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๓. ลักษณะของสาขาวิชา 

สาขาวิชาการบัญชี  มีความเปนศาสตรและศิลปอยูดวยกัน  เน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งดาน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ  มีความเปนสากล  เก่ียวของกับเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีลักษณะเปนพหุวิทยาการ  การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจึงเปนกระบวนการการพัฒนาบุคคลให
เปนผูมีความรอบรูในศาสตรและความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตรอ่ืน 
ที่สัมพันธกัน  โดยมุงใหผูเรียนมีวิธีเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองทั้งดานความรู  ทักษะทาง
วิชาชีพ  คุณคาแหงวิชาชีพ  จริยธรรมและทัศนคติ 
 ขอบเขตองคความรู  แบงออกเปน ๓ ดาน ๑) ความรูดานการบัญชี  การเงิน  และดานอ่ืน     
ที่เก่ียวของ ๒) ความรูดานองคกรและธุรกิจ และ ๓) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการตางๆ ทางการบัญชีตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกตใชความรูในทางปฏิบัติในสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 ทั้งนี้แนวทางในการจัดขอบเขตองคความรูของสาขาวิชาการบัญชี พิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
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๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
๔.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
๔.๒  มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๔.๓  มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ

บัญชีอยางเปนระบบ 
๔.๔  มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพ

อยางตอเน่ืองและทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม 
๔.๕  มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
สถาบันอาจเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

การศึกษา  เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาวิชาการบัญชีที่กลาวมาแลว การจัดหลักสูตร   
การจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเน้ือหาสาระการเรียนรู เพ่ือใหได
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางนอย ๕ 
ดาน ดังน้ี 
 
 ๕.๑  คุณธรรม จริยธรรม 
  ๕.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพ  
  ๕.๑.๒  มีความซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม 
  ๕.๑.๓  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
  ๕.๑.๔  มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
 
 ๕.๒  ความรู 
  ๕.๒.๑  มีความรูและความเขาใจในแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการทางการบัญชี 
  ๕.๒.๒  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดาน
การบัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
  ๕.๒.๓  มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ 
  ๕ .๒ .๔  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  การวิ จัย  และวิชาชีพ             
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
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 ๕.๓  ทักษะทางปญญา 
  ๕.๓.๑  สามารถสืบคนขอมูล  ประมวลขอมูล  และแนวคิดตางๆ เพ่ือนํามาใชในการระบุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 
  ๕.๓.๒  สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน  
ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆ 
อยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
  ๕.๓.๓  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
 
 ๕.๔  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๕.๔.๑  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๔.๒  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน  และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
  ๕.๔.๓  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน 
  ๕.๔.๔  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเน่ือง 
 
 ๕.๕  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๕.๑  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  
  ๕.๕.๒  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
  ๕.๕.๓  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
 สถาบันอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
การศึกษา เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ เปนองคกรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี  ควรดําเนินการใหมีหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ ขอกําหนด แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และหนวยงานกํากับดูแล   
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีไดตามกฎหมาย และ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตามหลักการคุณคาแหงวิชาชีพ 
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๗. โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา  และหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  ดังน้ี 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  แบงเปน ๓ หมวดวิชา  
 ๗.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต 
 ๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา  ๘๔ หนวยกิต 

๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี      จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา    ๖ หนวยกิต 
โดยใหมีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ี  
ก. สถาบันสามารถปรับเพ่ิมจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในแตละหมวดวิชาไดตามปรัชญาและ

วัตถุประสงคหลักสูตร  รวมทั้งการกําหนดใหมีกลุมวิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาชีพเลือก  รายวิชา
ประสบการณภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงอาจเปนการฝกงาน หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา เพ่ือความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 

ข. การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ ตาม ๗.๒  จัดเปนกลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะดาน 
หรือกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพก็ได  โดยรายวิชาที่กําหนดในแตละกลุมมุงใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจดานการบัญชี การเงิน และดานอ่ืนที่เก่ียวของ ความรูดานองคกรและธุรกิจ และความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถประยุกตความรูในวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพบัญชีได  ดังน้ี 
 ๑)  กลุมวิชาแกนหรือวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จําเปนตองเรียนเพ่ือเปน    พ้ืน
ความรูสําหรับการเรียนกลุมวิชาเฉพาะดานหรือกลุมวิชาชีพ 
 ๒)  กลุมวิชาเฉพาะดานหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมองคความรู
ขั้นต่ําของสาขาวิชาการบัญชี และตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

ค. ในการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซ่ึงสามารถจัดเพ่ือให
ปริญญาใน ๒ ลักษณะ ดังน้ี 

๑) หลักสูตรที่ใหปริญญาบัญชีบัณฑิต จะตองจัดโครงสรางหลักสูตรที่มีเน้ือหาสาระวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมีรายละเอียด
เน้ือหารายวิชาเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือการรับรองหลักสูตรเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชี 

๒) หลักสูตรที่ใหปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  จะตองจัดโครงสรางหลักสูตร
ใหมีเน้ือหาสาระดานความรูองคกรและธุรกิจในกลุมวิชาแกนหรือกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ
สอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเนื้อหาสาระวิชากลุมเฉพาะดาน
หรือวิชาชีพตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  และมีรายละเอียด
เน้ือหารายวิชาเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือการรับรองหลักสูตรเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชี 
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 ง. สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรตองมี
เน้ือหาสาระตามขอ ๘.๑ ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
 การกําหนดเน้ือหาสาระสําคัญของหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณาจากมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standard for Professional Accountant: IES) 
แบงเปน ๓ ดาน ดังน้ี 
 

๘.๑   ความรูดานการบัญชี การเงิน และดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
        ๘.๑.๑  การบัญชีการเงิน และรายงานทางการเงิน  
        ๘.๑.๒  การบัญชีเพ่ือการจัดการ และการควบคุม 
        ๘.๑.๓  การภาษีอากร 
        ๘.๑.๔  กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพงและพาณิชย  
        ๘.๑.๕  การตรวจสอบและบริการใหความเชื่อม่ัน 
        ๘.๑.๖  การเงินและการจัดการทางการเงิน 
        ๘.๑.๗  คุณคาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 
โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๑)  แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน  

ความสําคัญและการใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
 ๒)  มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  และกฎหมายทางการบัญชี  การบัญชี

สําหรับหนวยงานภาครัฐ  และกิจการที่ไมหวังผลกําไร 
 ๓)  แนวคิดการบัญชีบริหาร  การวางแผนและการงบประมาณ  การบริหารตนทุน  
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการดําเนินงาน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  การใชขอมูลทางการบัญชี
เพ่ือการตัดสินใจ  
 ๔)  แนวคิด วิธีการ และกระบวนการควบคุมเพ่ือใหไดขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได และ
การดูแลรักษาทรัพยสิน 

๕)  กฎหมายภาษีอากร  ผลกระทบของกฎหมายและการตีความที่มีผลตอการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหาร 

๖)  กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย  กฎหมายวาดวยบริษัทจํากัด 
หลักทรัพย  กฎหมายแพงและพาณิชย  และกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี        
ขอแตกตางทางกฎหมายของตางประเทศที่นักบัญชีควรรู 

๗)  การตรวจสอบภายในกิจการ  การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบการทุจริต  
แนวทาง  วิธีการ  มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูใหบริการการตรวจสอบและบริการใหความเชื่อม่ัน 
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๘)  ขอบเขต กฎหมาย ขอบังคับ เทคนิคการตรวจสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 
การวางแผน  การสอบบัญชี  และรายงานการสอบบัญชี 

๙)  ความรูเก่ียวกับการเงิน  การจัดการทางการเงิน  การวิเคราะหงบการเงิน เคร่ืองมือ
ทางการเงิน ตลาดทุนและตลาดเงินในประเทศและตางประเทศ  และการจัดการทรัพยากรทางการเงิน 

๑๐) คุณคาแหงวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ขอกําหนด  กฎหมายที่เก่ียวของกับ
วิชาชีพบัญชี  และความรับผิดชอบตอสังคมของนักบัญชี 
 

๘.๒  ความรูดานองคกรและธุรกิจ 
 ๘.๒.๑  เศรษฐศาสตร 
 ๘.๒.๒  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 ๘.๒.๓  ธรรมาภิบาล 
 ๘.๒.๔  จริยธรรมทางธุรกิจ 
 ๘.๒.๕  ตลาดการเงิน 
 ๘.๒.๖  วิธีการเชิงปริมาณ 
 ๘.๒.๗  พฤติกรรมองคการ 
 ๘.๒.๘  การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
 ๘.๒.๙  การตลาด 
 ๘.๒.๑๐ ธุรกิจระหวางประเทศและโลกาภิวัตน 
 
  โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๑)  เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค 

๒)  ความรูเก่ียวกับธุรกิจและตลาดการเงิน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
๓)  การใชวิธีการเชิงปริมาณ  สถิติ และการวิจัย  
๔)  หลักการบริหารจัดการที่ดี ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
๕)  องคการและสภาพแวดลอม กฎหมาย การเมือง สังคม เทคโนโลยี การตางประเทศ  

วัฒนธรรมองคการ  แรงผลักดันของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีตอองคการ  การพัฒนาสูความยั่งยืน  
พลวัตของกลุมและความสัมพันธระหวางบุคคล  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

๖)  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การบริหารโครงการ  การตลาด 
๗)  การสนับสนุนการตัดสินใจและกลยุทธ การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ 

และการจัดการทั่วไป 
๘)  การคาระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ และโลกาภิวัตน 

 
 ๘.๓  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๘.๓.๑  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๒  ความรูเก่ียวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๘.๓.๓  ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๔  ทักษะการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๕  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบทบาทของผูบริหาร ผูประเมิน 
และผูออกแบบระบบสารสนเทศ อยางใดอยางหนึ่งหรือบูรณาการ 
 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตทางการบัญชีที่ผลิตออกสูสังคมและไดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันจําเปนตอง
กําหนดกลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
 
 ๙.๑ กลยุทธการสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใชในการประสาทความรูตามกลุมสาระวิชา
ใหแกผูเรียน เพ่ือใหบัณฑิตทางการบัญชีมีความรูตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง รวมถึง
คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และการดํารงชีพในสังคม  
กลยุทธการสอนแบงเปน ๒ ระดับ คือ กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธการสอนระดับ
รายวิชา 
  ๙.๑.๑  กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร คือการจัดลําดับกอนหลัง รวมถึงการกําหนดวิชา
พ้ืนฐาน  และวิชาบังคับกอนของรายวิชาใหเหมาะสมกับเน้ือหาสาระสําคัญในหลักสูตร  เพ่ือใหบัณฑิต
ทางการบัญชีมีมาตรฐาน  ผลการเรียนรูของหลักสูตรครบถวนทั้ง ๕ ดานและไมต่ํากวามาตรฐาน     
ผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
  ๙.๑.๒  กลยุทธการสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา
ตามหลักสูตร ซ่ึงไดจัดลําดับตามกลยุทธการสอนระดับหลักสูตรไวแลว เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  
สามารถประยุกตความรูจากการวิเคราะหและสังเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนและเพื่อนรวม
ชั้นเรียน  ทั้งในสถานะของผูรับและผูนําเสนอ  และมีสมรรถนะทางวิชาชีพไดตามวัตถุประสงคของ
รายวิชา  โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนโดยการตั้งคําถาม ใหคิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู 
และจําเปนตอการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ในการเรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน วิธีการสอนมีได
หลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจาก
กรณีศึกษา หรือ สถานการณจําลอง เปนตน 
 
 ตัวอยางกลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๙.๑.๒.๑ การสอนแบบเนนสมรรถนะ (Competency Based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ
พรอมๆ กับการผนึกรวมองคความรูจนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติใน
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หองปฏิบัติการ การฝกประสบการณทางวิชาชีพ การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน การทัศนศึกษาดูงาน 
และสหกิจศึกษา เปนตน 
  ๙.๑.๒.๒ การสอนแบบเนนกรณีปญหา (Problem Based) มุงเนนวิธีการสอนที่ใหผูเรียน
ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลง
เรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิดการแกไขปญหามากกวาการจํา
เน้ือหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 
  ๙.๑.๒.๓  การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study)  มุงเนนวิธีการ
ใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน  การคนพบ 
การเรียนแบบแกปญหา  การเรียนรูเชิงประสบการณ ซ่ึงใชในการเรียนเปนรายบุคคลหรือเปน
กระบวนการกลุม 
  ๙.๑.๒.๔  การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห การสรางผลงานและพัฒนาใหเกิดความคิดใหม 
การสรางผลผลิต และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CCPR Model) เปนกระบวนการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับแนวคิดครุศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ประกอบดวย 
   ๑) การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห (Criticality-Based Instruction) เปนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนรูจัก การคิด การวิเคราะห และการพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยใหผูเรียน
เขียนรายงานที่สะทอนความคิดของตนเอง ภายหลังที่ไดมีการทดสอบความคิดกับเพ่ือน หรือ         
กับอาจารยจนความคิดตกผลึก และถายทอดออกมาเปนผลงานเขียน หรืองานสรางสรรคอ่ืน 
   ๒) การสอนแบบเนนการสรางผลงานและพัฒนาเพื่อใหเกิดความคิดใหม 
(Creativity-Based Instruction) เปนการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน
และพัฒนางานเพ่ือใหเกิดความคิดใหม โดยเริ่มจากการตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นสิ่งที่ควรไดรับ
การพัฒนา และใชกระบวนการวิจัยในการคนหาคําตอบ สรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือองคความรูใหม 
   ๓) การสอนแบบเนนการสรางผลผลิต (Productivity-Based Instruction) เปน
การสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีผลผลิตของตนเองไมวาจะเปนผลผลิตดานวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของตางๆ  
   ๔ )  การสอนแบบ เน นความรั บผิ ดชอบต อ สั ง คมและสิ่ ง แ วดล อม  
(Responsibility-Based Instruction) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็นปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และพัฒนา
แนวทางแกไข 
  ๙.๑.๒.๕  การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เปน
การสอนที่มุงเนนการถายทอดความรูจากผูสอน และเปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ระดมความคิดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงเปนเรื่องที่เก่ียวของกับบทเรียน ผูสอนสามารถจัดใหมีการ
อภิปรายในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เชน การอภิปรายแบบฟอรั่ม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซี่ยม แบบกลุมยอย     
แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโตวาที เปนตน 
  ๙.๑.๒.๖ การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียน
ไดสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติดวยการแสดงตัวอยางพรอมๆ กับการบอก อธิบาย ใหผูเรียนไดฝกทําหรือ



 

มคอ. ๑ 

๙ 
 

ซักถามไปพรอมๆ กัน ซ่ึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงคการสอน
รายวิชาที่ตองการใหผูเรียนรูวิธีการและปญหาในทางปฏิบัติ 
  ๙.๑.๒.๗ การสอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาจากการเขาไปอยูในสถานการณที่สรางขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกลเคียงความเปนจริง
มากที่สุด ทั้งสภาพแวดลอม และปฏิสัมพันธโดยมีการกําหนดบทบาท ขอมูลและกติกาเพ่ือใหผูเรียนได
ฝกการแกไขปญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณที่เผชิญอยู เชน การสรางสถานการณจําลองการ
ทําธุรกิจ เกมจําลองสถานการณ เปนตน 

สถาบันอาจกําหนดกลยุทธที่ใชในการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิต  เพ่ือความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
 ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงตอง
วัดและประเมินผลการเรียนรูใหครบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรทั้ง ๕ ดาน  เทคนิคหรือ
วิธีการวัดผลสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การสอบขอเขียน ซ่ึงประกอบดวย การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค การสอบยอย เปนตน การศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนําเสนอตอผูสอนและเพ่ือน
รวมชั้นเรียน การนําเสนอเปนรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน  การวัดผล
การเรียนรูในแตละดานจะตองเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการประเมินผลการ
เรียนรูไดถูกตอง  เที่ยงตรง  และเปนไปตามที่คาดหวัง 
 เกณฑการวัดและประเมินผลตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถาบันเปนผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา
โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม  ในการกําหนดเกณฑการวัดผลแตละรายวิชาตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรูและวิธีการสอนของแตละรายวิชา  รวมทั้งการพัฒนาการของผูเรียน 
 
 ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล 
  ๙.๒.๑  ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ใชการสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง    การ
ประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน  การสอบขอเขียน  การประเมินผลผลงานที่มอบหมาย 
  ๙.๒.๒  ดานความรู  ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ         
การเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา  
  ๙.๒.๓  ดานทักษะทางปญญา  ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ  
การเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา  การสังเกตการณจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น      
การมอบหมายงานที่ตองกระตุนใหเกิดการประมวลความรูของผูเรียน 
  ๙.๒.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ใชการสังเกต
พฤติกรรม  การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียน หรือกลุมงาน  การประเมินผล
ผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอดวยวาจา 
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๑๐ 
 

  ๙.๒.๕  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ  การสังเกตการณจากการใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็น  ใชการประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ  
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
 สถาบันตองกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันวานิสิต/นักศึกษา และผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน  มีผลการเรียนรูครบถวนทั้ง ๕ ดาน ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
 ๑๐.๑   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นิสิต/นักศึกษา กําลังศึกษาอยู 

การทวนสอบในระดับรายวิชา  ควรใหนิสิต/นักศึกษา  ประเมินผลการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและ
การประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร  ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันเพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล 
 ๑๐.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิต/นักศึกษา สําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา หลังสําเร็จ
การศึกษา  ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเน่ือง และนําผล
วิจัยที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร แบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร และหนวยงาน  
  สถาบันสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบไดตามความเหมาะสม การดําเนินการ
ทวนสอบอาจทําไดดวยวิธีการสังเกต  การตรวจสอบ  การประเมิน  การสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือพิสูจนวา
การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค  สถาบันตองดําเนินการใหไดความม่ันใจวา มาตรฐานผลการเรียนรู
ที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกัน  ทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ 
  กลยุทธการทวนสอบที่ใชในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจาก
กระดาษคําตอบและงานมอบหมาย  การประเมินหลักสูตรโดย คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษา  ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอก  การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 
  การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ มี       
ความรวมมือทางการศึกษา  ทั้งน้ีสถาบันจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม่ันใจวาจะ
รักษามาตรฐานไวไดอยางสมํ่าเสมอ 

 
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 ๑๑.๑  คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
   ผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี  ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
มัธยมศึกษา  ตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศ
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๑๑ 
 

ของสถาบัน โดยผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  และ/หรือการรับตรงของสถาบัน  

 
 ๑๑.๒  การเทียบโอนผลการเรียนรู 
  สถาบันสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูที่มีคุณสมบัติเขาศึกษาไดตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  และขอแนะนําเก่ียวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวของ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และของสถาบันที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  นอกจากน้ีการเทียบโอน 
ผลการเรียนรูรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตองเปนไปตามหลักเกณฑของสภาวิชาชีพบัญชี 
 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ใหมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดสวนเปนไป
ตามเกณฑ ดังน้ี   

๑๒.๑ อาจารยประจํา  ตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มี

ผลบังคับใชในปจจุบัน 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
๓. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  
๔. แนวปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชใน

ปจจุบัน 
๕. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
 ๑๒.๒  อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวาปริญญาโททางการบัญชีโดยตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาการบัญชี หรือเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ  หรือมีประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีโดยตรงหรือสัมพันธกับวิชาชีพบัญชี 

๑๒.๓  สัดสวนอาจารยตอนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  เปนไปตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๒.๔ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา  รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนทั้งในดาน
ความรู  ความสามารถ  และทักษะเฉพาะดาน  ที่เหมาะสมตรงกับความตองการและความจําเปนของ
การจัดการศึกษา 
 
 
 



 

มคอ. ๑ 

๑๒ 
 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
 สถาบันควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ดังน้ี 
 ๑๓.๑  มีหองเรียน โสตทัศนูปกรณ สื่อการสอน ที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยูในสภาพ
พรอมใช  ที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๒  มีหองปฏิบัติการสารสนเทศทางการบัญชี หรือ หองปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เพ่ือใชใน
การฝกทักษะการปฏิบัติงานทางบัญชี  ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตร 
 ๑๓.๓  มีหองสมุด  ฐานขอมูล  แหลงรวบรวมความรูอ่ืน  พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการสืบคนความรู ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามใหเปนปจจุบันอยางตอเน่ือง  ตรงกับ
ความตองการในการใชประโยชนในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนิสิต/นักศึกษา 
 ๑๓.๔  มีสถานที่  อุปกรณ  สื่อการสอน ที่เอ้ือตอการเรียนรูนอกเวลาเรียน  
 ๑๓.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในสถานศึกษาใหถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 

การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่มี
ผลบังคับใชในปจจุบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา  เก่ียวกับมาตรฐาน
ดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  
 สถาบันควรจัดใหมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย  ใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจ ที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
ดังน้ี 
 ๑๔.๑  จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม  เพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย  ปรัชญา ปณิธาน    
ของสถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพบัญชี  รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

๑๔.๒  จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธและวิธีการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนและการสอน  การวิจัยองคความรู  และการวิจัยสถาบัน 

๑๔.๓  จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเน่ือง  โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย       
ที่ชัดเจน  มีการติดตามและประเมินผล  รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 



 

มคอ. ๑ 

๑๓ 
 

๑๔.๔  จัดใหมีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการ  
การวิจัย และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๑๔.๕  จัดใหมีการจัดการความรูเพ่ือใหเปนแหลงความรู  เผยแพรความรู  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี  ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานทั่วไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบัน และหรือตัวบงชี้ตอไปน้ี 
 ๑๕.๑  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 ๑๕.๒  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๕.๓  มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่จัดการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔  กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
 ๑๕.๔  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)  
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖  ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
 ๑๕.๕  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 ๑๕.๖  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 ๑๕.๗  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือ  การประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว 
 ๑๕.๘  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  
 ๑๕.๙  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 ๑๕.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอน  
และอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
 ๑๕.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอน และทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชาเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 ๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น  เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของสถาบัน  



 

มคอ. ๑ 

๑๔ 
 

โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ตองมีผลการประเมินอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 
๒ ปการศึกษา ทั้งน้ีเกณฑการประเมินระดับดี คือ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ 
๑ - ๕ และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตามตัวบงชี้อยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ทั้งหมด 
 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีสูการปฏิบัติ  
 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา   
การบัญชี ควรดําเนินการดังน้ี 
 ๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆ 
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย ๒ คน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การบัญชีจากบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีอยางนอย 
๑ คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา  
การบัญชี  โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของ
หลักสูตร 
 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี  ตามขอ ๑๖.๒ น้ัน  ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี แลวสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง
สถาบันตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีของสถาบันมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษ
กวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูที่สนใจจะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน  
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร  มี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของรายวิชาตางๆ อยางชัดเจน 
 ๑๖.๕  สถาบันตองเสนอหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรตอสภาสถาบันเพ่ือขออนุมัติเปด
ดําเนินการสอน  โดยสภาสถาบันควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ใหชัดเจน 



 

มคอ. ๑ 

๑๕ 
 

 ๑๖.๖ สถาบันตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอนุมัติ 
 ๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๖.๘. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
(ถามี)  ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๑๖.๙. เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียด อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ      
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการ
ของหลักสูตรตอไป 
 

๑๗.  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications 
Register: TQR) 

 เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือ 
การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอย 
คร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลกัเกณฑตอไปน้ี 



 

มคอ. ๑ 

๑๖ 
 

๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายใน จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดจึงจะไดรับการเผยแพร 
 ๑๗ .๓ หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมได รับการเผยแพร  
ใหสถาบันอุดมศึกษานั้นดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจาก
ผลการประเมินตอไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาใดไดรับการเผยแพรแลว 
สถาบันอุดมศึกษานั้นจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยู เสมอ โดยผล 
การประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา 
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตร
น้ัน  จนกว าสถาบัน อุดมศึ กษา น้ันจะได มีการปรับปรุ งตาม เ ง่ื อนไขของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  
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