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๓. ลักษณะของสาขาวิ ชา
สาขาวิชาการบัญชี มีความเป็ นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน เนื้อหาสาระครอบคลุมทัง้ ด้าน
ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ มีความเป็ นสากล เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีลกั ษณะเป็ นพหุวทิ ยาการ การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจงึ เป็ นกระบวนการการพัฒนาบุคคลให้
เป็ นผูม้ คี วามรอบรูใ้ นศาสตร์และความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ศาสตร์อ่นื
ที่สมั พันธ์กนั โดยมุ่งให้ผูเ้ รียนมีวธิ เี รียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทัง้ ด้านความรู้ ทักษะทาง
วิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ
ขอบเขตองค์ความรู้ แบ่งออกเป็ น ๓ ด้าน ๑) ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และด้านอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง ๒) ความรูด้ า้ นองค์กรและธุรกิจ และ ๓) ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการต่างๆ ทางการบัญชีตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นทางปฏิบตั ใิ นสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ทัง้ นี้แนวทางในการจัดขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาวิชาการบัญชี พิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

มคอ. ๑
โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ต้องมีผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดตี ่อเนื่อง
๒ ปีการศึกษา ทัง้ นี้เกณฑ์การประเมินระดับดี คือ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ ่ี
๑ - ๕ และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตามตัวบ่งชีอ้ ย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชีท้ งั ้ หมด
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรีสาขาวิ ชาการบัญชีส่กู ารปฏิ บตั ิ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิ ดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิช า
การบัญชี ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ
ทีก่ าํ หนดในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๑๖.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าการบัญ ชี ซึ่ง ประกอบด้ว ยกรรมการอย่ า งน้ อ ย ๕ คน โดยมี
กรรมการผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชา
การบัญชีจากบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน และผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากสภาวิชาชีพบัญชีอย่างน้อย
๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญ ชี โดยมีห วั ข้อ ของหลัก สูต รอย่า งน้ อ ยตามที่กํา หนดไว้ใ นแบบ มคอ.๒ รายละเอีย ดของ
หลักสูตร
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ตามข้อ ๑๖.๒ นัน้ ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ่คี าดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี ําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี แล้วสถาบันอุดมศึกษาอาจเพิม่ เติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่ง
สถาบันต้องการให้บณ
ั ฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีของสถาบันมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษ
กว่าบัณฑิตในระดับคุ ณวุฒแิ ละสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็ นไปตามปรัช ญาและ
ปณิธานของสถาบัน และเป็ นทีส่ นใจของบุคคลทีจ่ ะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูท้ ส่ี นใจจะรับ
บัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหวั ข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทัง้ แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
ของรายวิชาต่างๆ อย่างชัดเจน
๑๖.๕ สถาบันต้องเสนอหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่อสภาสถาบันเพือ่ ขออนุ มตั เิ ปิ ด
ดําเนินการสอน โดยสภาสถาบันควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุ มตั ิหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ให้ชดั เจน
๒

