมมี
ยกเลิก

2150204 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Man and Environment
ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดลอม
ความสัมพันธระหวางมนุษยสิ่งแวดลอม ระบบกายภาพระบบ
นิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมบํารุง รักษา คุมครอง
คุณภาพของสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไมมี
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและองค ประกอบของทั ก ษะชี วิ ต
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
มีจิตสาธารณะ
4100205 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
2(2-0-4) 4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for Quality of life
2(1-2-3)
ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
Science for the Quality of Life
นํ า ทั ก ษะกระบวนการและความรู ท างวิ ท ยา ศาสตร ม า Development
ประยุก ตในการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตใหดํ ารงอยู อยางเปนสุ ข
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร กระบวนการทาง
และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระ ทบของกาวหนา วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและ
ทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สิ่งแวดลอม สังคม การเมือง ผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และ
และวัฒนธรรม
การสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4) 4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Thinking and Decision Making
Mathematics in Daily Life
หลักการและทักษะกระบวนการคิด การคิดอยางมี
หลัก การและกระบวนการคิด การใหเหตุผ ล
เหตุผล การวิเคราะหขอมูล และการใชคณิตศาสตร เพื่อการ เกี่ ย วกั บด อก เบี้ ย กา รเ ช า ซื้ อ บั ญชี รั บ -จ า ย ภา ษี
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
คณิตศาสตรการเงินและสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิ
3(2-2-3) 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology for Life
2(1-2-3)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
Information Technology in Daily Life
(information technology) และคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพล ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีผลกระทบตอชีวิต และสังคม การใชงานเทคโนโลยี การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวันการประยุกตใช
สารสนเทศ ไดแก เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร การ คลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบ
ประมวลผลขอมูล การจัดการและการใชงานขอมูล การใช สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
โปรแกรม ระบบและโปรแกรมประยุกต เพื่อการสืบคนขอมูล
การแสวง หาความรู และการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และจากระบบฐาน ขอมูล แหลงขอมูลตางๆ
เพื่อนํามาใชใน การทํา รายงานการนําเสนอผลงาน และการ
ดํารง ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพ
สิทธิทางปญญา

วิชาใหม

ปรับชื่อวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา
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4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sport for Health
ศึกษาระบบลักษณะ รูปรางของรางกายที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวและองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย การ
ฝกปฏิบัติ การเสริมสรางสมรรถภาพและทักษะการกีฬาการ
รูจักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา การกําหนดโปรแกรมการ
สรางสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเองตนเอง ตามวัย เพศ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย อาหารและพลั ง งานที่ ใ ช ใ น
กิจกรรมกีฬาประเภทตาง ๆ ขอควรระวังและหลีกเลี่ยงในการ
เลนกีฬา รูจักการประเมินผลจากการเลนกีฬา รูจักการ
ประเมินผลจากการเลนกีฬา การบริหารกาย ฯลฯ เพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดีตอสมรรถภาพทางกาย
2150204 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Man and Environment
ความหมายและความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล อ ม
ความสัมพันธระหวางมนุษยสิ่งแวดลอม ระบบกายภาพระบบ
นิ เ ว ศ แ ล ะ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ ก า ร ใ ช
ทรั พย า ก ร ธ ร ร ม ชา ติ ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมบํารุง รักษา คุมครองคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ไมมี

หมายเหตุ
ยกเลิก

ไมมี

ยกเลิก

4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sport for Health
ศึกษาระบบลักษณะ รูปรางของรางกายที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวและองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย การ
ฝกปฏิบัติ การเสริมสรางสมรรถภาพและทักษะการกีฬาการ
รูจักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา การกําหนดโปรแกรมการ
สรางสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเองตนเอง ตามวัย เพศ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย อาหารและพลังงานที่ใชใน
กิจกรรมกีฬาประเภทตาง ๆ ขอควรระวังและหลีกเลี่ยงในการ
เลนกีฬา รูจักการประเมินผลจากการเลนกีฬา รูจักการ
ประเมินผลจากการเลนกีฬา การบริหารกาย ฯลฯ เพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดีตอสมรรถภาพทางกาย
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 93 หนวยกิต
กลุมวิชาแกน
ไมนอยกวา 45 หนวยกิต

ไมมี

ยกเลิก

หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
กลุมวิชาแกน
ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
- เรียนโดยไมนับหนวยกิต
3 หนวยกิต
3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6) รายวิชาใหม
Mathematics for Business
เรียนโดยไมนับ
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับธุรกิจ หลักการใช หนวยกิต
เหตุผลทางอุปนัยและนิรนัย เซต ความสัมพันธและฟงกชัน
พีชคณิ ตเชิ งเส นและโปรแกรมเชิ งเส น ลํา ดับและอนุกรม
และคณิตศาสตรการเงิน
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ไมมี

2105112

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ศึกษาความรูพื้นฐานทางธุรกิจ โดยเนน
การสื่อสารระหวางหนวยงาน คําศัพททาง
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน งาน
บุคลากร การสนทนาทางโทรศัพท การ
จัดลําดับงานและการนัดหมาย การติดตอ
ทั่วไป การสื่อสารภายในสํานักงาน จดหมาย
สอบถาม การสั่งซื้อ การแจงราคาสินคา และ
การสมัครงาน
ไมมี

3150301 สถิติประยุกตเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
Applied Statistics in Business
การประมาณค า การทดสอบสมมติ ฐ าน การ
ทดสอบไคสแควส การวิเ คราะห ความแปรปรวน สถิตินอน
พาราเมตริ ก ส การวิ เ คราะห ส หสั ม พั น ธ แ ละการถดถอย
อนุกรมเวลา เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องตน และการ
ประยุกตใชสถิติประยุกตในเชิงธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
- บังคับเรียน
45 หนวกิต
3150110 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทาง
กฎหมาย
3(3-0-6)
Business and Legal Environment
หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง
อํานาจหนาที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ
ในธุรกิจแบบหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
หางหุน สวนจํ ากัด บริษัท จํากัด บริษัท มหาชนจํากั ด และ
รูปแบบอื่น ๆ หลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก ซื้อขาย เชาทรัพย
เชาซื้อ จางแรงงาน ค้ําประกัน จํานอง จํา นํา เก็บของใน
คลังสินคา ตัวแทน นายหนา ประนีประนอมยอมความ ตั๋ว
สั ญ ญาใช เ งิ น ประกั น ภั ย และพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ย
ความผิ ด อั น เกิ ด จากการใช เ ช็ ค อี ก ทั้ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ศึกษาความรูพื้นฐานทางธุรกิจ โดยเนน
การสื่อสารระหวางหนวยงาน คําศัพททาง
ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน งาน
บุคลากร การสนทนาทางโทรศัพท การ
จัดลําดับงานและการนัดหมาย การติดตอ
ทั่วไป การสื่อสารภายในสํานักงาน จดหมาย
สอบถาม การสั่งซื้อ การแจงราคาสินคา และ
การสมัครงาน
3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English 2
การใชภาษาอังกฤษโดยฝกทักษะ 4 ดาน คือ
การฟง พูด อานและเขียนทางดานธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจกาว
ไปสูธุรกิจระหวางประเทศ ศึกษาการคาภายในประเทศ และ
การคาระหวาง เอกสารการเจรจาการคาในดาน การนําเขา
สงออก การติดตอธนาคาร โรงแรม นัดหมายการประชุ ม
การจดรายงานการประชุม การประชาสัมพันธสินคา การ
เขีย นจดหมายร องเรีย น ศึก ษาหัว ขอ ที่เกี่ ยวขอ งกั บธุ รกิ จ
เชน การสั่งซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ต เปนตน
3150204 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบไคสแควส การวิเคราะหความแปรปรวน สถิตินอน
พาราเมตริ ก ส การวิ เ คราะห ส หสั ม พั น ธ แ ละการถดถอย
อนุกรมเวลา เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องตน และการ
ประยุกตใชสถิติประยุกตในเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ
รายวิชาใหม

ปรับรหัสวิชา

รายวิชาใหม

ปรับรหัสวิชา
และชื่อวิชา
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3153101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝาย
การเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของ
การเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการ
จัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการ
ของธุรกิจ การวิเคราะหและการวางแผนการเงินการพิจารณา
โครงการลงทุน โครงสรางทางการเงิน คาของทุน และ
นโยบายเงินปนผล
3153205 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี
อากรตางๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อั น ได แ ก ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป
3154101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสํ า คัญ ของการตลาด ใน
ฐานะเป น กิ จ กรรมหลั ก ทางธุ ร กิ จ อย า งหนึ่ ง โดยกล า วถึ ง
แนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการ ตลาด
ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ประเภทของตลาดและส ว นประสม
การตลาด จริยธรรมทางการตลาด
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3150205 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน
ของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพื่อชวยใน
การตั ด สิ น ใจ ได แ ก ความน า จะเป น แผนภู มิ เ พื่ อ การ
ตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง โปรแกรมเชิงเสนตรง ตัว
แบบของมาร ค อฟ ทฤษฎี เ กม แถวรอคอยการจํ า ลอง
เหตุการณ
3152102 การบัญชีขั้นตน 1
3(2-2-5)
Principle of Accounting 1
ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ข องการบั ญ ชี
ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี
แนวคิ ด กฎเกณฑ ข อ บั ง คั บ ทางบั ญ ชี แม บ ทการบั ญ ชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู การ
บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวัน
ทั่วไป และผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป การ
จัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปดบัญชี กระดาษทําการ
งบการเงิน สําหรับกิจการใหบริการ และกิจการซื้อขายสินคา
3153102 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝา ย
การเงิน ในธุ รกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสํ าคัญ ของ
การเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการ
จัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการ
ของธุรกิจ การวิเคราะหและการวางแผนการเงิน
การพิจารณาโครงการลงทุนตลาดการเงิน โครงสรางทางการ
เงิน คาของทุน และนโยบายเงินปนผล
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร
ตางๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวของอันไดแก ภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และ
อากรแสตมป และอืน่ ๆ
3154101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสํ าคัญของการตลาด ใน
ฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุ รกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึ ง
แนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการ ตลาด
ระบบการตลาดและเป า หมาย แรงจู ง ใจ พฤติ ก รรม
ผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของตลาดและสวน
ประสมการตลาด จริยธรรมทางการตลาด

หมายเหตุ
วิชาใหม

รายวิชาใหม

ปรับรหัสวิชา
และปรับ
คําอธิบาย

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา
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3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6
Principle of Business Management
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การ
วางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑและ หลักการบริหารและ
หน า ที่ สํ า คั ญ ของฝ า ยบริ ห ารทุ ก ๆ ด า น แนวคิ ด ในการ
ประกอบ ธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ การเริ่มตนดําเนิน
ธุรกิจในสวนปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก ความเปนเจาของ
ธุ ร กิ จ กฎหมาย การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย การตลาด
การเงินและการบัญชี การบริหารสํานักงาน ตลอดจนศึกษา
การประยุก ต ใช แ นวพระราชดํ าริ เ ศรษฐกิ จ พอเพีย งในการ
บริหารธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ ปญหาที่เกี่ยวของใน
การดําเนินธุรกิจ
3156110 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานยุคใหม การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารขอมูล
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย และปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย
3156332 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operations
Management
เครื่องมือและเทคนิคระบบการปฏิบัติการในการ
ผลิตสินคาและบริการ การวางแผนและออกแบบทําเลที่ตั้ง
กําลังการผลิตและการบริการ การควบคุมคุณภาพการผลิต
และการบริการ การควบคุมสินคาคงคลัง ระบบโลจิสติกสและ
หวงโซอุปทานในการผลิตและการบริการ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการจัดการและดําเนินการ
ไมมี
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หมายเหตุ
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6) ปรับคําอธิบาย
Principle of Business Management
รายวิชา
รู ป แบบและแนวคิ ด ในการประกอบธุ ร กิ จ
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ท า ง ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ธุ ร กิ จ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษา
หนาที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในดานการบริหารการตลาด
การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย และการ
บริ ห ารการเงิ น และบั ญ ชี ศึ ก ษาการประยุ ก ต ใ ช แ นว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ตลอดจน
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
3156144 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (3-0-6) ปรับรหัสวิชา
International Business Management และรายวิชาใหม
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด และวิ ธี ก ารการจั ด การธุ ร กิ จ
ระหวางประเทศ การวิเคราะหสภาพแวดลอมในยุค
โลกาภิวัตนกับการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศโดยเนนการ
จัดองคก าร การตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากร
มนุษย สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ ปญหาและขอจํากัดใน
การทํา ธุร กิจทั้ งในด านนโยบายการค า และนโยบายภาษี
ตางๆ

3156106 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operations
Management
เครื่อ งมื อและเทคนิค ระบบการปฏิบั ติก ารใน
การผลิตสินคาและบริการ การวางแผนและออกแบบทําเล
ที่ตั้ง กําลังการผลิตและการบริการ การควบคุมคุณภาพการ
ผลิตและการบริการ การควบคุมสินคาคงคลัง ระบบ โลจิ
สติกสและหวงโซอุปทานในการผลิตและการบริการ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการและดําเนินการ
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดความแตกตางของการจัดการโดยทั่วไป
กับการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
กลยุทธระดับบริษัท ระดับหนวยธุรกิจ และระดับปฏิบัติ
กระบวนการและเทคนิ ค การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ การ
สนับ สนุน การตัดสิ นใจ การวิเคราะหส ภาพ แวดลอ มทั้ ง
ภายในและภายนอกองคการ การกําหนดกลยุทธ การดําเนิน
กลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ
3159210 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6) 3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business
Economics for Business
การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร เพื่อใช
ศึกษาหลักทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค

ปรับรหัสวิชา

รายวิชาใหม

ปรับรหัสวิชา
และปรับ
คําอธิบาย
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
ในดานธุรกิจพฤติกรรมผูบริโภค การผลิต การตลาด รายได และเศรษฐศาสตร มหภาค การประยุกตหลักและทฤษฎี
ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การคาระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร เพื่อใชในดานธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภค การ
วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ผลิต การตลาด รายไดประชาชาติ นโยบายการเงิน การ
คลัง การคาระหวางประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
3162230 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) 3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)
Management Information system for
Management Information system for
Business
Business
ความหมายและความสํ า คั ญ ของระบบ
ความหมายและความสํ า คั ญ ของระบบ
สารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศในองคกร โครงสรางของ สารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศในองคกร โครงสรางของ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การธุ ร กิ จ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยีในการ สารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยีในการ
สื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบ สื่ อ สารระบบสารสนเทศ ฐานข อ มู ล สํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ
สารสนเทศในองคการธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ระบบสารสนเทศในองคการธุร กิจ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจั ด การธุ ร กิ จ ในด า นการวางแผน การควบคุ ม การ สนับสนุนการจัดการธุรกิจ ในดานการวางแผน การควบคุม
ตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรมาใช การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร
ในการจัดการธุรกิจ
มาใชในการจัดการธุรกิจ

หมายเหตุ
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
39 หนวยกิต
ไมมี
3152203 การบัญชีขนั้ ตน 2 Accounting 2 3(2-2-5) วิชาใหม
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขนั้ ตน 1

3152204 การบัญชีขนั้ กลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
หลักการและวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการ
สินทรัพยวาดวย การจําแนกประเภทตางๆ ของสินทรัพย การ
ตีราคา การหามูลคาของสินทรัพย การจัดแบงสวนสินทรัพย
เปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคาของ
สินทรัพย การแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน หลักการ
เปดเผยขอมูล การกําหนดมูลคาและวิธีบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน
ระยะยาว หนี้สินระยะสั้น การแสดงรายการในงบการเงินและ
หลักการเปดเผยขอมูล และงบการเงินระหวางกาล

หลักการบันทึกบัญชีและจัดทํางบการเงิน
สําหรับ กิ จการอุต สาหกรรม การบัน ทึ กรายการใน
สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสําคัญ
ระบบเงิน สดย อย และผานรายการไปยั งบั ญชี แยก
ประเภทยอย

3152204 การบัญชีขนั้ กลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขนั้ ตน 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การ
จํ า แนกประเภทสิ น ทรั พ ย การรั บ รู แ ละการวั ด มู ล ค า
สินทรัพย การตีราคา การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุน
และคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคาของสินทรัพย
การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ทรัพยยาการธรรมชาติ สินทรัพย
ไมมีตัวตน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกูยืม
การประเมินการสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น การแสดงรายการ
สินทรัพยในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูล
3152205 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5) 3152205 การบัญชีขนั้ กลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 2
Intermediate Accounting 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
การบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวน วาดวยการจัดตั้ง
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของ
การดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงหุนสวน การจัดทํางบการเงิน และหนี้สิน ประกอบดวยการจําแนกประเภทหนี้สิน การรับรู

ปรับรหัสวิชา
และคําอธิบาย

ปรับรหัสวิชา
และคําอธิบาย
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การเลิกกิจการและการชําระบัญชี การจายคืนเงินลงทุน การ
บัญชีเกี่ยวกับหุนสวน การจัดทํางบการเงิน การเลิกกิจการและ
การชําระบัญชี การจายคืนเงินลงทุน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัท
จํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด วาดวยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท การจําหนายหุน การจัดทํางบการเงินในแบบที่สมบูรณ
การจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุน สวนเกินทุนประเภทตางๆ
กําไรตอ หุน การจั ดสรรกํ าไรสะสม การเลิ กบริ ษัท และการ
ชําระบัญชี
3152307 การบัญชีตนทุน 1
3 (3-0-6)
Cost Accounting 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
บทบาทของการบั ญ ชี ต น ทุ น ในองค ก รธุ ร กิ จ
ความหมายของการบั ญ ชี ต น ทุ น ประเภทของต น ทุ น และ
ระบบที่ใ ชบั นทึก ตน ทุน อี กทั้ง การควบคุ มการบั นทึก บัญ ชี
เกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจายการผลิต วิธีการจัดสรร
คาใชจายการผลิต และการบันทึกบัญชีตามระบบตนทุนงานสั่ง
ทํา ตน ทุนมาตรฐาน ระบบต นทุน ผันแปร และการจัดทํ า
งบประมาณ วิ เ คราะห ผ ลแตกต า งที่ เ กิ ด ขึ้ น งบประมาณ
ยืดหยุนได
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
Advanced Accounting 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
การบัญชีเกี่ยวกับการรวมคา การฝากขาย การขาย
ผอนชําระ การใหเชา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย งานกอสรางตาม
สัญญา กองทุน และกิจการที่ไมแสวงหากําไร

3152309 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
Tax Accounting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําบัญชี
ความแตกตางระหวางกําไรสุทธิตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่ว ไปและตามหลั ก กฎหมายประมวลรั ษ ฎากร โดยเน น ถึ ง
วิธี ก ารบั ญ ชี ที่เ กี่ ย วกับ ภาษีเ งิ น ได นิ ติ บุ คคล ภาษี มู ลค า เพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตลอดจน ความ
รับผิดชอบในการเสียภาษีใหครบถวนถูกตอง
3152311 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
แนวคิ ด ทั่ ว ไปและแม บ ทของมาตรฐานการสอบ
บัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี บทบาทและ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติ

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
และการวัดมูลคาหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สิน
ในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูล การบัญชีเกี่ยวกับ การ
จัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบงผลกําไรขาดทุน การ
เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ การเลิกกิจการและการชําระ
บัญชีของหางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด
ตลอดจนการแสดงรายการสวนของเจาของ ในงบการเงิน
การเปดเผยขอมูล และงบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

3152307 การบัญชีตนทุน 1
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Cost Accounting 1
และคําอธิบาย
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 1
ความสํ า คั ญ และบทบาทการบั ญ ชี ต น ทุ น ใน
องคกรธุรกิจ ความหมายของตนทุนตาง ๆ ระบบบัญชีที่ใช
บันทึกตนทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน
คาใชจายการผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุน
ช ว งการผลิ ต ระบบต น ทุ น มาตรฐาน การบั ญ ชี ต น ทุ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ ร ว มและผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลอยได ของเสี ย ของ
สิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก และตนทุนฐานกิจกรรม
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขนั้ กลาง 1
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ กิจการ
รวมคา ธุรกิจฝากขาย การดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน
สัญญาเชา สัญญากอสราง กิจการที่ไมแสวงหากําไร ภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชี ผลประโยชนพนักงาน นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชีและการแกไข
ขอผิดพลาดทางการบัญชี
3152309 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Accounting
วิชาบังคับกอน : การภาษีอากรธุรกิจ
แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรู
รายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร
การจั ด ทํ า กระดาษทํ า การเพื่ อ คํ า นวณภาษี เ งิ น ได ต าม
ประมวลรั ษ ฎากร การปรั บ ปรุ ง กํ า ไรสุ ท ธิ ท างการบั ญ ชี
การเงิ น เป น กํ า ไรสุ ท ธิ ท างภาษี อ ากร รวมทั้ ง การจั ด ทํ า
รายงานตาง ๆ ที่เกี่ ยวของกับภาษีอากร และการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีอากร
3152310 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 1
การบัญชีขั้นกลาง 2
แนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการบัญ ชี

ปรับรหัสวิชา
และคําอธิบาย

ปรับรหัสวิชา
และคําอธิบาย

ปรับรหัสวิชา
และคําอธิบาย
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เกี่ยวกับการสอบบัญชี จริยธรรมแหงวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชี ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริต
และขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการ
สอบบั ญชี และความมี สาระสําคั ญ การประเมิน ความเสี่ย ง
หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการ
ตรวจสอบ กระดาษทํ า การของผู ส อบบั ญ ชี การเลื อ กกลุ ม
ตัวอยางในงานสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวน
ของผูถือหุน รายไดและคาใชจาย รายงานการสอบบัญชี แนว
ทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร และการ ควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี

3152419 การบัญชีตนทุน 2
3 (3-0-6)
Cost Accounting 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
การใชขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจ ใน
การวางแผนและควบคุ ม การดํ า เนิ น งานกิ จ การภายใต
สภาวการณที่แนนอนและไมแนนอน การกําหนดราคาสินคา
ราคาโอน การวิเคราะหตนทุน การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวม
และผลิต ภัณ ฑพ ลอยได ต นทุ น ชว งการผลิ ต ของเสีย การ
สิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก ตนทุนกิจกรรม
3152420 การบัญชีขนั้ สูง 2
3 (3-0-6)
Advanced Accounting 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
การบัญชีเกี่ยวกับสํานักงานใหญและสาขา การรวม
กิจการ การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ บริษัทยอย งบการเงิน
รวมของบริษัทใหญและบริษัทยอย ปญหาเกี่ยวกับการบัญชี
ระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอย การถือหุนระหวางบริษัท
ในเครือ การแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ

3152424 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5)
Accounting Information System
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
โครงสรางโดยทั่วไปของระบบขอมูลทางการบัญชี
ศึกษาวงจรทางการบัญชี ลักษณะธรรมชาติและเนื้อหาของ
ขอมูลพื้นฐานทางการบัญชี การศึกษาถึงระบบบัญชีและ
การจั ด ทํ า บั ญ ชี ด ว ยคอมพิ ว เตอร ตั้ ง แต ก ระบวนการป อ น
ขอ มู ล การประมวลผล การรายงานผล และการควบคุ ม
ทางการบัญชี ตลอดจนนําไปประยุกตกับองคกรธุรกิจในแตละ
ประเภทได
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และการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี
บทบาทและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จริยธรรมแหงวิชาชีพ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ขอตกลงในการรับงานสอบ
บัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี
ความเสี่ ยงในการสอบบั ญชี และความมี สาระสํา คัญ การ
ประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ กระดาษทําการของผูสอบ
บัญชี การเลือกกลุมตัวอยางในงานสอบบัญชี การตรวจสอบ
สิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น ส ว นของผู ถื อ หุ น รายได แ ละค า ใช จ า ย
รายงานการสอบบั ญ ชี แนวทางการตรวจสอบบั ญ ชี ด ว ย
คอมพิวเตอร และการ ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี อีกทั้ง
การใช บ ริ ก ารหรื อ ผลงานของบุ ค คลอื่ น ตลอดจนการ
ตรวจสอบและรายงานบริการเกี่ยวเนื่อง
3152416 การบัญชีตนทุน 2
3 (3-0-6)
Cost Accounting 2
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 1
การใชขอมูลตนทุนในการตัดสินใจ วางแผนและ
ควบคุม การดําเนินงานกิจการภายใตสภาวการณที่แนนอน
และไมแนนอน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณและ
กําไร ระบบตนทุนรวม ระบบตนทุนผันแปร งบประมาณ
การวิเคราะหตนทุน การกําหนดราคาสินคา ราคาโอน และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน
3152417 การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 1
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบั ญ ชี สํ า นั ก งานใหญ แ ละสาขา การบั ญ ชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม การบัญชีสําหรับเงินทุนและ
การดํา เนิ นธุ ร กิ จเฉพาะด า นการลงทุ น ในบริ ษัท การรวม
ธุรกิจ การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม และ
การบั ญ ชี สํ า หรั บ การแปลงค า รายการที่ เ ป น เงิ น ตรา
ตางประเทศ

หมายเหตุ

ปรับรหัสวิชา
และคําอธิบาย

ปรับรหัสวิชา
และคําอธิบาย

3152418 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information System
ปรับรหัสวิชา
และคําอธิบาย
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 1
การบัญชีขั้นตน 2
ลั ก ษณะ ส ว นประกอบ และวิ ธี ก ารของระบบ
สารสนเทศทางบั ญ ชี ห ลั ก การจั ด ทํ า เอกสารของธุ ร กิ จ
หลั ก การวิ เ คราะห แ ละการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบั ญ ชี วงจรทางธุ ร กิ จ ขั้ น พื้ น ฐาน ระบบย อ ยของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได วงจร
ค า ใช จ า ย วงจรการผลิ ต วงจรการบริ ห ารการเงิ น และ
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3152422 การตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
Internal Auditing
ความหมาย ประเภท และขอบเขตของการ
ตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน หนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ต รวจสอบภายใน จรรยาบรรณทาง
วิ ช าชี พ ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี การประเมินระบบ
การควบคุมภายใน หลักฐานและวิธีการรวบรวมหลักฐาน
การวางแผนและขั้น ตอนในการตรวจสอบภายใน หลั กการ
ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานต า งๆ การรายงานป ญ หาและ
ขอบกพรอ งที่ ตรวจพบขอ เสนอแนะและแนวทางการแกไ ข
รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
3152426 สัมมนาทางการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
แนวคิด หลักการทางบัญชี วิเคราะห อภิปรายปญหาที่เกิดขึ้น
ตามสภาพแวดลอมปจจุบัน โดยเนนการอภิปราย และการใช
กรณีศึกษา
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รายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่
เกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร
และสารสนเทศทางการบัญชี ที่เกี่ยวของ อี กทั้งโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3152419 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Control
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 2
วัต ถุป ระสงค แ ละขอบเขตของการตรวจสอบ
บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของผู ต รวจสอบ
เทคนิ ค และการวางแผนการตรวจสอบ ความหมายและ
หลักการควบคุมภายใน การควบคุมทางการบัญชี เครื่องมือ
และเทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น การควบคุ ม ภายใน การ
ตรวจสอบก ารปฏิ บั ติ ง า น บทบาทแ ละหน า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการการตรวจสอบ รวมถึ ง แนวคิ ด วิ ธี แ ละ
กระบวนการควบคุมที่ทําใหเกิดความถูกตองและแมนยําของ
ขอมูล และการรักษาสินทรัพยของธุรกิจ ตลอดจนการเขาถึง
บรรษั ท ภิ บ าลหรื อ ระบบที่ ใ ช จั ด การกํ า กั บ ดู แ ลและการ
ควบคุมองคกร
3152425 สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 2
อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนําแมบท
การบัญชีและการรายงานทางการเงินไปใชในการปฏิบัติงาน
ดานการบัญชีการเงินสําหรับองคกรประเภทตางๆ โดยใช
กรณีศึกษา บทความ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ประเด็นที่นาสนใจ ตลอดจน
ปญหาดานการบัญชีการเงินและ จรรยาบรรณวิชาชีพ
3153403 รายงานทางเงินและการวิเคราะห
Financial Reporting and Analysis
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นกลาง 2
รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการ
บัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินและ
ข อ มู ล ทางการบั ญ ชี อื่ น ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การ
วิเ คราะห อุต สาหกรรม ผลกระทบต อ งบการเงิ น จากการ
เลื อ กใช น โยบายการบั ญ ชี ที่ แ ตกต า งกั น ตลอดจนการ
วิ เ คราะห ง บการเงิ น รวม โดยเน น การใช ก รณี ศึ ก ษาหรื อ
เหตุการณจริง

3153409 การวิเคราะหงบการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Statement Analysis
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการ
บัญชี
รายงานทางการเงิ น เกี่ ย วกั บ งบการเงิ น ต า งๆ
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ง บการเงิ น ของธุ ร กิ จ การ
เปรี ยบเทีย บอั ตราสว น การวิเ คราะห การเปลี่ย นแปลงทาง
การเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะหผลตางในกําไรและ
ต น ทุ น และการปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น เมื่ อ ระดั บ ราคา
เปลี่ยนแปลง ขอมูลและหรือขอจํากัดของการบัญชีที่มีตอการ
วิเคราะหงบการเงินวิธีการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
วิเคราะหงบการเงิน
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3152310 การวางระบบบัญชี
3(3-0-6) 3152313 การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting System Design
Accounting System Design
หลักการ และวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบ
หลักการ และวิธีการวางระบบบัญชี การ
กระบวนการทางบัญชี เอกสารทะเบียนและบัญชีตางๆ ออกแบบกระบวนการทางบัญชี เอกสารทะเบียนและบัญชี

หมายเหตุ

รายวิชาที่ปรับ
จากวิชาเอก
เลือกและปรับ
รหัสและชื่อวิชา
รวมทั้ง
คําอธิบาย

รายวิชาที่ปรับ
จากวิชาเอก
เลือกและปรับ
รหัสและชื่อวิชา
รวมทั้ง
คําอธิบาย

รายวิชาที่ปรับ
จากวิชาเอก
เลือกและปรับ
รหัสและชื่อวิชา
รวมทั้ง
คําอธิบาย

ปรับรหัสวิชา
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ตลอดจนรายงานทางการบัญชี กรณีศึกษาการวางระบบบัญชี
สําหรับกิจการซื้อขายสินคา กิจการใหบริการ และกิจการผลิต
สินคาเพื่อจําหนาย
3152312 ทฤษฎีบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Theory
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
ต น กํ า เนิ ด ของการบั ญ ชี แนวความคิ ด แม บ ท
ทางการบัญ ชี วิ วัฒ นาการของการบั ญชี สถาบั นซึ่ งกํ าหนด
มาตรฐานการบั ญ ชี ข องประเทศไทยและต า งประเทศ
แนวความคิดในการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได
และคาใชจาย เพื่อวัดผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
บทบาทของขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี
3152318 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
Small and Micro Community Enterprise
Accounting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการ
บัญชี
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ทฤษฎีทางการบัญชี วงจร
บั ญ ชี แ ละระบบบั ญ ชี ด า นการเงิ น การรั บ รู ร ายการ การ
รายงานทางการเงิน ปญหาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชน
3152313 การบัญชีธนาคาร
3 (3-0-6)
Bank Accounting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
หลักและการดําเนินงานของระบบบัญชีของธนาคาร
พาณิ ช ย ทั่ ว ไป และการบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธนาคารแห ง
ประเทศไทย วิธีการใหเครดิต การควบคุมเงินฝากทุกประเภท
การโอนเงิ น สํ า นั ก งานใหญ แ ละสาขา การจั ด เก็ บ เงิ น งบ
การเงินของธนาคาร และปรับปรุงและปดบัญชี
3152316 การบัญชีระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Accounting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
การบั ญ ชีก ารเงิน การจัด การทางบัญ ชี การ
ตรวจสอบทางบัญชีของบริษัทขามชาติ ภายใตสภาพเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่แตกตางกัน การ
วิเคราะหถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก ศึกษาถึง
การแปลความขอมูลทางบัญชี
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หมายเหตุ
ตางๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี กรณีศึกษาการวาง
ระบบบัญชี สําหรับกิ จการซื้อ ขายสิ นคา กิจ การใหบ ริการ
และกิจการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย
3152314 ทฤษฎีบัญชี
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Accounting Theory
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
ต น กํ า เนิ ด ของการบั ญ ชี แนวความคิ ด แม บ ท
ทางการบัญชี วิวัฒนาการของการบัญชี สถาบันซึ่งกําหนด
มาตรฐานการบั ญ ชี ข องประเทศไทยและต า งประเทศ
แนวความคิ ด ในการวั ด มู ล ค า ของสิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น ทุ น
รายได และคาใชจาย เพื่อวัดผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงิน บทบาทของขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี
3152315 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Small and Micro Community
Enterprise Accounting
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ทฤษฎีทางการบัญชี วงจร
บัญชีและระบบบัญชี ดานการเงิน การรับรูรายการ การ
รายงานทางการเงิน ปญหาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชน
ยกเลิก

3152316 การบัญชีระหวางประเทศ
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา
International Accounting
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 2
การบัญชีการเงิน การจัดการทางบัญชี การ
ตรวจสอบทางบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ข า มชาติ ภายใต ส ภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่
แตกตางกัน การวิเคราะหถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและ
สาเหตุหลัก ศึกษาถึงการแปลความขอมูลทางบัญชี

3152314 การบัญชีเฉพาะกิจ
3 (3-0-6) 3152420 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Specialized Accounting
Accounting for Specific Enterprises
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 1
ระบบบัญชีของกิจการบางประเภท เชน การโรงแรม
การบัญชีขนั้ ตน 2
การทองเที่ยว โรงรับจํานํา สหกรณ ประกันภัย
ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชี
และการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพยหนี้สิน สวนของ

1.ปรับรหัสวิชา
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
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3152315 การบัญชีรัฐบาล
3 (3-0-6)
Government Accounting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
ระบบบั ญชี ส วนราชการ ทั้ งในส วนกลางและส วน
ภูมิภาค การขอโอนประจํางวด การลงบัญชีระบบราชการ การทํา
เงินเดือน และการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยประจําและหนี้สิน วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีรัฐบาล
3152317 การวางแผนภาษีอากร
3 (3-0-6)
Tax Planning
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3153205 การภาษี
อากรธุรกิจ
หลั ก การเกี่ ย วกั บ การวางแผนภาษี อ ากร เทคนิ ค
และปญหาในการวางแผนภาษีอากรเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
เกี่ยวของกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับวางแผนภาษีอากรทีด่ ี สําหรับผูประกอบการโดยทั่วไป
ตลอดจน บทบาทของภาษีอากร ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ในการประกอบธุรกิจ

3152421 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3 (2-2-5)
Software Packages for Accounting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการบัญชี
ข อ มู ล ทางด า นการเงิ น และการบั ญ ชี เช น บั ญ ชี
เงิ น เดื อ น บั ญ ชี เ จ า หนี้ ลู ก หนี้ บั ญ ชี สิ น ค า คงคลั ง บั ญ ชี
วิเคราะหตนทุน บัญชีตนทุนการผลิตตามคําสั่ง บัญชีเพื่อการ
วิเคราะหการเงิน และนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชใน
งานบัญชี
3152423 ปญหาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
Problem in Auditing
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152311 การสอบบัญชี
ป ญ ห าต างๆ เกี่ ยว กั บ ก าร สอ บบั ญชี โด ยใช
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เจาของ รายได และคาใชจาย รายงานผลการดําเนินงาน
และการแสดงฐานะทางการเงิ น ของกิ จ การนั้ น ๆ เช น
ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร
กรรม ธุรกิจการทองเที่ยวสหกรณ มรดกและทรัสตี การ
ประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน

หมายเหตุ

ยกเลิก

ยกเลิก

3152421 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3(3-0-6) วิชาใหม
Public Sector Accounting
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขนั้ ตน 2
ความหมาย วัตถุประสงค แนวคิดและพัฒนาการ
ด านการบั ญชี ของหน วยงานภาครั ฐ นโยบายการบั ญชี และ
มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบและวิธี ปฏิ บัติเกี่ยวกับการ
บัญชี หน วยงานภาครัฐ การจั ดทํ ารายกงานทางการเงิ นของ
หนวยงานภาครัฐและงบการเงินของแผนดิน
3152422 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
Software Packages for Accounting
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขั้นตน 1
การบัญชีขั้นตน 2
ขอมูลทางดานการเงินและการบัญชี เชน บัญชี
เงิ น เดื อ น บั ญ ชี เ จ า หนี้ ลู ก หนี้ บั ญ ชี สิ น ค า คงคลั ง บั ญ ชี
วิเคราะหตนทุน บัญชีตนทุนการผลิตตามคําสั่ง บัญชีเพื่อ
การวิ เ คราะห ก ารเงิ น และนํ า โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป มา
ประยุกตใชในงานบัญชี
ยกเลิก
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กรณีศึกษา ในการสอบบัญชีของกิจการประเภทตางๆ บทบาท
ของสถาบันตางๆ อันมีผลตอการกําหนดมาตรฐานการสอบ
บัญชีในประเทศไทยและตางประเทศ ผลกระทบอันเกิดจาก
การกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม
3153102 การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3153101 การเงินธุรกิจ
การกําหนดมูลคาธุรกิจ เทคนิคและวิธีการตัดสินใจ
ลงทุน การบริหาร สิ นทรั พยห มุนเวียน โครงสรา งและ
นโยบาย เงินปนผล การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุงและการ
เลิกกิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาทั่วไป ที่เกิดขึ้นใน
การดําเนินการทางดานการเงินของธุรกิจกับระบบเศรษฐกิจ
3153407 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3153101 การเงินธุรกิจ
เทคนิ ค ต า งๆ ที่ ใ ช ใ นการวางแผนทางการเงิ น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณยอดขายและ
การวางแผนกําไร ศึกษาเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการวางแผน
และการควบคุม เชน พฤติกรรมตนทุน และการวิเคราะห
สวนตางๆ (Cost Behavior and Variances Analysis)
คอมพิ ว เตอร (Computer)
การจํ า ลองเหตุ ก ารณ
(Simulation) เครื่ อ งมื อ และตั ว แบบทางคณิ ต ศาสตร
(Graphic Mathematical Tools and Models)

3153408 การวางแผนและการควบคุมกําไร
3(3-0-6)
Profit and Planning Control
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152206 การบัญชี
เพื่อการจัดการ
แนวความคิ ด ของการบริ ห ารกิ จ การ ในส ว นที่
เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมกําไรเพื่อเปนพื้นฐานใน
การวางแผนการบริ ห ารระยะสั้ น ระยะยาว การควบคุ ม
ป จ จั ย การผลิ ต และจํ า หน า ย การควบคุ ม การดํ า เนิ น งาน
การเงินของกิจการโดยการจัดทํางบประมาณชนิดตางๆ การ
วิเคราะหผลตางจากงบประมาณ เพื่อรายงานเทคนิคในการ
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หมายเหตุ

ยกเลิก

3152405 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3153101 การเงินธุรกิจ
เทคนิ ค ต า งๆ ที่ ใ ช ใ นการวางแผนทางการเงิ น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณยอดขาย
และการวางแผนกําไร ศึกษาเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการ
วางแผนและการควบคุม เชน พฤติกรรมตนทุน และ
การวิเคราะหสวนตางๆ (Cost Behavior and Variances
Analysis) คอมพิวเตอร (Computer) การจําลองเหตุการณ
(Simulation) เครื่ อ งมื อ และตั ว แบบทางคณิ ต ศาสตร
(Graphic Mathematical Tools and Models)
3152423 การวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Research
วิชาบังคับกอน : สถิติธุรกิจ
หลั ก และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางการบั ญ ชี การ
วิ เ คราะห ป ญ หาเพื่ อ กํ า หนดหั ว ข อ งานวิ จั ย การรวบรวม
ขอมูลเพื่อวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค
วิธีการ การวิเคราะห แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย
การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ
3153404 การวางแผนกําไรและการควบคุม 3(3-0-6)
Profit Planning and Control
วิชาบังคับกอน : การบัญชีขนั้ กลาง 2
การวางแผนกลยุ ท ธ บทบาทของการวางแผน
กําไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผล งานของ
องคกรประเภทตางๆ โดยเนนการวางแผนกลยุทธและการใช
งบประมาณเปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว การกําหนดดัชนีชี้
วัดผลการดําเนินงาน และ การรายงานเพื่อการควบคุมและ
การบริหาร

ปรับรหัสวิชา

วิชาใหม

ปรับรหัส
ชื่อวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2552)
จัดทํางบประมาณสมัยใหม แนวความคิดทางดานพฤติกรรม
ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งบางประการ ในกระบวนการจั ด ทํ า
งบประมาณอันมีผลตอการวางแผนและการควบคุมกิจการ
3153409 การวิเคราะหงบการเงิ
3 (3-0-6)
Financial Statement Analysis
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3152103 หลักการ
บัญชี
รายงานทางการเงิ น เกี่ ย วกั บ งบการเงิ น ต า งๆ
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ง บการเงิ น ของธุ ร กิ จ การ
เปรี ยบเทีย บอั ตราสว น การวิเ คราะห การเปลี่ย นแปลงทาง
การเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะหผลตางในกําไรและ
ต น ทุ น และการปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น เมื่ อ ระดั บ ราคา
เปลี่ยนแปลง ขอมูลและหรือขอจํากัดของการบัญชีที่มีตอการ
วิเคราะหงบการเงินวิธีการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
วิเคราะหงบการเงิน
3156327 การบริหารงานพัสดุ
3(3-0-6)
Management of Purchase and
Maintenance
หนาที่และความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสดุ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ง า น พั ส ดุ ก า ร จั ด ห า ก า ร กํ า ห น ด
คุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ การเก็บรักษาพัสดุ การทําบัญชี
คุ ม พั ส ดุ ระเบี ย บและการปฏิ บั ติ ก ารงานพั ส ดุ ข องราชการ
ปญหาในการบริหารงานพัสดุและแนวทางแกไข
3150304 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Cooperative Education
Preparation
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและ
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัครงาน ความรู
พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ เพื่ อ นํ า ไป
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา เชน
การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่ อ สาร มนุ ษ ยสั ม พั น ธ การทํ า งานเป น ที ม และระบบ
บริ หารงานคุ ณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิ ธีก าร
เขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการ
ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
3150404 สหกิจศึกษาธุรกิจ
6(600 ชม)
Business Cooperative Education
วิชาที่ตองศึกษามากอน : เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดย
การปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแล
ของผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา
เปนเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)

หมายเหตุ

ยกเลิก

ยกเลิก

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
9 หนวยกิต
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
Business Cooperative Education
Preparation
หลั ก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา
และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัครงาน
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อ
นําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา
เช น การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ภาษาอั ง กฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม
และระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในสถานประกอบการ
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการและการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
6(600 ชั่วโมง) ปรับรหัสวิชา
Business Cooperative Education
วิชาที่ตองศึกษามากอน : เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดย
การปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแล
ของผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา
เป น เวลาไม น อ ยกว า 600 ชั่ ว โมง หรื อ ไม น อ ยกว า 16
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2552)
โดยเนนการปฏิบัติจริง

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2555)
สัปดาห โดยเนนการปฏิบัติจริง
3152426 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 3(0-4-5)
Preparation for Field Experience in
Accounting
เ ป น ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว โ น ม ส ภ า พ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในหนวยงานทางธุรกิจ โดยการเตรียมความ
พรอมเกี่ยวกับทักษะการใชภาษา ทักษะการพิมพดีด การใช
คอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การจัดทําโครงงานทาง
ธุรกิจและสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
เสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
3150407 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี
3152427 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 1
6(600 ชม)
3(300 ชั่วโมง)
Field Experience in Accounting
Field Experience in Accounting 1
วิชาที่ตองศึกษามากอน : เตรียมสหกิจศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานการบัญชีใน
ธุรกิจ
หนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เปนเวลาไม
ฝกประสบการณ การปฏิบัติงานดานการบัญชี นอยกวา 300 ชั่วโมง
สําหรับการนําไปประยุกตใชในองคการหรือหนวยงาน เพื่อให
ไดรับ ความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชี พการ
บัญชี เปนเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง โดยการปฏิบัติงาน
จริงไมนอยกวา 2 ภาคเรียน
3152428 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 2
3(300 ชั่วโมง)
Field Experience in Accounting 2
ฝกประสบการณ การปฏิบัติงาน ดานการบัญชี
ในหนว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งกับ วิ ชาชี พ บัญ ชี โดยตรงหรือ การ
จัดทํากรณีศึกษา เพื่อประยุกตการปฏิบัติงานดานการบัญชี
ในหนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เปนเวลา
ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง

หมายเหตุ
รายวิชาใหม

ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา

รายวิชาใหม
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ภาคผนวก ค
สรุปการเทียบโอนรายวิชา
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ตารางการเทียบโอนรายวิชา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
45 หนวยกิต
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส.หรือเทียบเทา /
ปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6) คณิตศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต
(เรียนไมนับหนวยกิต)

3150110 กฎหมายธุรกิจและ
สภาพแวดลอมทางกฎหมาย
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3150204 สถิติธุรกิจ
3150205 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3152102 การบัญชีขั้นตน 1
3153102 การเงินธุรกิจ
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
3154101 หลักการตลาด
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
3156144 การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ
3156106 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ
3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการธุรกิจ

3(3-0-6) กฎหมายธุรกิจ จํานวน 3 หนวยกิต
3(3-0-6) บังคับเรียน
3(3-0-6) บังคับเรียน
3(3-0-6) สถิติธุรกิจ หรือสถิติ หรือสถิติประยุกต จํานวน 3
หนวยกิต
3(3-0-6) การวิเคราะหเชิงปริมาณ จํานวน 3 หนวยกิต
3(3-0-6) บังคับเรียน
3(3-0-6) การเงินธุรกิจ หรือการบริหารการเงิน หรือการจัดการ
การเงิน จํานวน 3 หนวยกิต
3(3-0-6) บังคับเรียน
3(3-0-6) หลักการตลาดหรือเรียนวิชาทางดานการตลาดมา
อยางนอย 3 หนวยกิต
3(3-0-6) หลักการจัดการ หรือหลักการบริหารธุรกิจ หรือองคการ
และการจัดการ จํานวน 3 หนวยกิต
3(3-0-6) การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หรือธุรกิจระหวาง
ประเทศจํานวน 3 หนวยกิต
3(3-0-6) การบริหารการผลิต หรือการจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน จํานวน 3 หนวยกิต
3(3-0-6) การจัดการเชิงกลยุทธ จํานวน 3 หนวยกิต
3(3-0-6) หลักเศรษฐศาสตร จํานวน 3 หนวยกิตหรือ รายวิชาทาง
เศรษฐศาสตรอยางนอย 6 หนวยกิต
3(3-0-6) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการธุรกิจ หรือการจัดการสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ จํานวน 3 หนวยกิต
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2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกิต
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเทา/
ปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3152203 การบัญชีขั้นตน 2
3(3-0-6) บังคับเรียน
3152204 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6) บังคับเรียน
3152205 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(3-0-6) บังคับเรียน
3152307 การบัญชีตนทุน 1
3(3-0-6) บังคับเรียน
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6) บังคับเรียน
3152309 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6) บังคับเรียน
3152310 การสอบบัญชี
3(3-0-6) บังคับเรียน
3152416 การบัญชีตนทุน 2
3(3-0-6) บังคับเรียน
3152417 การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6) บังคับเรียน
3152418 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) บังคับเรียน
3152419 การตรวจสอบภายในและการ 3(3-0-6) บังคับเรียน
ควบคุมภายใน
3153403 ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร 3(3-0-6)
บังคับเรียน
วิเคราะห
3152425 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5) บังคับเรียน
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต (เทียบยกเวนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต)
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเทา/
ปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3152313 การวางระบบบัญชี
3(3-0-6) การวางระบบบัญชี หรือวิชาระบบบัญชีจํานวน 3
หนวยกิต
3152314 ทฤษฎีบัญชี
3(3-0-6) ทฤษฎีบัญชี หรือทฤษฎีการบัญชี จํานวน 3 หนวยกิต
3152315 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6) การบัญชีวิสาหกิจชุมชน จํานวน 3 หนวยกิต
3152316 การบัญชีระหวางประเทศ
3(3-0-6) การบัญชีระหวางประเทศ จํานวน 3 หนวยกิต
3152420 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6) การบัญชีเฉพาะกิจ หรือวิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ
จํานวน 3 หนวยกิต
3152421 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3(3-0-6) การบัญชีหนวยงานภาครัฐหรือการบัญชีรัฐบาล จํานวน
3 หนวยกิต
3152422 โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ งาน 3(2-2-5) โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี จํานวน 3 หนวยกิต
บัญชี
3152423 การวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6) การวิจัยทางการบัญชี จํานวน 3 หนวยกิต
3153404 การวางแผนกําไรและการ
3(3-0-6) การวางแผนกํ าไรและการควบคุ ม หรื อ การวางแผน
ควบคุม
และการควบคุมกําไร หรือการวางแผนและการควบคุม
โดยงบประมาณ จํานวน 3 หนวยกิต
3153405 การวางแผนและการควบคุมทาง 3(3-0-6) การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน จํานวน 3
การเงิน
หนวยกิต
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2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 9 หนวยกิต
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส.หรือเทียบเทา /
ปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
3(2-2-5)
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
6(600
ชั่วโมง)
3152426 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 3(0-4-5) การใชเครื่องใชสํานักงานหรืองานพิมพดีดประยุกตหรือ
การบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปในสายงานอาชีพ หรือเทคนิคการปฏิบัติงาน
สํานักงาน หรือระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3152427 การฝกประสบการณวิชาชีพ
3(300 การฝกงานจํานวน3หนวยกิต
การบัญชี 1
ชั่วโมง)
3152428 การฝกประสบการณวิชาชีพ
3(300 บังคับเรียน
การบัญชี 2
ชั่วโมง)
3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส.หรือเทียบเทา /
ปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ใน
6
เลือกวิชาและมีเนื้อหาในคําอธิบายที่สอดคลองกับ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา โดยไมซา้ํ กับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปน
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไม
นับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ภาคผนวก ง
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 0676/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรป พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 249/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรป พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม)
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ภาคผนวก จ
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตร
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ที่ ศธ๐๕๕๙/ว ๑๒๘๘
สะเตง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑๓๓
ถนนเทศบาล ๓ ตําบล
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน คุณอมร ชคทิศ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ฉบับราง)
จํานวน ๑ เลม
๒. กําหนดการ
จํานวน ๑ แผน
๓. ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกฯ
จํานวน ๑ แผน
ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กําหนดจัดประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
อุดมศึกษาและความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถถายทอดความรูอันเปนประโยชนแกผูเขารวมการจัดทําหลักสูตรไดเปนอยางดี จึง
ขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ ดังกลาว ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
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คณะวิทยาการจัดการ
โทร.๐-๗๓๒๒-๗๑๕๑–๖๐ ตอ ๙๓๐๑
โทรสาร ๐-๗๓๒๒ -๗๑๕๐

ที่ ศธ๐๕๕๙/ว ๑๒๘๘
เตง

(ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑๓๓
ถนนเทศบาล ๓ ตําบลสะ
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน รองศาสตราจารยอําพร วิริยโกศล

สิ่งที่สงมาดวย ๑. เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ฉบับราง)
จํานวน ๑ เลม
๒. กําหนดการ
จํานวน ๑ แผน
๓. ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกฯ
จํานวน ๑ แผน
ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กําหนดจัดประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกั บมาตรฐาน
อุดมศึกษาและความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถถายทอดความรูอันเปนประโยชนแกผูเขารวมการจัดทําหลักสู ตรไดเปนอยางดี จึง
ขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ ดังกลาว ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
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คณะวิทยาการจัดการ
โทร.๐-๗๓๒๒-๗๑๕๑–๖๐ ตอ ๙๓๐๑
โทรสาร ๐-๗๓๒๒ –๗๑๕๐

ที่ ศธ๐๕๕๙/ว ๑๒๘๘
ตําบลสะเตง

(ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน ผูชวยศาสตราจารย ภรทิพย นิลมณี

สิ่งที่สงมาดวย ๑. เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ฉบับราง)
จํานวน ๑ เลม
๒. กําหนดการ
จํานวน ๑ แผน
๓. ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกฯ
จํานวน ๑ แผน
ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กําหนดจัดประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
อุดมศึกษาและความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถถายทอดความรูอันเปนประโยชนแกผูเขารวมการจัดทําหลักสูตรไดเปนอยางดี จึง
ขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ ดังกลาว ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
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คณะวิทยาการจัดการ
โทร.๐-๗๓๒๒-๗๑๕๑–๖๐ ตอ ๙๓๐๑
โทรสาร ๐-๗๓๒๒ –๗๑๕๐

ที่ ศธ๐๕๕๙/ว ๑๒๘๘
ตําบลสะเตง

(ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน ผูชวยศาสตราจารย จารุณี เซี่ยงเห็น

สิ่งที่สงมาดวย ๑. เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ฉบับราง)
จํานวน ๑ เลม
๒. กําหนดการ
จํานวน ๑ แผน
๓. ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกฯ
จํานวน ๑ แผน
ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กําหนดจัดประชุมเพือ่ วิพากษหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
อุดมศึกษาและความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถถายทอดความรูอันเปนประโยชนแกผูเขารวมการจัดทําหลักสูตรไดเปนอยางดี จึง
ขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ ดังกลาว ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

104

คณะวิทยาการจัดการ
โทร.๐-๗๓๒๒-๗๑๕๑–๖๐ ตอ ๙๓๐๑
โทรสาร ๐-๗๓๒๒ -๗๑๕๐

ที่ ศธ๐๕๕๙/ว ๑๒๘๘
ตําบลสะเตง

(ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑
๓๓ ถนนเทศบาล ๓
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน อาจารยสุระพรรณ จุลสุวรรณ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ฉบับราง)
จํานวน ๑ เลม
๒. กําหนดการ
จํานวน ๑ แผน
๓. ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกฯ
จํานวน ๑ แผน
ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กําหนดจัดประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
อุดมศึกษาและความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถถายทอดความรูอันเปนประโยชนแกผูเขารวมการจัดทําหลักสูตรไดเปนอยางดี จึง
ขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ ดังกลาว ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

105

คณะวิทยาการจัดการ
โทร.๐-๗๓๒๒-๗๑๕๑–๖๐ ตอ ๙๓๐๑
โทรสาร ๐-๗๓๒๒ -๗๑๕๐

ที่ ศธ๐๕๕๙/ว ๑๒๘๘
ตําบลสะเตง

(ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑๓
๓ ถนนเทศบาล ๓
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน ผูชวยศาสตราจารยธีรวัฒน หังสพฤกษ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ฉบับราง)
จํานวน ๑ เลม
๒. กําหนดการ
จํานวน ๑ แผน
๓. ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกฯ
จํานวน ๑ แผน
ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กําหนดจัดประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
อุดมศึกษาและความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถถายทอดความรูอันเปนประโยชนแกผูเขารวมการจัดทําหลักสูตรไดเปนอยางดี จึง
ขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ ดังกลาว ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
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คณะวิทยาการจัดการ
โทร.๐-๗๓๒๒-๗๑๕๑–๖๐ ตอ ๙๓๐๑
โทรสาร ๐-๗๓๒๒ -๗๑๕๐

ที่ ศธ๐๕๕๙/ว ๑๒๘๘
ตําบลสะเตง

(ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน คุณณรงคศักดิ์ บินสะอาด
สิ่งที่สงมาดวย ๑. เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ฉบับราง)
จํานวน ๑ เลม
๒. กําหนดการ
จํานวน ๑ แผน
๓. ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกฯ
จํานวน ๑ แผน
ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กําหนดจัดประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
อุดมศึกษาและความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถถายทอดความรูอันเปนประโยชนแกผูเขารวมการจัดทําหลักสูตรไดเปนอยางดี จึง
ขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ ดังกลาว ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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คณะวิทยาการจัดการ
โทร.๐-๗๓๒๒-๗๑๕๑–๖๐ ตอ ๙๓๐๑
โทรสาร ๐-๗๓๒๒ -๗๑๕๐

ที่ ศธ๐๕๕๙/ว ๑๒๘๘
ตําบลสะเตง

(ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑
๓๓ ถนนเทศบาล ๓
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน รองศาสตราจารยศศิวิมล สุขบท
สิ่งที่สงมาดวย ๑. เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ฉบับราง)
จํานวน ๑ เลม
๒. กําหนดการ
จํานวน ๑ แผน
๓. ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกฯ
จํานวน ๑ แผน
ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กําหนดจัดประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
อุดมศึกษาและความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถถายทอดความรูอันเปนประโยชนแกผูเขารวมการจัดทําหลักสูตรไดเปนอยางดี จึง
ขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ ดังกลาว ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
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คณะวิทยาการจัดการ
โทร.๐-๗๓๒๒-๗๑๕๑–๖๐ ตอ ๙๓๐๑
โทรสาร ๐-๗๓๒๒ -๗๑๕๐

(ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาคผนวก ฉ
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 13/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

109

110

ภาคผนวก ช
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

111

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
---------------------เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
สูสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อ
คราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ เห็นควรใหกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาเพื่อถือปฏิบัติรวมกัน ดังนี้
๑. แนวปฏิบัติในการจัดผูสอนรายวิชา
๑.๑ อาจารย ผู ส อนจะต อ งมี ภ าระงานสอนขั้ น ต่ํ า ไม น อ ยกว า ภาระงานสอน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑.๒ กรณี อาจารย พิ เ ศษรายชั่ ว โมง จะต อ งเป น อาจารย พิเ ศษที่ ไ ด ขึ้ น บั ญ ชี เ ป น อาจารย พิเ ศษ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาที่กําหนด
๒. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอยรายวิชาแตละภาคเรียน
๒.๑ ใหจัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแตละหลักสูตรที่ไดอนุมัติแผนไวแลว
๒.๒ รายวิชาศึกษาทั่วไป ใหจัดหมูเรียนละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา
๒.๓ รายวิช าเลื อกเสรี ให นักศึ กษาเลือกเรียนตามความสนใจของนั กศึ กษา โดยจั ดหมูเ รีย น
ละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา
๒.๔ การจัดรายวิชาที่เปนวิชาเนื้อหา ใหจัดหมูเรียนตามกลุมพื้นฐาน โดยกลุมพื้นฐานที่มีนักศึกษา
ไมถึง ๒๕ คน ใหจัดรวมกลุมกับนักศึกษากลุมพื้นฐานอื่นในรายวิชาเดียวกัน
๓. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน
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๓.๑ อาจารยผูสอนจะตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบฟอรม มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ และ
สงคณะภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน
๓.๒ อาจารยผูสอนจะตองเขาพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการสอนรวมกับนักศึกษาในสัปดาหที่ ๑
ของการเปดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชานั้นๆ
๓.๓ อาจารยผูสอนจะตองรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอรม มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖ และ
สงใหคณะภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสุดทายของการสอบปลายภาค
๓.๔ รายวิชาเดียวกัน ใหรวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน แต
อาจารยผูสอนสงรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเปนรายบุคคล
๔. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๑ ใหอาจารยผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔.๒ ใหอาจารยมีการใชสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๓ ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และหลากหลายสอดคลองกับศักยภาพของ
ผูเรียน
๔.๔ ใหมีการตรวจสอบรายชื่อผูเขาเรียน และรายงานการเขาเรียนถึงคณะที่นักศึกษาสังกัดทุก
เดือน
๔.๕ ใหสงรายชื่อผูมีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ ๘๐ และต่ํากวารอยละ ๖๐ ผานคณะที่อาจารยสังกัด
กอนสอบ ๔ สัปดาห
๕. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา
๕.๑ จัดใหมีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซึ่งประกอบดวย
คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร
กรรมการ
หัวหนาภาควิชา
กรรมการ
หัวหนางานจัดการศึกษาของคณะ
เลขานุการ
หนาที่

๑. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของ
คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
๒. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และกํากับ
ดูแลใหเปนไปตามแผนพัฒนาวิชาการ
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแตละปการศึกษา
๔. พิจารณากลั่นกรองบุคคลเปนอาจารยพิเศษ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
๕. ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคเรียน
๖. ตรวจสอบรายงานผลการสอนรายวิชา เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอน
๗. ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบปลายภาคทุกรายวิชา
๘. พิจารณาอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาของคณะ
๙. อื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
๕.๒ ใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกรายวิชา
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จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารยไกรสร ศรีไตรรัตน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาคผนวก ซ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
…………………………………….
เพื่ อใหการพัฒ นาหลั กสูต รของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏยะลา เป นไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูต รระดับ อุดมศึกษา พุทธศั กราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศหลักเกณฑการ
กําหนดรหัสวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้
ตัวที่ 1
แสดงถึง รหัสคณะ กําหนดดังนี้
1
หมายถึง คณะครุศาสตร
2
หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3
หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ
4
หมายถึง คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
ตัวที่ 2
แสดงถึง ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ กําหนดดังนี้
0
หมายถึง อนุปริญญา
1
หมายถึง ปริญญาตรี
2
หมายถึง ปริญญาโท
3
หมายถึง ปริญญาเอก
4
หมายถึง ประกาศนียบัตร
5
หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
6
หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ตัวที่ 3 – 4 แสดงถึง รหัสหมูวิชา ตามเอกสารแนบทายประกาศ
ตัวที่ 5
แสดงถึง ความยากงายของเนื้อหา
ตัวที่ 6 – 7 แสดงถึง ลําดับของรายวิชาในหมูวิชานั้นๆ
ผูกําหนดรหัสวิชา
ตัวที่ 1 – 5 ใหคณะเปนผูกําหนด ยกเวนรายวิชาที่เกี่ยวของกับศาสตรอื่นให
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา
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ตัวที่ 6 – 7 ใหงานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เปนผูกําหนด
หมายเลขลําดับของหมูวิชานั้นๆ พรอมทั้งเก็บรวบรวมรายวิชาทั้งหมด
โดยใชกับหลักสูตรที่จะเปดสอนในปการศึกษา 2554 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2553

(ผูชวยศาสตราจารยประยูร ดํารงรักษ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
หมูวิชาของหมวดวิชาตาง ๆ
หมวดวิชาครุศาสตร
00 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได
01 หมูวิชาหลักการศึกษา
02 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน
03 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
04 หมูวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
05 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
06 หมูวิชาการบริหารการศึกษา
07 หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย
08 หมูวิชาการศึกษาพิเศษ
09 หมูวิชาพลศึกษา
หมวดวิชามนุษยศาสตร
00 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนุษยศาสตร
01 หมูวิชาปรัชญา
02 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา
03 หมูวิชาภาษาศาสตร
04 หมูวิชาภาษาไทย
05 หมูวิชาภาษาอังกฤษ
06 หมูวิชาภาษาญี่ปุน
07 หมูวิชาภาษาจีน
08 หมูวิชาภาษามาเลย
09 หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส
11 หมูวิชาภาษาเยอรมัน
12 หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน
13 หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ
14 หมูวิชาประวัติศาสตร
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15 หมูวิชาภาษารัสเซีย
16 หมูวิชาภาษาเกาหลี
17 หมูวิชาภาษาลาว
18 หมูวิชาภาษาเขมร
19 หมูวิชาภาษาพมา
21 หมูวิชาภาษาเวียดนาม
22 หมูวิชาภาษาสเปน
23 หมูวิชาภาษาอาหรับ
หมวดวิชาสังคมศาสตร
50 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร
51 หมูวิชาจิตวิทยา
52 หมูวิชามนุษยวิทยา
53 หมูวิชาสังคมวิทยา
54 หมูวิชาภูมิศาสตร
55 หมูวิชารัฐศาสตร
56 หมูวิชานิติศาสตร
57 หมูวิชาเศรษฐศาสตร
58 หมูวิชารัฐประศาสนศาสตร
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
80 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
81 หมูวิชาทฤษฎี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม
82 หมูวิชาวิจิตรศิลป
83 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ ๒ มิติ
84 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ ๓ มิติ
85 หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง
86 หมูวิชาดุริยางคศิลป
หมวดวิชานิเทศศาสตร
00 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร
01 หมูวิชาการสื่อสาร
02 หมูวิชาสิ่งพิมพ
03 หมูวิชาการประชาสัมพันธ
04 หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
05 หมูวิชาการโฆษณา
06 หมูวิชาการถายภาพ
07 หมูวิชาภาพยนตร
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
50 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
51 หมูวิชาเลขานุการ
52 หมูวิชาการบัญชี
53 หมูวิชาการเงินและการธนาคาร
54 หมูวิชาการตลาด
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55 หมูวิชาการสหกรณ
56 หมูวิชาการบริหารธุรกิจ
57 หมูวิชาธุรกิจบริการ
58 หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย
59 หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
60 หมูวิชาการเปนผูประกอบการ
61 หมูวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
62 หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
00 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
01 หมูวิชาฟสิกส
02 หมูวิชาเคมี
03 หมูวิชาชีววิทยา
04 หมูวิชาดาราศาสตร
05 หมูวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
06 หมูวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
07 หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
08 หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
09 หมูวิชาคณิตศาสตร
11 หมูวิชาสถิติประยุกต
12 หมูวิชาคอมพิวเตอร
13 หมูวิชาการแพทยแผนไทย
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร
50 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร
51 หมูวิชาอาหารและโภชนาการ
52 หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย
53 หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน
54 หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
55 หมูวิชาศิลปประดิษฐ
56 หมูวิชาสิ่งทอ
หมวดวิชาเกษตรศาสตร
60 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร
61 หมูวิชาปฐพีวิทยา
62 หมูวิชาพืชไร
63 หมูวิชาพืชสวน
64 หมูวิชาสัตวบาล
65 หมูวิชาสัตวรักษ
66 หมูวิชาการประมง
67 หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
68 หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
69 หมูวิชาวนศาสตร
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71 หมูวิชาการชลประทาน
72 หมูวิชาเกษตรกลวิธาน
73 หมูวิชาสงเสริมการเกษตร
74 หมูวิชาสื่อสารการเกษตร
75 หมูวิชาเกษตรศึกษา
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
80 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
81 หมูวิชาอุตสาหการ
82 หมูวิชาเซรามิกส
83 หมูวิชาศิลปหัตถกรรม
84 หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
85 หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
86 หมูวิชากอสราง-โยธา
87 หมูวิชาไฟฟากําลัง
88 หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส
89 หมูวิชาเครื่องกล
91 หมูวิชาเทคนิคการพิมพ
92 หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
93 หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน
94 หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม
95 หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก ฌ
- ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
- ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
- ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
---------โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 182) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และมติสภาทหวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ใหออกขอบังคับ
ไวดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช
ขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“คณะ” หมายความวา คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และใหหมายรวมถึงหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ
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“คณบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการที่เปนคณะ และใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และใหหมายรวมถึงคณะกรรมการในหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไมต่ํา
กวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
“กองบริการการศึกษา” หมายความวา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อ
ทําหนาที่ควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่งหรือ
ประกาศ และเปนผูวินิจฉัยในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
หมวด 2
ระบบการศึกษา
ขอ 6 ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาใหใชระบบ
6.1 ระบบทวิ ภ าค โดยหนึ่ งป ก ารศึ กษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ หนึ่ งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งป การศึ กษาแบ งออกเป น 3 ภาคการศึ กษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอื่นใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค
ขอ ๗ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้
7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ
7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห เปนการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจําสัปดาห
7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเวลานอก
เวลาราชการ
7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใชระบบทางไกล ผานไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน
สองทาง หรือเครือขายคอมพิวเตอร
7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปนคราว ๆ
คราวละ ๑ รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเปนชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธกัน
7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป น การจั ด การเรี ย นการสอน โดยความร ว มมื อ กั บ
สถาบั น การศึ กษาในต างประเทศหรื อหลั กสู ต รของมหาวิ ทยาลัย ที่ มีมาตรฐานเช น เดี ยวกั น กั บหลั กสู ต ร
นานาชาติ
7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ใหเปนไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของ
7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอ 8 การคิดหนวยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา 15 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.3 การฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.4 การทํ าโครงการหรื อกิ จ กรรมอื่ น ใดตามที่ ได รั บ มอบหมาย ที่ ใช เ วลาทํ า
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
หนวยกิจระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต
ระบบทวิภาค เทียบกันได 5 หนวยกิตระบบไตรภาค
หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค
ขอ 9 เกณฑมาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามขอบังคับนี้ตั้งแตหมวดนี้เปนตนไปใหใช
ระบบทวิ ภ าค กรณี ก ารศึ ก ษาระบบอื่ น ๆ ให เ ที ย บเคี ย งกั บ ระบบทวิ ภ าคและให เ ป น ไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
หมวด 3
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรปริญญาตรี ไวดังนี้
10.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต แตไม
เกิน 132 หนวยกิต ใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมนอยกวา 14 ภาคการศึกษาและไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต แตไม
เกิน 165 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา 17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไมนอยกวา 6 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180
หนวยกิต แตไมเกิน 198 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 12 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา 20 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 18 ป
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
10.4 อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
หมวด 4
หารรับเขาเปนนักศึกษา และสภาพนักศึกษา
ขอ 11 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
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ผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญา
ตรีหรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง
11.2 เปนผูมีความประพฤติดี
11.3 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
11.4 ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
11.5 ไมเปนบุคคลวิกลจริต
11.6 มีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ
ขอ 12 การรับเขาเปนนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สําหรับผูที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหยกเวนวิธีการดังกลาวในวรรค
กอน แตจะใหการสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทนหรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 13 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
13.1 ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาแลว โดยตองสงหลักฐาน พรอมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลาและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.2 ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาที่มิไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะมีเหตุ
จําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
13.3 ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาในหลักสูตร และเปนนักศึกษาระบบใดตอง
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตร และเปนนักศึกษาในระบบนั้น
13.4 ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย
การศึกษาใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและทําหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนยการศึกษานั้น
ขอ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาได ทั้งนี้นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยใหนับระยะเวลาการศึกษาตอจากที่ได
ศึกษามาแลว
ขอ 15 สภาพนักศึกษา
15.1 สภาพนักศึกษาแบงออกเปน 2 สภาพ ดังนี้
15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษา
แรกหรือนักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ไดแกนักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา 2.00 โดยใหจําแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้
1) นักศึกษาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแลวไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต 1.60 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ไดรับคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับสภาพรอพินิจครั้งที่
1
2) นักศึกษาที่อยูในสภาพรอพินิจครั้งที๑่ ที่ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 1.70 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2
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3) นักศึกษาที่อยูในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3
15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูรอนใหถือวาเปนภาคการศึกษาตอเนื่อง
15.3 ผูที่มีสภาพนักศึกษาใหมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐาน เพื่อประกอบการใชวิ
ทธิตาง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
15.4 การพนสภาพนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามขอ 11
15.4.2 ตาย
15.4.3 ลาออก
15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แลว
15.4.5 ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษา
อื่น
15.4.6 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.4.7 ไมลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตจะไดรับการผอนผันจากมหาวิทยาลัย
15.4.8 นักศึกษาที่ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก
15.4.9 นักศึกษาที่ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากไดรับการรอพินิจครั้งที่ 1
15.4.10 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากไดรับการรอพินิจครั้งที่ 2
15.4.11 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตามขอ 10
15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80
15.4.13 กระทํ า การทุ จ ริ ต หรื อ มี ค วามประพฤติ อั น เป น การเสื่ อ มเสี ย แก
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหออกหรือไลออกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยวินัย
นักศึกษา
ขอ 16 การรับโอนนักศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
16.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
16.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 11 แหงขอบังคับนี้
16.2.2 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
16.3 นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะโอนมาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งยื่ น คํ า ร อ งต อ
มหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 4 สัปดาห กอนวันเปดการศึกษาของภาคที่ประสงคจะเขาศึกษานั้น พรอม
ทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.4 นั ก ศึ ก ษาที่ รั บ โอนจะต อ งมี เ วลาศึ ก ษาอยู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ไม น อ ยกว า 2 ภาค
การศึกษา
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16.5 การนับเวลาใหนับระยะตอเนื่องจากสถาบันเดิม
หมวด 5
อาจารยที่ปรึกษา
ขอ 17 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 18 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ ดังนี้
18.1 ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษารวมกับนักศึกษา ใหถูกตองตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว
18.2 ใหคําแนะนําในเรื่องระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแกนักศึกษา
18.3 ใหคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพิ่ม โอน
18.4 แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามโครงสรางของ
หลักสูตร
18.6 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเปนอยูและการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลั ย
กําหนดไวในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ
เพื่อพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยตอไป
หมวด 6
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน
ขอ 19 การลงทะเบียนเรียน
19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณเมื่อนักศึกษาไดชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 20 จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแตละภาคการศึกษาปกติ ไมต่ํากวา
9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไมเต็มเวลา แตละภาคการศึกษาไม
ต่ํากวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมต่ํากวา 3 หนวยกิตและไมเกิน ๙
หนวยกิต
หากมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑ
ขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตองเรียนใหครบ
ตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร
กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกินรอยละ 70 ของแผนการเรียน
ขอ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเปนการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาตองยื่นคํารองตอกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนประกอบดวย

126

(Audit)

21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เปนการลงทะเบียนแบบนับหนวยกิต
21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต โดยมีผลการเรียนเปน Au

ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอนใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร
ขอ 23 การเพิ่ม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา
23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนตองกระทําภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา
ฤดูรอน ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ตองยื่นคํารองตอกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอรมที่กําหนดกอนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเปน
เวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน และ
บันทึกผลการเรียนเปน W (Withdraw)
ในกรณีลงทะเบียนเรียนแลวลาพักการเรียน ใหถือวาไดยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาดวย
ขอ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
วินัยนักศึกษาหรือไมมีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
และชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 20 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
มิฉะนั้นจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
กรณีที่พนสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพไดแตทั้งนี้พนสภาพไปแลวไม
เกิน 2 ภาคการเรียนติดตอกัน และใหนับเวลาที่พนสภาพเปนระยะเวลาที่รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 25 การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติตามวิธีการ
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผอนผันการชําราธรรมเนียมการศึกษาใหเปนอํานาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไมเกิน 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่คางชําระกอน
การขอยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยใหจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 26 การลาพักการศึกษา
26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตอกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา
26.2 การลาพักการศึกษากระทําไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถานักศึกษายังมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตอไปจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 27 การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น หรื อ การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การฝ ก อาชี พ หรื อ จาก
ประสบการณการทํางานโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
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หมวด 7
การวัด และการประเมินผลการศึกษา
ขอ 29 การมีสิทธิเขาสอบ
29.1 นักศึกษาผูมีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาตองอยูในเกณฑตอไปนี้
29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไมนอยกวารอนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ 80 แตไมนอยกวารอยละ
60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิสอบ
29.2 นักศึกษาผูขาดคุณสมบัติตามขอ 29.1.1 หรือขอ 29.1.2 ใหอาจารยผูสอนพิจารณา
ใหผลการเรียนเปน E
ขอ 30 ระเบียบการสอบ
30.1 หลักเกณฑและวิธีการในการสอบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
30.2 นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบปลายภาคตามกําหนด จะตองยื่นคํารองขอสอบภายใน 7
วันนับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค โดยใหผูขาดสอบดําเนินการสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพนกําหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียน
เปน “E”
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของ
อธิการบดี
30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบใหถือวาสอบตกได E หรือไมผานได F ในวิชานั้น และถือ
วาผิดวินัยทางการศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ 31 ใหมีการประเมินลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน 2 ระบบ ดังนี้
31.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
+
B
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
+
C
ดีพอใช
2.5
C
พอใช
2.0
+
D
ออน
1.5
D
ออนมาก
1.0
E
ตก
0.0
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํา
กวา “D” ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานที่เปนวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถาไดระดับ
คะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได แลวใหเปลี่ยนคะแนนวิชาดังกลาวที่สอบตกนั้น
เปน “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาหนับตั้งแต
วันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป
31.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
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ผานดีเยี่ยม
ผาน
ไมผาน

PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ และ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดใหเรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ไดรับผล “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
ขอ 32 สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอนกําหนดสอบ
ปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา
หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว และรายวิชาเลือกที่ไดรับอนุมัติ
ใหไปเรียนวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม
เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้
1) กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหดําเนินการตามขอ 30.2
ขอ 33 การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนําหนวยกิต
มารวมเปนตัวหารเฉลี่ย
33.1 กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ํา ใหนําเฉพาะผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งสุดทายที่
ผานมาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย
33.2 กรณีที่สอบตกแตไมเรียนซ้ํา ไมใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตมาคํานวณคาระดับ
คะแนนเฉลี่ย
33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแลว หรือเรียนวิชาที่ระบุไวใน
หลักสูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น
ขอ 34 ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
34.1 มีความประพฤติดี
34.2 สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดใหมีการเรียนเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ
34.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอ ยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา
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ขอ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวจะไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหถึง 2.00 ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 34.5
ขอ 36 ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
36.1 สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทา ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะ
ไดรับเกียรตินิยมอันดับ 2
36.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน
36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
36.4 ไมมีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามขอ 28
ขอ 37 การประเมินผลการศึกษา
37.1 ใหคณะกรรมการที่คณะแตงตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแตละรายวิชา
37.2 การสงผลการเรียน
37.2.1 กรณีเปนภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษาผูสอนจะตองสงผลการเรียน
ภายใน 10 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค
37.2.2 กรณีที่ไมใชภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษา ผูสอนจะตองสงผลการ
เรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค
ขอ 38 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา
38.1 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตตอกองบริการการศึกษา ตามขั้นตอน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะตองไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ ตอ
มหาวิทยาลัยและเปนผูที่มีความประพฤติไมขัดตอขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๙ ในระหวางที่ยังไมไดออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดเพื่อปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหนําประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล
บังคับใชอยูกอนขอบังคับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือ
หลักเกณฑ ตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551
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(ศาสตราจารย ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ญ
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ในการวิพากษหลักสูตร
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร
สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันจันทร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕
ประเด็นพิจารณา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
และขอเสนอแนะ
บัณฑิตสาขาการจัดการ บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
การเสนอหลักสูตร ๑. การเสนอภาพรวมของหลักสูตรเกาที่ตองการปรับปรุงเปนอยางไร สาเหตุใดที่ตองมีการ
ปรับปรุง และผลจากการใชหลักสูตรเดิมนั้นเปนอยางไร
๒. การเสนอภาพรวมของหลักสูตรเมื่อดําเนินการปรับปรุงใหเปนหลักสูตรใหมแลวมีความ
แตกตางและสงผลตอบัณฑิตอยางไร
๓. หลักสูตรสามารถสอดรับและสอดคลองกับ ขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
๔. คณบดี เปนผูเสนอหลักสูตรทุกหลักสูตรในภาพรวมของคณะ ที่มีการปรับปรุง และ
หลักสูตรเปดใหม
๕. เสนอจุดแขง และจุดออน เชนผลสําเร็จของ บัณฑิต
๖. ควรมีวิชาบังคับที่นักศึกษาควรรูในระดับสากล เชนวิชาที่นักศึกษาเรียนรูเพื่อคุณคาของ
ชีวิต
หนา ๑ ขอ ๕
ควรเปดกวางขึ้นโดยปรับ
ควรเปดกวางขึ้นโดยปรับ
ควรเปดกวางขึ้นโดยปรับ
รูปแบบของหลักสูตร ขอบขายใหกวางขึ้น เชน
ขอบขายใหกวางขึ้น เชน
ขอบขายใหกวางขึ้น เชน
๓.๑ การรับเขา
“รับนักศึกษาไทยและ/หรือ “รับนักศึกษาไทยและ/หรือ “รับนักศึกษาไทยและ/หรือ
นักศึกษา
นักศึกษาตางชาติที่ใช
นักศึกษาตางชาติที่ใช
นักศึกษาตางชาติที่ใช
รับนักศึกษาไทย
ภาษาไทยไดในระดับดี”
ภาษาไทยไดในระดับดี”
ภาษาไทยไดในระดับดี”
หนา ๒ ขอ ๖ สถานภาพของ หนา ๒ ขอ ๖ สถานภาพของ หนา ๒ ขอ ๙ หนา๓๓ ขอ
หลักสูตร ๖.๑ ควรปรับเปน หลักสูตร ๖.๑ ควรปรับเปน ๓.๒.๑ หนา ๓๔ ขอ ๓.๒.๒
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๕
ชื่อและนามสกุล..ของ
อาจารยตําแหนง ทาง
วิชาการ รายนายสันติ พิมพ
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ประเด็นพิจารณา
และขอเสนอแนะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ผิด แกเปน ผูชวย
ศาสตราจารย
หนา ๘ ขอ ๒.๓
ข อ สั ง เกต:ประเด็ น นั ก ศึ ก ษาแรกเข า ขาดความพร อ มด า นคณิ ต ศาสตร ที่ ใ ช ก ลยุ ท ธ ก าร
ปญหาของนักศึกษา แกปญหา และวัตถุประสงคที่ระบุวา “เพื่อปรับใชในงานวิจัยทางบริหารธุรกิจ” เหมือนกันทั้ง
แรกเขา และขอ ๒.๔ ๓ หลักสูตร นั้น ไมเหมาะสม เนื่องจากธรรมชาติทั้งของ ๓ สาขาวิชามีจุดเนนการพัฒนา
กลยุทธในการ
ศั ก ยภาพของผู เ รี ย นด า นดั ง กล า วและนํ า ความรู ไ ปใช แ ตกต า งกั น จึ ง ไม ค วรเขี ย นคลุ ม
ดําเนินการเพื่อ
เหมือนกัน ขอใหพิจารณาประเด็นอื่นๆดวยหลักสูตรนําเสนอขอมูลบริบทที่เหมือนกันทั้ง ๓
แกปญหา
หลักสูตร เชน ขอ๑๑.สถานการณภายนอก..และ ๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.....เปนตนไป
ชื่อรายวิชา
หนา ๑๓-๑๕
หนา ๑๓-๑๕
หนา ๑๓
ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา
ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา
ตรวจสอบการเรียงลําดับรหัส
๓๑๕๖๒๐๕ “Leadership ๓๑๕๔๑๐๘
วิชาเอกเลือกดวยวาถูกตอง
and Quality
ปรับเปน Social and
แลวหรือยัง เนื่องจากมีความ
Management of
Environmental Marketing แตกตางจากกลุมอื่นที่เรียง
Teamwork” ไมตรงกับชื่อ หรือ Social and Green
จากรหัสนอยไปมาก
ภาษาไทย “ ภาวะผูนําและ Marketing
การทํางานเปนทีม” และ
ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา
เนื่องจากในคําอธิบาย
ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา
๓๑๕๓๔๐๒ ไมตรงกับชื่อ
รายวิชาไมเนนเรื่องการ
๓๑๕๔๑๑๓ ไมตรงกับชื่อ
ภาษาไทย หากใหชื่อ
บริหารคุณภาพ จึงควรปรับ ภาษาไทย “รูปแบบ
ภาษาไทยเปนหลัก “ การ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเปน
การตลาด (Fashion
วางแผนและการควบคุมกําไร
“Leadership and
Marketing) ใหพิจารณาวา “ชื่อภาษาอังกฤษนาจําเปน
Teamwork”
ปรับเปน Marketing
“Planning and profit
Models จะตองตามที่
control” หากใชชื่อภาษาอัง
ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา
ตองการหรือไม
กฤษเปนหลัก “Profit and
๓๑๕๑๓๐๑ ไมสอดคลองกับ
Planning Control”ชื่อ
ชื่อภาษาไทย ไมแนใจวา
ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา
ภาษาไทยก็นาจะเปน “การ
ตองการเนนเรื่องการบริหาร ๓๑๕๔๑๑๔
ควบคุมการวางแผนและ
พัสดุหรือไม และใหดูเรื่อง
Business-to-Business หรือ กําไร” ขอใหพิจารณาจาก
การเรียงลําดับรหัสวิชาดวย Business-to-Organization คําอธิบายรายวิชาดวยสาระ
วารายวิชานี้เรียงไวใน
หมายถึง การคาขายระหวาง จะเนนในทิศทางใด
ตําแหนงที่ถูกตองแลวหรือยัง องคกรกับองคกร ไมตรงกับ
คําอธิบายรายวิชาและชื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา
ภาษาไทย “การตลาดธุรกิจ
๓๑๕๖๔๓๓ ควรเปน
อุตสาหกรรม” อาจจะปรับ
Management Innovation เปน “Industrial Business
(หากมีการปรับปรุง อยาลืม Marketing”
ปรับในขอ ๓.๑.๕ คําอธิบาย
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ประเด็นพิจารณา
และขอเสนอแนะ

เลขประจําตัว ๑๓
หลัก
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
รายวิชา และภาคผนวก ก
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ดวย)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา
๓๑๕๔๒๒๑ ปรับเปน
Packaging Design and
Development
ไมใหระบุเปนตัวเลขที่ปรากฏ ไมใหระบุเปนตัวเลขที่ปรากฏ
ชัดเจนโดยใหระบุเปนรูป
ชัดเจนโดยใหระบุเปนรูป
กากบากเอาไว(xxx)
กากบากเอาไว(xxx)
-

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

ไมใหระบุเปนตัวเลขที่ปรากฏ
ชัดเจนโดยใหระบุเปนรูป
กากบากเอาไว(xxx)
จากขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรใหเปลี่ยนชื่อคุณวุฒิ
บธ.บ เปน บช.บ นั้น จาก
การปรึกษาหารือ คณาจารย
ภายในหลักสูตร มีมติใหใช
ชื่อคุณวุฒิคงเดิม (บธ.บ)
และคณะกรรมการให
คําแนะนําเพิ่มเติมดังนี้
๑.มาตรฐานสภาวิชาชีพทาง
บัญชีคุณวุฒิ บธ.บ และ
บช.บ เปนมาตรฐานเดียวกัน
๒.หลักสูตร บธ.บ มีรายวิชา
ศึกษาดานธุรกิจเพิ่มขึ้นและ
ศึกษารายวิชาดานบัญชี
นอยลง ซึ่งมีความเหมาะสม
กับองคกรขนาดเล็กและมี
งานเกี่ยวกับบัญชีที่ไม
ซับซอน และสามารถทํางาน
ดานบริหารอื่นๆ
นอกเหนือจากงานดานบัญชี
สวน หลักสูตร บช.บ มี
การศึกษาดานพื้นฐาน
วิชาชีพและวิชาบัญชีเพิ่มขึ้น
เพื่อความเหมาะสมกับ
ระบบงานบัญชีที่มีความ
สลับซับซอน
ควรปรับวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ใหอยูในรายวิชา
บังคับ
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การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดพิจารณาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การบัญชี และมีขอเสนอแนะดังนี้
ลําดับ
ขอเสนอแนะ
การปรับปรุงแกไข
1 รายวิชาที่มีวิชาเดียวไมควรมี 1, 2, 3 ควรเปนเบื้องตน เชน ปรับปรุงเปนวิชาการฝก
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจและ
ประสบการณวิชาชีพการบัญชี
เศรษฐศาสตร 1
2 ตรวจสอบการระบุป พ.ศ. ของหลักสูตร
ปรับแกไขจาก ป พ.ศ. 2554
เปน ป พ.ศ. 2555
3 รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหตรวจสอบ ตรวจสอบแลวถูกตอง
ชื่อภาษาอังกฤษ
4 Mapping แตละวิชาควรมีความรับผิดชอบอยางนอย 1 ขอ ปรับปรุงตามที่เสนอแนะ
ตอดาน และใหมีความสมดุลไมหนักวิชาใดวิชาหนึ่ง อยาง
นอยทุกวิชาตองมีความรับผิดชอบครบทั้ง 5 ดาน
5 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ ควรเปนรายวิชาบังคับเรียนนับ
คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ เปน
หนวยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐานนักศึกษา
ใหม เปนการเสริมทักษะการ
คํานวณทางศาสตร
บริหารธุรกิจ จึงกําหนดให
เรียนโดยไมนับหนวยกิต
6 จุดออนของหลักสูตรคือรายวิชาการวิจัยไมบังคับเรียน
เนื่องจากรายวิชาการวิจัย
ทางการบัญชีเปนรายวิชาเอก
เลือก
7 รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจและ
ปรับแกไขเปนรายวิชาการฝก
เศรษฐศาสตร 1 ควรแกไขใหชัดเจนวาฝกวิชาชีพดานการ ประสบการณวิชาชีพการบัญชี
บัญชีหรือตลาดหรือการจัดการ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ หองประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
........................................
ประธานการประชุม
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบบริหาร

ดร.ฐานกุล รัศมีสุขานนท
ดร.ณพพงศ ธีระวร
ผศ.ดร.สุนทร วิทุสุรพจน
นายณรงคศักดิ์ บินสอาด
นายมูฮํามัดอายุบ ปาทาน
นายวีระยุทธ เชื้อไทย
นายซูดิน โรจนอุดมศาสตร
นายนิพัทธ อินทอง
คุณสุวิมล แสงแกว
รศ.ดร.วิชิต เรืองแปน
ผศ.เกสรี ลัดเลีย
นายมานพ ทองไทย
นายราเชษฐ หีมสุหรี
ผศ.สันติ อารักษคุณากร
ผศ.นิชาวดี ตานีเห็ง
นางวาสนา พิทักษธรรม

ผูไมมาประชุม
๑. นายยูสิน จินตภากร
ผูเขารวมประชุม
๑. ดร.อุมาพร เชิงเชาว
๒. นางสาวนุชนภา เลขาวิจติ ร
๓. นางสาวสุทธิดา วัฒนยืนยง
๔. นายแวซําซูดิน แวดอกอ
๕. นายอับดุลเราะหมาน สาและ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

รองประธาน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานหลักสูตรการบัญชี
ประธานหลักสูตรการจัดการ
ประธานหลักสูตรการตลาด
ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
หัวหนางานจัดการศึกษาของคณะ
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
ขอแสดงความเสียใจกับชาวกทม.ที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (ไมม)ี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / สืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ มีทั้งหมด ๑๘ ทานมีหนาที่ดังนี้
๑. กําหนดนโยบายของคณะ
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานโครงการของคณะวิทยาการจัดการ
๓. เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา
๔. สงเสริมยุทธการและวิชาชีพชั้นสูงการสอนการวิจัย การใหบริการยุทธการแกสังคม
๕. ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
สงเสริมวิทยฐานะครู
๖. พิจารณาออกระเบียบและขอบังคับทางการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่ไมขัด
ตอระเบียบและขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิ ทยาลัย
มอบหมาย และก็พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะการ
รมการอุดมศึกษากําหนดซึ่งวันนี้เราจะพิจารณากันทั้งหมด ๔ หลัดสูตรดวยกัน
วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓
รายงานการประเมินคุณภาพทางการศึกษาประจําป ๒๕๕๓ ของคณะวิทยาการจัดการ
ที่ผานมาผลการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการก็มีอยูทั้งหมด ๑๐
องคประกอบดวยกัน
รวมคะแนนทั้งหมด ป ๒๕๕๓ คณะวิทยาการจัดการ ได ๓.๖๒ คะแนน อยูในระดับดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ ตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรระยะ ๑๕ ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาการจัดการไดเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรระยะ ๑๕ ป โดยผานมติที่ประชุม
ผูบริหารคณะและที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแผนพัฒนาหลักสูตรระยะ ๑๕ ป แลวนั้น
เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่
เกี่ยวของของหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด คณะวิทยาการจัดการจึงไดพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๔ หลักสูตร ประกอบดวย
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ทั้งนี้ หลักสูตรขางต นไดผานการวิพากษ จากผูทรงคุณวุฒิภายนอกและคุ ณวุฒิภายใน
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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วาระที่ ๔. ๒ พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๔ สูตร
หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรที่ ๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรที่ ๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
เริ่มจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญชีบัณฑิตฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดกลาวถึงเหตุผลในการ
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร ปรั ช ญาของหลั กสู ต ร วั ต ถุ ป ระสงค ของหลั ก สู ต ร จุ ด เด น ของหลั กสู ต ร อาจารย ที่
รั บ ผิ ด ชอบต อหลั กสู ต ร โครงสร า งของหลั กสู ต รจํ านวนหน ว ยกิ ต รวม ไม น อยกว า ๑๒๙ หน ว ยกิ จ ซึ่ ง
ประกอบไปดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะเรียนไมนอยกวา
๙๓ หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ
หลักสูตร
มติที่ประชุม กรรมการผูทรงคุณวุฒใิ หปรับแกไขเนื้อหาใหเหมาะสม คําผิด และรูปแบบใหถูกตอง
หลักสูตรการจัดการ
มติที่ประชุม ใหปรับแกปรัชญาของสาขา ควรใสภาวะผูนํา ใสเรื่องตั้งเปาหมาย วิธีคิดและแนวคิด
เขาไป ใหวิเคราะหกอนวาปจจุบันเราอยูตรงไหน โจทยที่เราเจออยูอยูตรงไหน จุดออน จุดแข็งของนักศึกษา
อาจารย ของพื้นที่มีอะไรบาง
หลักสูตรการตลาด
มติที่ประชุม กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหปรับแกไขเนื้อหาใหเหมาะสม คําผิด และรูปแบบใหถูกตอง
หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
มติ ที่ป ระชุ ม เรื่ องหน า ๔๔ โปรแกรมวิช าคอมพิ ว เตอร เ ครื อข ายไม มีวิ ช าทักษะ ข อ ๕ ทั กษะ
วิเคราะหตัวเลข แตเปนเรื่องของวิชาระบบปฏิบัติการขอมูลปฏิสัมพันธระหวางมนุษยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปวิชาพวกนี้เปนวิชาคอมพิวเตอรทั้งหมดแตไมเนนการใชเทคโนโลยี เชนคอมพิวเตอรกราฟก จะเนน
นอยมาก รายวิชาบางวิชาไมชัดเจนวาทําอะไร เชน การโปรแกรมรวมสมัย แนวทางที่อยากใหทํา ก็คือ
การบูรณาการ การบูรณาการรายวิชาเขาดวยกัน โดยเฉพาะในกลุมวิชาเทคโนโลยีสื่อผสมนี้ เราจะตองเอา
เรื่องของธุรกิจเขามาหรือวาเนนของการประยุกตใชงาน
ปรัชญาของหลักสูตรกับจุดเดนของหลักสูตร อันไหนที่เปนปรัชญาอันไหนที่เปนจุดเดน ขอใหเอาไป
คิดดูสิ่งที่ไมปรากฏเห็นในคอมพิวเตอรธุรกิจก็คือความสามารถ หรือทักษะในการที่จะครีเอด
วาระที่ ๔.๒ แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธและแนวทางการจัดทํางบประมาณคณะวิทยาการจัดการ
ประจํางบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ไมไดนําเสนอเนื่องจากเวลามีจํากัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่องของประกาศคณะวิทยาการจัดการเรื่องหลักเกณฑการเลือกจัดสรรสาขาวิชา ดู
ในเอกสารที่แนบให ก็คือเด็กสามารถเลือกไดมากกวา ๑ สาขา
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๕.๒ แนะนําตัวคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
(อาจารยวาสนา พิทักษธรรม)
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
ผูจดรายงานการประชุม
(อาจารย ดร.ฐานกุล รัศมีสุขานนท)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูตรวจรายงานการประชุม
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วิพากษหลักสูตรภายนอกครั้งที่ 1
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมลีการเดนทพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1. คุณอมร ชคทิศ
ลําดับ
ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
1. ใหจัดวิชาเอกตรงกับความตองการของตลาด
2. เชิญผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ บรรยายขอพิเศษตางๆ ธนาคาร ที่ดิน
สรรพกร
3. เชิญนายกหอการคา ประธานสภาอุตสาหกรรม บรรยาย
สิ่งแวดลอมของแตละจังหวัดใหนักศึกษาทราบ
4. การคาระหวางประเทศ สถานที่ฝกงาน มีลูกคาซื้อรถ วิ่งระหวาง
ประเทศ
5. เรื่อง หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรเดี่ยว
6.

ภาคธุรกิจขอสนับสนุนความคิดเห็น ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่ว
คุณูปการ ใหนักศึกษาป 1 ดูงานบริษัทหางรานกอนเพื่อให
นักศึกษาพิจารณาตัวเองเหมาะสมกับงานประเภทไหน
- ปจจุบันผมมีความเห็น เรื่อง คอมพิวเตอรธุรกิจมีความสําคัญ
มาก ควรชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงความตองการในอนาคต
- การฝกงานของนักศึกษาใหตรงกับสายงานที่ศึกษาอยูจะไดนํา
ความรูไปใช ในการฝกงานใหมีประสิทธิภาพ
- สถานที่ฝกงาน ควรจะเพิ่มสถานที่บริษัทที่ใหญๆ ใน 3 จังหวัด
ปรึกษาผมได ในเอกสารของมหาวิทยาลัย มี 41 ราย
- หลักสูตรบัญชีขอใหเนนเรื่อง Cash flow เปนหัวใจของการ
ดําเนินธุรกิจ (สําหรับเจาของธุรกิจ)

การปรับปรุงแกไข
ปรับปรุง 4 วิชาเอก
ศอบต.
3 จังหวัด
ติดตอ อาจารยอมร ชคทิศ
ความคิดเห็นของผม หลักสูตร
เดี่ยวนาจะเปนประโยชนกับ
นักศึกษามากกวา

2. รองศาสตราจารยอําพร วิริยโกศล
ลําดับ
ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแกไข
1. ขอ 7.1 ชื่อสถาบัน
ใหตรงกัน บางที่เปนภาษาอังกฤษ บางที่ภาษาไทย
2.
หนา 17 สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร ควรพิจารณาจํานวนรายวิชาการเงินเพิ่ม เพื่อให
ธุรกิจ
สอดคลองกับหนา 3
3.

หนา 15 - 20

ควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาทางการสื่อสาร
มากขึ้น

141
4.
5.

หนา 23 ขอ 2.4
เพิ่มการจัดกิจกรรมจิตอาสา ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ
หนา 28 ขอ 1.5 วิชาแกนการจัดการ คําวา หลักการบริหารธุรกิจเปนหลักการจัดการธุรกิจ
หนา 29 บริหารเปนการจัดการ
6.
หนา 29 ขอ 2.1
ภาษาอังกฤษ เพิ่ม International Business and
Border Trade
7.
หนา 33 ขอ 3.1
การจัดการ การขัดแยง Management of conflict.
การจัดการ ความขัดแยง Conflict of
Management.
8.
หนาที่แสดงแผนการกระจายความ มีการมุงเนนประเมินสูง (สีดํามากซึ่งจะเปนการผูกมัด
รับผิดชอบ
การประเมิน)
3. ผูชวยศาสตราจารย ภรทิพย นิลมณี
ลําดับ
ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
1. รายวิชาทางสถิติและภาษาอังกฤษในกลุมวิชา
แกนนอยไปหรือไม
2.
กลุมวิชาแกนควรจะมีรายวิชาทางบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอยูดวย โดยเฉพาะรายวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ
3.
กลุมวิชาแกนบางรายวิชานาจะบูรณาการ
ดวยกัน เพื่อลดจํานวนรายวิชาลงและการเพิ่ม
รายวิชาที่จําเปนตองเพิ่มเพื่อความเปน
บริหารธุรกิจ
- จริยธรรมทางธุรกิจ
- การบัญชีเพื่อการจัดการ
- กฎหมายทางธุรกิจ
4. ผูชวยศาสตราจารย จารุณี เซี่ยงเห็น
ลําดับ
ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
1. ตรวจสอบรูปแบบใหครบถวนตามแบบฟอรม
มคอ.2
2.
ชื่อปริญญา
3.
การใหปริญญา
4.
จุดเดนของหลักสูตร
5.
รายละเอียด
6.
7.
8.

ตรวจสอบ ความผิดพลาดในการพิมพ
ขอตกลงรวม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การปรับปรุงแกไข

การปรับปรุงแกไข
ตรวจสอบความถูกตองชื่อปริญญา
เปนการใหปริญญาแบบเอก-โทใชหรือไม
ใสอัตลักษณของหลักสูตรที่ชัดเจน
หนา 23 ขอ 8 ควรมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก
ใหใสขอตกลงรวมที่เนนภาพรวมของมรย.ดวย
มีการปรับปรุง แกไขจากการเขาสภาและ
ขอกําหนดใหจัดแผนในระยะ 2 ปครึ่ง
ติดตอกองบริการการศึกษา
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9.

อื่นๆ

ตามที่รวมวิพากษในที่ประชุม

5. อาจารยสุระพรรณ จุลสุวรรณ
ลําดับ

ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ

1.

หนา 21 : 1.ระบบการจัดการศึกษา ขอ1.4 การเทียบเคียงหนวยกิตใน
ระบบทวิภาค ไมตองใส เนื่องจากการจัดการหลักสูตรเปนระบบทวิภาคอยู
แลว
ถาจะเทียบเคียงตองเปนการจัดการหลักสูตรแบบไตรภาคหรือจตุร
ภาค
หนา 28 : คําวา Principle เติม s บาง ไมเติม s บางเชน Principles of
Marketing แต Principle of Business Management ไมเติม s นาจะ
เหมือนกันทั้งหลักสูตร
หมวดวิชาแกน ถา พิจารณาตาม(ราง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ (มคอ.1) ที่มีการประชุมที่ ม.อ. ในวันที่ 3 พฤษภาคม
2554 ในสวนของวิชาแกน หมายถึง วิชาจําเปนที่ตองเรียนเพื่อเปนความรู
สําหรับหารเรียนวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวยอยางนอย 8 สาระวิชา
ดังนี้ การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
การจัดการและองคการ การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติ เศรษฐศาสตร
และกฎหมายธุรกิจ แตละหลักสูตรของราชภัฏยะลาบยังขาดในสวนของการ
วิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติ และกฎหมายธุรกิจ
อาจารยประจําหลักสูตร ตองมี 5 คน แตบางหลักสูตรมีอาจารยไมถึง 5 คน
เชน หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ (ไมแนใจวาแยกสูตรกันหรือไม ถาแยก
ตองมีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน)
หนา 62 Curriculum Mapping เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของจุดดํา
พบวา ในผลการเรียนรูดานคุณภาพ จริยธรรม ขอ 4 มีจุดดํา ซึ่งมีความ
รับผิดชอบหลักของหลักสูตรนี้ นอยมาก ถามีนอยอยางนี้ตัดขอนี้ออกไปเลย
ดีกวา
หนา 65 วิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ มีจุดดําเยอะ ตองระวังเมื่อไปทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพราะตองแสดงรายละเอียดของรายวิชา
ตาม Curriculum Mapping ที่รายงานไวใน มคอ.2 จะทําใหอาจารย
ประจําวิชายุงยากในการจัดทํา มคอ.3
หนา108 คําอธิบายรายวิชา ธุรกิจระหวางประเทศ “ศึกษาถึงเรื่องกวางๆ
ทั่วๆไป”เหมือนเปนภาษาพูด นาจะเปลี่ยน wording
Font ในสวนของคําอธิบายรายวิชาแตละหลักสูตร และหนา 28 กับ
29 ก็ไมเหมือนกัน นาจะใช font เหมือนกันทั้งเลม

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

6. ผูชวยศาสตราจารยธีรวัฒน หังสพฤกษ
ลําดับ

ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ

การปรับปรุงแกไข

การปรับปรุง
แกไข
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ลําดับ
1.

ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
เปนหลักสูตรที่ทันสมัย มีความ
หลากหลาย จุดสนใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร นักศึกษานาจะพิจารณาจาก
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ
การศึกษา สิ่งที่นาสนใจคือ คณะ
วิทยาการจัดการ ไดปรับปรุงหลักสูตรจาก
ความตองการการประกอบอาชีพของ
นักศึกษาไปสูการจัดรายวิชาเพื่อการเรียน
การสอน หรือเปนการปรับปรุงหลักสูตร
จากการจัดรายวิชาที่มีความถนัดเพื่อ
นําไปสูอาชีพที่สามารถจะประกอบอาชีพได
การปรับปรุงหลักสูตร ในหลาย
สาขาวิชาที่จัดทําเนื้อหาวิชาในเลมเดียวกัน
จะทําใหไมคลองตัวในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรเดียวกันในสาขาวิชาที่เปด
ใหม ควรจัดทําหลักสูตรของแตละ
สาขาวิชาโดยแยกเลมกัน แตตองหา
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรนั้นใน
ภาพรวมใหมีทิศทางและหลักการเดียวกัน
ในทางปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการควร
จะมีคณะกรรมการในการประสานงาน
พิจารณาและจัดทําเนื้อหาที่ตองใชรวมกัน
เชน รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาแกน
และหลักการในการจัดทําหลักสูตรใน
ภาพรวม เปนตน ก็จะทําใหแตสาขาวิชามี
ทิศทางเดียวกันในการพัฒนาหลักสูตร

การปรับปรุงแกไข
1. ขอ 9 หนา 5-10 ตามแบบ มคอ.2ตองการให
ระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยในระดับ
ปริญญาตรี คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 2 คน
และตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารยอยางนอย 2 คน และไม
อยูในระหวางลาศึกษาตอ
2.ไมเขาใจความหมายของตารางที่นําเสนอในหนา
12 และรูปกราฟหนา 15-20 ไมแสดงหนวยของ
แกน Y
3.จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบที่ระบุในตาราง
หนาที่ 23 มีจํานวนคอนขางนอย(150 คน ในจํานวน
240 คน ประมาณรอยละ 62)
4.รายวิชาในหมวดวิชาแกน ควรเพิ่มรายวิชา สถิติ
ทางธุรกิจ และกฎหมายทางธุรกิจเพื่อใหนักศึกษามี
ความรูและมีทักษะที่ครอบคลุมในทุกดาน
5.ขอ 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร หนา 50-55
ในระดับปริญญาตรี คุณสมบัติอาจารยประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอน
ไมนอยกวา 5 คน และตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย 2 คน และไมอยูระหวางลาศึกษาตอ
ดังนั้นขอใหตรวจสอบจํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร 1)หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 2)หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (กรจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ) และ 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การบัญชี)
6.ขอ 3.2 ควรเพิ่มขอ 3.2.2 อาจารยผูสอน โดยระบุ
รายชื่ออาจารยผูสอนทานอื่นๆ ที่มิไดเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร
7.Curriculum Mapping หนา 62-74 ยังระบุ
ความรับผิดชอบรองไมครบทุกรายวิชา และการ
กําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบ
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ลําดับ

ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ

การปรับปรุงแกไข
รอง ไมจําเปนจะตองกําหนดทุกประเด็น เพราะ
หากกําหนดแลวจะตองระบุ การประเมินไวใน มคอ.
3 ของแตละรายวิชาดวย จึงควรมีการทบทวนใหม
8.ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในหนาที่ 82-83
ขอ3) และ 4) ตองมีการประเมินในปที่ 1 และปที่ 2
นอกจากนี้ ขอ(13) ควรแกไขคําวา “นักศึกษา” เปน
“บัณฑิต” หรือ “ผูสําเร็จการศึกษา” (แกไขขอความ
เดียวกันในหนาที่ 85 ดวย)
9.คําอธิบายรายวิชา ในหนาที่ 90-135 บางรายวิชา
ยังระบุไมครบถวน ไดแก รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
ที่เขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน
หนวยกิต คําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
10.รายวิชาหลายรายวิชา มีชื่อและเนื้อหาซ้ํากัน
เชนรายวิชาการสื่อสารขอมูลธุรกิจและเครือขาย
คอมพิวเตอร ในหนาที่ 120 และ 122
11.สาขาวิชาโทที่จะเปดสอน ควรคํานึงถึงมาตรฐาน
วุฒิระดับปริญญาตรีของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหงาย
สะดวก และคลองตัวในการจัดทําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสาขาวิชานั้นๆ ตอไป
12.อื่นๆควรแกไข font ใหเปนชนิดเดียวกัน
และขนาด font ใหคงเสนคงวา

7. คุณณรงคศักดิ์ บินสะอาด
ลําดับ
ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
1. หนา 23 : ขอ 2.3 ยอยที่ 5 พื้นที่ดานพิมพดีด/
คอมพิวเตอร ไมสอดคลองกัน
ข อ 2. ย อ ยที่ 8 ข อ ความมาตรฐานความรู
ความสามารถดานพิมพดีด
2. หนา 29 : การเตรียม / สหกิจศึกษา
3150304 จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
3150404 จํานวนหนวยกิต 6(600 ชม.)
3.
4.

การปรับปรุงแกไข
ควรปรับปรุงขอความใหม ใหสอดคลองและ
ความเปนจริง

ระยะเวลาการฝกงาน 75 วัน หรือ 2 เดือน
15 วัน หากปรับปรุงระยะเวลาการฝกงานให
ยืดออกเปน 90 วัน หรือ 180 วัน จะเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานและฝกงานใหเหมาะสม
กับนักศึกษามากกวา
หนา 57 : ขอ 1 ในตารางดานบุคลิกภาพ เรื่อง ควรปรับปรุงเปนดวยการมาตรฐานการแตง
กลยุทธหรือกิจกรรม ขอ 1 การยกระดับการแตง กายของนักศึกษา
กายนักศึกษาดวยการมาตรการ
หนา 77 : ขอ 1 ยอยขอ 1.5 การทดลองสอน ควรกําหนดสัดสวน KPI’s รายบุคคลโดยมี
ประเมินการสอน
การ Audit การสอน 3 แหลง/ระดับ
- จากภายในภาควิชาฯ
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ลําดับ

ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ

5.

หนา 84 : ขอ 2 ยอยขอ 2.1 ยอยขอ 3 ผลการ
การสอบมาตรฐานความรูดานพิมพดีด
8. รองศาสตราจารยศศิวิมล สุขบท
ลําดับ
ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
1. ห ลั ก สู ต ร โ ด ย ภ า พ ร ว ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค คือ สนองความตองการพื้นที่ แต
รายวิชาภาษาอังกฤษนอย คือ 3 หนวยกิต
2. หลักสูตรเปน Practical เหมาะสมกับผูเรียน
ความถนัด แตตองหาจุดเดนของเราดวย
3.

การปรับปรุงแกไข
- จากภายในมหาวิทยาลัยฯ
- จากภายนอก
ควรปรับปรุง จากความสามารถดานพิมพดีด
เปนดานคอมพิวเตอร

การปรับปรุงแกไข
ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเปน 12
หนวยกิต แมบริบทจะเปนภาษามลายูก็ตาม
เนื่องจากโลกเปด เราตองแกจุดออนเราดวย
ควรหาจุดเดนของหลักสูตรนอกเหนือจาก
ภาษามลายู เชน ความสามารถทํางานอยาง
มืออาชีพ การทํางานเปนทีม ความคิด
สรางสรรค
เนื่ อ งจากหลั ก สู ต ร เป น Practical ฉะนั้ น ควรหาความสามารถในการแขงขันบัณฑิตให
กระบวนการเรี ย นการสอนสํ าคั ญ มากในการ ได
สรางความสามารถในการแขงขันของผูเรียน
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สรุปขอเสนอแนะ
การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ประเด็นขอเสนอแนะ
หนาที่เกี่ยวของ
แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ในแตละปควรจะมีจํานวน Drop out
7
ประมาณ 3 – 5% ไมใชรับ 40 จบ 40
ขอใหเปลี่ยนชื่อรายวิชา “การบัญชีรัฐบาล” เปน “การบัญชีหนวยงานภาครัฐ” โดยสามารถใช
12, 28
คําอธิบายรายวิชาจากหลักสูตรตัวอยางของสภาวิชาชีพบัญชี
ขอใหพิจารณาตัดรายวิชา “การบัญชีสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ใหเหลือเพียง 1
12, 29
รายวิชา คือ การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ และรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี ควรกําหนด 12, 30, 31
วิชาบังคับกอน เชน สอบไดรายวิชาบัญชีไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเปนนักศึกษาชั้นปสุดทาย
การบัญชีชั้นกลาง 1 การบัญชีชั้นกลาง 2 และการบัญชีตนทุน 1 วิชาบังคับกอนขอใหกําหนดวา
24, 25
ตองผานวิชาการบัญชีชั้นตน 2
คําอธิบายรายวิชา “การสอบบัญชี” และ “การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน” ขอใหดู
25, 26
จากตัวอยางหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี
ขอใหตัดรายวิชา “การบัญชีธนาคาร” ออก เพราะไปซ้ําซอนกับวิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ
27
ขอใหแกไขทุกจุดที่ระบุ “งบดุล” ใหเปลี่ยนเปน “งบแสดงฐานะการเงิน”
“มาตรฐานการบัญชี” “ใหเปลี่ยนเปน “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”
ขอใหเปรียบเทียบรายละเอียดรายวิชาตามตาราง IES2 และรายวิชาสอบ CPA ของสภาวิชาชีพ
ดู File แนบ
บัญชี
ระบุความหมาย “วิชาบังคับกอน” ในหลักสูตรดวยวามีแนวปฏิบัติอยางไร
การจัดทํา Curriculum Mapping ขอใหพิจารณาวาจะสามารถดําเนินการและประเมินผลได
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแลว ขอใหสง สกอ. เพื่อรับทราบและสงใหสภาวิชาชีพบัญชี
ใหการรับรองตอไป (สงพรอมกันทั้ง 2 หนวยงาน)
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ลงชื่อ
(นายสมชาย
เลิศภิรมยสุข)
ผูทรงคุณวุฒิ
14 กุมภาพันธ 2555

ภาคผนวก ฎ
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี
2. ชื่อ – สกุล
นางนันทรัตน นามบุรี
3. ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
คอ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม
เกลาพระนครเหนือ
ปริญญาเอก
-

พ.ศ.
2532
2542
-

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
นันทรัตน นามบุรี. (2552). ความสัมพันธระหวางความรูความสามารถของผูสอบบัญชีภาษีอากรกับ
คุณภาพการสอบบัญชี.
นันทรัตน นามบุรี. (2553). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนปลูกปาลมในเขตภาคใตของไทย.
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นันทรัตน นามบุรี. (2554). การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย
เพื่อสรางกลยุทธการแขงขันทางการคา. (กําลังดําเนินการ)
นันทรัตน นามบุรี. (2555). ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทย. (กําลังดําเนินการ)
6.2 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
นันทรัตน นามบุรี. (2553). การบัญชี 1. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
นันทรัตน นามบุรี. (2554). ระบบบัญชีสําหรับวิสาหกิจ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
นันทรัตน นามบุรี. (2554). การสอบบัญชี. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
7. ประสบการณทางวิชาการ
7.1 ประสบการณการสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 18 ป
ชื่อวิชา 1. สัมนาทางการบัญชี
3(3-0-6) นก.
2. การสอบบัญชี
3(3-0-6) นก.
3. การวางระบบบัญชี
3(3-0-6) นก.
4. การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6) นก.
5. การบัญชีตนทุน
3(3-0-6) นก.
7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)
-

ผูชวยศาสตราจารยนันทรัตน นามบุรี
เจาของประวัติ

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
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 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี
2. ชื่อ – สกุล
นายสันติ อารักษคุณากร
3. ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม.
ปริญญาเอก
-

พ.ศ.
2526
2546
-

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
สันติ อารักษคุณากร. (2554). การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย
เพื่อสรางกลยุทธการแขงขันทางการคา. (กําลังดําเนินการ)
สันติ อารักษคุณากร. (2555). ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทย. (กําลังดําเนินการ)
6.2 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
สันติ อารักษคุณากร. (2553). การบัญชีภาษีอากร. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สันติ อารักษคุณากร. (2553). การบัญชีชั้นกลาง 1. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

7. ประสบการณทางวิชาการ
7.1 ประสบการณการสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 25 ป
ชื่อวิชา 1. การภาษีอากรธุรกิจ
2. การบัญชีภาษีอากร
3. การบัญชีตนทุน 1

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
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7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)
-

ผูชวยศาสตราจารยสันติ อารักษคุณากร
เจาของประวัติ

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี
2. ชื่อ – สกุล
นายมานพ ทองไทย
3. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม.
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม. การบัญชี
ปริญญาเอก
-

พ.ศ.
2527
2545
2552
-

152
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
มานพ ทองไทย. (2553). โครงการวิจัยและพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อสงเสริม
การตลาดการทองเที่ยวในเขตภาคใต.
มานพ ทองไทย. (2553). ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีตอการใหบริการ
เรียนรูของคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
มานพ ทองไทย. (2554). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุมผูผลิตใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต ระยะที่ 2.
6.2 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
มานพ ทองไทย. (2553). การบัญชีตนทุน 1. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

7. ประสบการณทางวิชาการ
7.1 ประสบการณการสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 20 ป
ชื่อวิชา 1. การบัญชีตนทุน 1
2. การบัญชีตนทุน 2
3. การบัญชีเพื่อการจัดการ
4. การบัญชีชั้นกลาง 1

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.

7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)
-

อาจารยมานพ ทองไทย
เจาของประวัติ
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี
2. ชื่อ – สกุล
นางสาวพยอม ตอบประโคน
3. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
บธ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท มหาวทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม. การบัญชี
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
พยอม ตอบประโคน. (2553). การผลิตถานไมจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพื่อลดการใช
พลังงานในชุมชน.
6.2 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
7. ประสบการณทางวิชาการ
7.1 ประสบการณการสอน

พ.ศ.
2533
2549
2547
2552
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7.1.1 ระดับปริญญาตรี 20 ป
ชื่อวิชา 1. การเงินธุรกิจ
2. การบัญชีเพื่อการจัดการ
3. การบัญชีการเงิน
4. หลักการบัญชี
5. การบัญชีขั้นตน 1
6. การบัญชีขั้นตน 2

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.

7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)
-

อาจารยพยอม ตอบประโคน
เจาของประวัติ
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี
2. ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฏฐาระวี
พงคกระพันธุ
3. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
4. สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาเอก
-

คุณวุฒิ
บธ.บ.
บธ.ม.
-

สาขาวิชา
การตลาด
การบัญชี
-

พ.ศ.
2540
2546
-

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
ณฏฐาระวี พงคกระพันธุ. (2553). การศึกษาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของกลุมสตรีทอผาไหมพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏรธานี.
ณฏฐาระวี พงคกระพันธุ. (2554). ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีสําหรับธุรกิจชุมชน ตําบลทาเรือ
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี.
ณฏฐาระวี พงคกระพันธุ. (2555). ศึกษาการวิเคราะหผลการดําเนินงานของการผลิตน้ําบูดู
กรณีศึกษาตําบลปะเสยะวอ ตําบลตะลุบันและตําบลบางเกา จังหวัดปตตานี.
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6.2 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
ณฏฐาระวี พงคกระพันธุ. (2553). ระบบบัญชี.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

7. ประสบการณทางวิชาการ
7.1 ประสบการณการสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 10 ป
ชื่อวิชา 1. การบัญชีขั้นสูง 1
2. การบัญชีขั้นสูง 2
3. การวิจัยทางการบัญชี
4. การสอบบัญชี

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.

7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)
-

อาจารยณฏฐาระวี พงคกระพันธุ
เจาของประวัติ

