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สรุปแนวทางการพฒันาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิตเพือ่น าเสนอต่อสภาวชิาชีพบัญชี 
 

 
จากการเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต เพื่อน าเสนอต่อสภา

วชิาชีพ เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ ณ โรงแรมฟูราม่า จงัหวดัเชียงใหม่  สรุปเป็นแนวทางส าหรับการพฒันา
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ดงัน้ี 

 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัการพฒันาหลกัสูตรบัญชี 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรบญัชี ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คือ หน่วยงานของ

มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ คณะ สภาวชิากร และสภามหาวทิยาลยั, ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ สภา
วชิาชีพบญัชี 

ในการพฒันาหลกัสูตรบญัชีนั้น นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดของ มคอ. (TQF) แลว้ 
การพฒันาหลกัสูตรบญัชีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขขอ้ก าหนดของสภาวชิาชีพบญัชี และพรบ.วชิาชีพ
บญัชี ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกั 2 ส่วน คือ รับรองปริญญาของสถาบนัการศึกษา และรับรองความรู้ความช านาญใน
การประกอบวชิาชีพบญัชีดว้ย 

 

เงื่อนไขข้อก าหนดของ มคอ.  
1. มคอ. 1 การพฒันามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา พศ.2553  

  มหาวทิยาลยัจะตอ้งก าหนดขอบเขตองคค์วามรู้, คุณลกัษณะของของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

มาตรฐานผลการเรียนรู้ และโครงสร้างหลกัสูตรทางบญัชี ตามฟอร์ม มคอ. 1  โดยหลกัๆ วทิยากรไดเ้นน้ท่ี 

มคอ. 1 ซ่ึงเป็นเหมือนโครงสร้างหลกัของการปรับปรุงหลกัสูตรบญัชี ในหวัขอ้ยอ่ย “โครงสร้างหลกัสูตร” 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงสร้างของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกอบดว้ยหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ
หมวดวชิาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวชิา และหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีมีผลบงัคบั
ใชใ้นปัจจุบนั ดงัน้ี 
หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 หมวดวชิา 

1.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
1.2 หมวดวชิาเฉพาะ จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 84 หน่วยกิต 
1.3 หมวดวชิาเลือกเสรี จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 



แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
ก. สถาบนัสามารถปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในแต่ละหมวดวชิาไดต้ามปรัชญาและ

วตัถุประสงคห์ลกัสูตร รวมทั้งการก าหนดใหมี้กลุ่มวชิาเฉพาะดา้นเลือกหรือวชิาชีพเลือก รายวชิา
ประสบการณ์ภาคสนามในหมวดวชิาเฉพาะ ซ่ึงอาจเป็นการฝึกงาน หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสห
กิจศึกษา เพื่อความเป็นเอกลกัษณ์และ/หรืออตัลกัษณ์ของสถาบนั ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 
ชม.ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 1 นก. ระบบทวภิาค 

ข. การจดัการหลกัสูตรในหมวดวชิาเฉพาะ ตาม 1.2 จดัเป็นกลุ่มวชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นหรือ
กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพและวชิาชีพก็ได ้โดยรายวชิาท่ีก าหนดในแต่ละกลุ่มมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นการบญัชี การเงิน และดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ และความรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งสามารถประยกุตค์วามรู้ในวธีิการปฏิบติัทางวชิาชีพบญัชีได ้ดงัน้ี 

ข.1 กลุ่มวชิาแกนหรือวชิาพื้นฐานวชิาชีพ หมายถึง วชิาท่ีจ าเป็นตอ้งเรียนเพื่อเป็น พื้น
ความรู้ส าหรับการเรียนกลุ่มวชิาเฉพาะดา้นหรือกลุ่มวชิาชีพ 

ข.2 กลุ่มวชิาเฉพาะดา้นหรือวชิาชีพ หมายถึง วชิาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมองคค์วามรู้ 
ขั้นต ่าของสาขาวชิาการบญัชี และตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 

ค. ในการจดัท าหลกัสูตรจะเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละสถาบนั ซ่ึงสามารถจดัเพื่อให ้
ปริญญาใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

ค.1 หลกัสูตรท่ีใหป้ริญญาบญัชีบณัฑิต จะตอ้งจดัโครงสร้างหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาสาระวชิา
ในหมวดวชิาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี และมีรายละเอียดเน้ือหา
รายวชิาเป็นไปตามประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี เพื่อการรับรองหลกัสูตรเป็นปริญญาตรีทางการบญัชี 

ค.2 หลกัสูตรท่ีใหป้ริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) จะตอ้งจดัโครงสร้างหลกัสูตร
ใหมี้เน้ือหาสาระดา้นความรู้องคก์รและธุรกิจในกลุ่มวชิาแกนหรือกลุ่มพื้นฐานวชิาชีพในหมวดวชิาเฉพาะ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเน้ือหาสาระวิชากลุ่มเฉพาะดา้น
หรือวชิาชีพตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี และมีรายละเอียดเน้ือหา
รายวชิาเป็นไปตามประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี เพื่อการรับรองหลกัสูตรเป็นปริญญาตรีทางการบญัชี 

ง. สถาบนัการศึกษาท่ีมีหลกัสูตรท่ีเปิดวชิาโททางการบญัชี รายวชิาท่ีก าหนดในหลกัสูตรตอ้งมี
เน้ือหาสาระ ดงัน้ี การบญัชีการเงิน และรายงานทางการเงิน, การบญัชีเพื่อการจดัการ และการควบคุม, การ
ภาษีอากร, กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพง่และพาณิชย,์ การตรวจสอบและบริการใหค้วามเช่ือมัน่, การเงินและ
การจดัการทางการเงิน, คุณค่าแห่งวชิาชีพและจรรยาบรรณ รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ หน่วยกิต 

ทั้งน้ี  มหาวทิยาลยัจะตอ้งก าหนดใหมี้ระบบและกลไกในการทวนสอบ เพื่อยนืยนัวา่นกัศึกษาและ
ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกดา้นตาม มคอ. 1 และจดัท ารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็น
หลกัฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขอ้มูลเพิ่มเติม มคอ. 1  ศึกษาเพิ่มเติมไดท่ี้   

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/account_m1.pdf 
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  2. มคอ. 2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกบัการพฒันารายละเอียดของหลักสูตร  
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกบัการพฒันารายละเอียดของหลกัสูตร ประกอบดว้ย 8 หมวดยอ่ย ดงัน้ี 
ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร ผล
การเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา การพฒันาอาจารย ์
การประกนัคุณภาพหลกัสูตร และการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตรโดย อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร มคอ.2 หมวดท่ี 1 ขอ้ 9 ก าหนดวา่ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร หมายถึง อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบั
สาขาวชิาท่ีเปิดสอนหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ยา่งนอ้ย 2 คน โดยให้
ระบุคุณวฒิุ สาขาวชิา และปีท่ีส าเร็จ พร้อมเลขบตัรประชาชน ถา้จดัการศึกษามากกวา่ 1 แห่ง อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรตอ้งเป็นคนละชุด 
 
สรุปข้อแตกต่างระหว่าง IES 2 ตามมคอ. 1 กบั สภาวชิาชีพบัญชี  

1. หมวด 1 ความรู้ดา้นการบญัชี การเงินและความรู้ทัว่ไป :  

1.1 สภาวชิาชีพบญัชี ขอ้ จ. ไม่มีเน้ือหาเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในกิจการ  แต่ มคอ. 1 ขอ้ 1.5 มี

เน้ือหาดงักล่าว ฉะนั้นเราจะเอาวชิาน้ี ไปเป็นวชิาเลือกก็ได ้วชิาบงัคบัก็ได ้แต่หา้มนอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนด 

1.2 สภาวชิาชีพบญัชี ขอ้ ก. มีเน้ือหาเร่ืองประวติัวชิาชีพและแนวคิดทางบญัชี แต่ มคอ. 1 ขอ้ 1.1 

ไม่มีเน้ือหาน้ี 

2. หมวด 2 ความรู้ทางองคก์รและธุรกิจ :  

2.1 สภาวชิาชีพบญัชี ขอ้ ง. เขียนวา่ “ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ” ในขณะท่ี มคอ.1 

ขอ้ 2.4 เขียนวา่ “จริยธรรมทางธุรกิจ” 

2.2 มคอ. 1 ขอ้ 7. เน้ือหา พฤติกรรมองคก์ร เป็นวชิาท่ีบงัคบัอยูใ่นแกน เนน้ท่ีเน้ือหาไม่จ  าเป็นตอ้ง

เป็นช่ือวชิา แต่ตอ้งสอนและตอบไดว้า่เน้ือหาน้ีอยูใ่นรายวชิาใด 

3. หมวด 3 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ : ไม่แตกต่าง 

 
              โดย 

           อ. ภทัรศิริ  ทิพยธ์นมณี 

 
 


