แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้ านจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
๑ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้สามารถดําเนินชีวิตร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื นและเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนันในฐานะบัณฑิต
ยังจะต้องมีส่วนช่วยเสริ มสร้างความมันคง และความรุ่ งเรื องของประเทศ อาจารย์ผสู้ อนต้องสอดแทรกเรื องทีจะทําให้นกั ศึกษา สามารถพัฒนา คุณธรรม จริ ยธรรมไป
พร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และมีความซือสัตย์สุจริ ต สํานึกรักต่อชาติและสถาบัน อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ทีดีงามของไทย
(๒) มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความสําเร็ จ กตัญ กู ตเวที มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ลําดับความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัง เคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เสียสละ มีนาํ ใจ สุภาพอ่อนน้อม มีความซือตรงต่อหน้าที ไม่คดโกง
๑.๒ ) กลยุทธ์การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพือเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษา มีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชันเรี ยนให้ตรงเวลา แต่งกายทีเป็ นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ฯ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม โดยในการทํางานกลุ่มนัน ต้องฝึ กให้รู้หน้าทีของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม และการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความซือสัตย์
โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบ หรื อลอกการบ้านของผูอ้ ืน เป็ นต้น นอกจากนี อาจารย์ผสู้ อนทุกคนต้องสอดแทรก เรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทัง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาทีกระทําความดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเสียสละ

๑.๓ ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชันเรี ยน การส่งงานตามกําหนด ระยะเวลาทีมอบหมายและการเข้าร่ วมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินยั และความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม หลักสูตร
(๓) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
๒ ด้ านความรู้
๒.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างกว้างขวาง เพือให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบสังคมทีเปลียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสุข และสามารถเป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลงในสังคมทีเป็ นสมาชิก ดังนัน มาตรฐานความรู้ในส่วนนีจึงควรประกอบด้วย
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ น ภูมิปัญญาไทย เข้าถึงสังคมภูมิภาค สังคมไทย ประชาคมอาเซียน และ สังคมโลก
(๒) มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาทีศึกษาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้ ตลอดจนตระหนักรู้ในองค์ความรู ้ของศาสตร์ทีเกียวข้อง อย่างกว้างขวาง
และเป็ นระบบ
(๓) มีความรู้และความเข้าใจและสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนา คุณภาพชีวติ ส่วนตน ท้องถิ นและดํารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
(๔) มีความรู้และความเข้าใจและสามารถปรับปรุ ง พัฒนา จรรโลงสภาพและสิ งแวดล้อมของชุมชน และสังคมให้อยู่แบบยังยืน
(๕) มีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของภาษาและสามารถสือสารทังภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบตั ิ ในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทังนี ให้เป็ น ไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน เนือหาสาระของรายวิชานัน ๆ นอกจากนี ควรจัดให้มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง โดยการศึกษาดู
งาน หรื อเชิญผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื อง ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ / สหกิจศึกษา

๒.๓ ) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(๓) ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
(๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี ยน
(๕) ประเมินจากรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
๓ ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นให้สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ และสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย รู้จกั คิดหาเหตุผล
เข้าใจทีมาและสาเหตุของปัญหา และวิธีการ แก้ปัญหา ดังนัน นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี
(๑) สามารถคิดเชือมโยงความสัมพันธ์ของสิ งต่าง ๆ มีทกั ษะการคิด ทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะการแก้ปัญหา และการพัฒนาตนเองทีเหมาะสม
(๒) มีทกั ษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูล และข้อเท็จจริ งเป็ นพืนฐานสําหรับการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจน
สามารถสืบค้น
ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือใช้ในการประกอบการตัดสินใจทีถูกต้องและเหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) รู้เท่าทันการเปลียน แปลงและสามารถปรับ ตัวเข้ากับการเปลียนแปลงของประชาคมโลก
(๕) มีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง พึงพาตนเองและเป็ นทีพึงพาของผูอ้ ืนได้
๓.๒ ) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ใช้กรณี ศึกษาการศึกษาปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือสนับสนุนการตัดสินใจ แก้ปัญหา

(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิจริ ง
๓.๓) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ์ เป็ นต้น
๔ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ให้นกั ศึกษาต้องมีส่วนช่วยเหลือและเอือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึงภาวะผูน้ าํ ใน
สถานการณ์ทีไม่ชดั เจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม บนพืนฐานของตนเองและของกลุ่ม มี
ความ รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ การพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนือง ผลการเรี ยนรู้ในหัวข้อนี จึงควรช่วยให้ผเู้ รี ยนมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี
(๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทังในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(๒) สามารถพึงพาตนเอง มีความรับผิดชอบ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่า ดูแลรักษาและสํานึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม
(๓) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงส่
ั วนตัวและส่วนรวม พร้อมทังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทังของตนเองและของกลุ่ม
(๔) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพในสิทธิของคนอืน
(๕) มีความตังใจดี มีความกระตือรื อร้นและเจตนาทีดี ในการอาสาเข้าร่ วมแก้ปัญหาชุมชนหรื อสังคมและส่วนรวมโดยสมัครใจไม่มีการบังคับ

๔.๒ ) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนทีมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานทีจะต้องประสานงานกับผูอ้ ืนข้ามหลักสูตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลอืนหรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี

(๑) สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
(๕) มีภาวะผูน้ าํ
๔.๓ ) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชันเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง
ๆ และความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล
๕ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
กําหนดให้สามารถศึกษา และทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรื อคณิ ตศาสตร์ทีเกียวข้อง อย่างเหมาะสม ใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสมําเสมอ สามารถสือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที
แตกต่างกันได้ ดังนัน ผูเ้ รี ยนจึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี
(๑) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดง สถิติประยุกต์ต่อปัญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
(๒) สามารถสือสารทังปากเปล่าและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้รูปแบบ ของสือ และการนําเสนออย่างเหมาะสม
(๓) ใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศในการสือสาร สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และ นําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ใช้ขอ้ มูลอย่างรู้เท่าทัน
(๔) มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ และ สถิติ
(๕) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอทีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที แตกต่างกันได้
๕.๒ ) กลยุทธ์การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลอง และ สถานการณ์เสมือนจริ ง และนําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม รวมทัง
ให้ได้เรี ยนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
๕.๓ ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อคณิตศาสตร์และสถิติทีเกียวข้อง
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อชันเรี ยน
(๓) ในระหว่างการสอน อาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี แก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ในชันเรี ยน โดยอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
( = ความรับผิดชอบหลัก
 = ความรับผิดชอบรอง)

คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

๐๐๑๑๐๒
๐๐๑๑๐๖
๐๐๑๑๐๗
๐๐๑๑๐๘
๐๐๑๑๑๓
๐๐๑๑๑๔
๐๐๑๑๑๕

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ชือวิชา

การเมืองและการปกครองไทย
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้งาน
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง
สังคมข่าวสาร
สังคมไทยในบริ บทโลก
ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการ
เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
๐๐๑๑๑๖ แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลั
๐๐๑๑๑๗ ศิลปะการทํางานต่างวัฒนธรรม

๑







๒







๓







๑







๒







๓







๑







๒







ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
ตัวเลข การสื อสารและ
ระหว่ างบุ คคลและ
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

๓







๑







๒







๑







๒







๓







        











        











        











คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

๐๐๑๑๑๘
๐๐๒๑๐๑
๐๐๒๑๐๒
๐๐๒๑๐๘
๐๐๒๑๐๙
๐๐๒๑๑๐
๐๐๒๑๑๑
๐๐๒๑๑๒
๐๐๒๑๑๓
๐๐๒๑๑๔
๐๐๒๑๑๕
๐๐๓๑๐๑
๐๐๓๑๐๒
๐๐๓๑๐๓
๐๐๓๑๐๔

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ชือวิชา

โลกในศตวรรษที ๒๑
มนุษย์กบั สังคม
จิตวิทยาทัวไป
ทักษะการศึกษาและการวิจยั
ปรัชญาและตรรกศาสตร์
อารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรี ไทย
พุทธศาสตร์เพือความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์
จริ ยศาสตร์
อารยธรรมอาเซียนศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ นศึกษา
มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
ภาษาไทยเพือการสือสาร
ภาษาอังกฤษ ๑
ภาษาอังกฤษ ๒
ภาษาอังกฤษ ๓

๑
















๒
















๓
















๑
















๒
















๓
















๑
















๒
















๓
















ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
ตัวเลข การสื อสารและ
ระหว่ างบุ คคลและ
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

๑
















๒
















๑
















๒
















๓
















คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ชือวิชา

๐๐๓๑๐๖ ภาษาอาเซียนเพือการสือสาร
๐๐๓๑๐๗ ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร
๐๐๓๓๐๖ ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๐๐๔๑๐๑ สถิติพืนฐาน
๐๐๔๑๐๒ มนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
๐๐๔๑๐๓ คณิ ตศาสตร์พนฐาน
ื
๐๐๔๑๐๔ คณิ ตศาสตร์
๐๐๔๑๐๕ แคลคูลสั ประยุกต์สาํ หรับธุรกิจ
๐๐๔๑๐๖ ระบบคอมพิวเตอร์
๐๐๔๑๑๖ ชีวิตกับความยังยืน
๐๐๔๑๑๗ โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑๐๑๒๐๑ การจัดการองค์การและสิ งแวดล้อม
๑๐๑๒๐๓ การเงินธุรกิจ
๑๐๑๒๐๔ หลักการตลาด

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
ตัวเลข การสื อสารและ
ระหว่ างบุ คคลและ
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
        

๑


๒


๑


๒


๓


        

































































































































































































คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ชือวิชา

๑

๓

๑

๒

๑

๒

๓

๑๐๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพบัญชี

        











๑๐๑๒๐๖
๑๐๑๓๐๑
๑๐๑๓๐๒
๑๐๑๓๐๘
๑๐๑๔๐๒




































        

































































๒๙๑๑๐๔
๓๙๑๓๐๓
๔๙๑๒๐๒
๕๙๑๒๐๓
๒๑๒๓๐๑
๒๑๒๓๐๒
๒๑๒๓๐๓
๒๑๒๓๐๔

หลักเบืองต้นเกียวกับระบบสารสนเทศ
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายสําหรับธุรกิจพาณิ ชย์และการบัญชี
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือความสามารถใน
การแข่งขัน
การบัญชีชนต้
ั น
การภาษีอากร ๑
การวิเคราะห์เชิงสถิติและเชิงปริ มาณ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การบัญชีชนกลาง
ั
๑
การบัญชีชนกลาง
ั
๒
การบัญชีตน้ ทุน ๑
การบัญชีตน้ ทุน ๒

๒














๓














๑














๒














๓














๑














๒

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
ตัวเลข การสื อสารและ
ระหว่ างบุ คคลและ
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
























คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

๒๑๒๓๐๖
๒๑๒๔๐๑
๒๑๒๔๐๗
๒๑๒๔๐๙
๒๑๒๔๑๐
๒๑๒๔๑๑
๒๑๒๔๑๒
๒๕๓๓๐๖
๒๕๓๓๐๖
๒๕๓๓๐๘
๒๕๓๓๐๙
๒๕๓๓๑๐
๒๕๓๓๑๑
๒๙๓๓๐๓

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ชือวิชา

๑
การสอบบัญชี

การบัญชีชนสู
ั ง๑

การบัญชีชนสู
ั ง๒

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
การภาษีอากร ๒

การบัญชีเฉพาะกิจการ

สัมมนาการบัญชีการเงิน

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

การบัญชีเฉพาะกิจการในกลุ่มประชาคม

อาเซียน
สัมมนาการบัญชีเพือประชาคมอาเซียน

การบัญชีธุรกิจการเกษตร

หัวข้อพิเศษทางการบัญชี


๒











๓











๑











๒











๓











๑











๒











ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
ตัวเลข การสื อสารและ
ระหว่ างบุ คคลและ
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

๓











๑











๒











๑











๒











๓











       











       
       
       





















คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

๒๖๓๓๐๑
๒๖๓๓๐๒
๒๖๓๓๐๓
๒๖๓๓๐๔
๒๒๓๓๐๖
๒๒๓๓๐๗
๒๒๓๓๐๘
๒๒๓๓๐๙
๒๒๓๓๑๐
๒๓๓๓๐๑
๒๓๓๓๐๓

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ชือวิชา

สัมมนาการบัญชีบริ หาร
การวางแผนกําไรและการควบคุม
การบัญชีเพือการจัดการสิ งแวดล้อม
วางแผนกําไรและการควบคุมในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
สัมมนาการสอบบัญชี
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
การบัญชีนิติเวช
การสอบบัญชทีประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
ตัวเลข การสื อสารและ
ระหว่ างบุ คคลและ
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
        
        
        

๑




๒




๑




๒




๓




        














































        











        











        














































คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ชือวิชา

๑
๒๓๓๓๐๔ การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการควบคุม
๒๓๓๓๐๕ โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับบัญชี
๒๓๓๓๐๖ โปรแกรมประยุกต์เพือใช้งานด้านบัญชี
๒๓๓๓๐๗ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านบัญชี
โดยผูใ้ ช้
๒๓๓๓๐๘ การจัดการข้อมูลทางการบัญชี
๒๗๓๓๐๑ สัมมนาการภาษีอากร
๒๗๓๓๐๒ การวางแผนภาษี
๒๗๓๓๐๓ การวางแผนภาษีในกลุ่มประชาคมอาเซียน
๒๘๓๓๐๑ วิจยั ทางการบัญชี
๒๘๓๓๐๒ สถิติเพือการวิจยั
๑๐๑๕๐๐ สหกิจศึกษา
๐๐๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
๐๐๓๔๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
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ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
ตัวเลข การสื อสารและ
ระหว่ างบุ คคลและ
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ











