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ภาพรวมของหลกัสูตร 

ประเภทของหลกัสูตร ปริญญาตรี ทางวชิาการ 

จาํนวนหน่วยกิต  ไม่นอ้ยกวา่ ๑๓๒ หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลกัสูตร ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี /ปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๕ ปี 

สถานภาพของหลกัสูตรและ

กาํหนดการเปิดสอน 

- เป็นหลกัสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงจาก

หลกัสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- เร่ิมใชใ้นภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 

การใหป้ริญญา ใหป้ริญญาเพียงสาขาเดียว 

สถาบนัผูป้ระสาทปริญญา (ความร่วมมือ

กบัสถาบนัอ่ืน) 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

องคก์รท่ีใหก้ารรับรองมาตรฐาน สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 

 

 

 



ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

เป้าหมาย / วตัถุประสงค ์Purpose / 

Goals / Objectives 

เป้าหมายของหลกัสูตร 

 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีเป้าหมายท่ีจะผลิตบณัฑิตผูซ่ึ้งมี

คุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา

การบญัชีซ่ึงกาํกบัโดยกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม และสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์และ

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัมหิดล บณัฑิต

ผูส้าํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตจะตอ้งมีความรู้ดา้น

เทคนิคการบญัชีเป็นอยา่งดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ และ

สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้รวมถึงทกัษะในวชิาชีพบญัชีให้

เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ กฎหมาย และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนมีทกัษะในการส่ือสาร

ถ่ายทอดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงมีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของเศรษฐกิจและ

สังคมในทุกยคุทุกสมยั ทั้งในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของชาติและของ

โลก 

วตัถุวประสงคข์องหลกัสูตร 

 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมุ่งส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนให้เม่ือสาํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมี

ความสามารถ และคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

๑) มีความรู้เทคนิคและทกัษะดา้นบญัชีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด

ของสภาวชิาชีพบญัชี ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี 

รวมถึงความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งดี  

๒) สามารถส่ือสาร ประสานงาน ทาํงานเป็นทีม โดยมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผนวกกบัความรู้ทกัษะในวชิาชีพบญัชีไปประยกุตใ์ชง้านร่วมกบั

สภาพธุรกิจ กฎหมาย และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดอ้ยา่งมี



ประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนแนวคิดใหส้อดคลอ้งและ

ทาํงานในโลกธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงนวตักรรมใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

๓) เป็นผูมี้คุณธรรมและจรรยาบรรณในสาขาวชิาชีพบญัชี 

ตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี  และมีความความรับผดิชอบ

ต่อตนเอง และสังคม  

๔) มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับ

เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) และความสามารถทางกา

แข่งขนัของธุรกิจ 

ลกัษณะเฉพาะของ

หลกัสูตร   Distinctive Features 

1. การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมุ่งเนน้ท่ี

จะผลิตบณัฑิตผูซ่ึ้งนอกจากจะมีความเช่ียวชาญดา้นการ

บญัชีอยา่งลึกซ้ึง ยงัมีความเขา้ใจในโลกธุรกิจอยา่ง

กวา้งขวาง กล่าวคือควบคู่ไปกบัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น

การบญัชี บณัฑิตจะมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทและ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกับญัชีและส่วนงานอ่ืนในองคก์ร 

ทั้งน้ีในฐานะท่ีนกับญัชีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร บณัฑิตจะ

ไดเ้รียนรู้ศาสตร์ดา้นการบญัชี พาณิชยศาสตร์ และศาสตร์

เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ทั้งในดา้นทฤษฎีอยา่งครอบคลุม และในดา้น

การฝึกปฏิบติัผา่นแบบทดสอบและเหตุการณ์เสมือนจริง

ต่างๆ ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมบณัฑิตอยา่งลึกซ้ึงและ

กวา้งขวาง 

2. การจดัการเรียนการสอนควบคู่กนัทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ทั้งในส่วนของการบรรยาย การปฏิบติั รวมถึง

ตาํราและเอกสารอา้งอิง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสนบัสนุนส่งเสริม

พฒันาการดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิต อนัจะเป็นประโยชน์

กบับณัฑิตในการทาํงาน รวมถึงการพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ืองในอนาคต 

3. มีรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไปและเลือกเสรีในหมวด

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงใชจุ้ดแขง็ของ



มหาวทิยาลยัมหิดลในฐานะท่ีเป็นมหาวทิยาลยัชั้นนาํดา้น

วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ 

4. มีความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศภายใต ้MOU 

ในการส่ง นกัศึกษาไปแลกเปล่ียนและโอนยา้ยหน่วยกิต 

ระบบการศึกษา ใชร้ะบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวภิาค ตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยัมหิดล 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สําเร็จการศึกษา 

อาชีพสามารถประกอบได ้ ผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถประกอบวชิาชีพบญัชี ไดต้าม

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัวชิาชีพ

บญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และวชิาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในลกัษณะของ

การประกอบวชิาชีพอิสระ และการเขา้ทาํงานในองคก์รหรือ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูท้าํบญัชี 

2. ผูส้อบบญัชี  

3. นกับญัชีบริหาร 

4. นกับญัชีภาษีอากร   

5. ผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร 

6. ผูต้รวจสอบภายใน 

7. ผูต้รวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

8. ผูว้างระบบบญัชี/ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

9. ผูใ้หค้าํปรึกษาทางการเงิน บญัชี และภาษีอากร 

10. ผูป้ระกอบการ/ ผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การศึกษาต่อ  สามารถศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ 

ในหลกัสูตรบญัชีและหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น บญัชี

มหาบณัฑิต บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการมหาบณัฑิต เป็น

ตน้ 



ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลกัสูตร 

ปรัชญาการศึกษา  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จดัการเรียนการสอนตามแนวคิด 

Constructivism โดย มุ่งเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

(Outcome-Based Education) เพื่อพฒันาบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะ

สอดคลอ้งกบั มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาการบญัชีซ่ึง

กาํกบัโดยกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัยัและนวตักรรม 

และสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์และคุณลกัษณะ

บณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัมหิดล หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต

มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะในดา้นบญัชีและศาสตร์

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูซ่ึ้งสามารถท่ีจะบูรณาการความรู้และทกัษะท่ี

ไดรั้บไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการทาํงานใน

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นผูมี้คุณธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชีพ และมีความตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพ

บญัชี  

กลยทุธ์ / แนวปฏิบติัในการจดัการเรียน

การสอน   

 กลยทุธ์การจดัการเรียนการสอนเนน้การให้นกัศึกษาเรียน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry approach) และส่งเสริมใหเ้กิดการ

เรียนรู้จากการตั้งคาํถาม (Inquiry-based learning) เพื่อเสริมสร้าง

ศกัยภาพในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จดัใหมี้การทาํงานกลุ่ม เพื่อ

เสริมสร้างทกัษะดา้นการส่ือสาร การทาํงานเป็นทีม การ

บริหารงาน และความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึง

การเนน้ใหน้กัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัผา่นการจาํลองการปฏิบติัใน

โลกธุรกิจจริงในการทาํแบบฝึกหดั และการเชิญวทิยากรผูมี้ความรู้

ความชาํนาญและประสบความสาํเร็จในวชิาชีพบญัชีมาบรรยาย 

เพื่อสร้างแรงบลัดาลใจ และตระหนกัถึงคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี 



กลยทุธ์ /แนวปฏิบติัในการประเมินผล

การเรียนรู้ของนกัศึกษา   

จดัการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ดงัน้ี 

๑) ประเมินผล แบบ Formative assessment  เป็นการประเมิน

ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยการสอบถามนกัศึกษา 

ใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดั และทาํรายงานเด่ียว/กลุ่ม ใหน้กัศึกษา

นาํเสนอผลงาน เป็นตน้ เพื่อประเมินวดัผลการเรียนรู้เป็นระยะๆ 

ระหวา่งการเรียน และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ิจารณานาํผลการ

ประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและพฒันาศกัยภาพของ

ตนเอง 

๒)ประเมินผล แบบ Summative evaluation วดัผลสัมฤทธ์ิเม่ือ

ส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัสอบแบบปรนยั และอตันยั วดั

ความรู้ของนกัศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ี

คาดหวงัไว ้ โดยเนน้ใหท้ั้งผูเ้รียนและผูส้อนมีการส่ือสารถึง

จุดมุ่งหมายในการเรียน และรายละเอียดของการประเมินผล 

(วธีิการ เกณฑ ์สัดส่วนคะแนน) ท่ีชดัเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

 

สมรรถนะทีเ่สริมสร้างให้นักศึกษาของหลกัสูตร 

Generic Competences 

 

1. การคิดเชิงวิเคราะห์และแกปั้ญหา: คิดวิเคราะห์ หาทาง

แกปั้ญหา วางแผนงาน โดยใชว้จิารณญาณอยา่งเป็น

ระบบ ดว้ยหลกัเหตุผล ตดัสินใจอยา่งมีตรรกะจาก

ขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

2. การเช่ือมโยงความรู้จากศาสตร์ต่างๆ: บูรณาการองค์

ความรู้จากศาสตร์ต่างๆเพื่อพฒันากรอบความคิด กรอบ

การวเิคราะห์ เพื่อเผชิญกบัปัญหาอนัทา้ทายในศตวรรษ

ท่ี ๒๑ ซ่ึงมีลกัษณะปัญหาท่ีซบัซอ้นและเช่ือมโยงกนัใน

หลายมิติทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ

กฎหมาย 

3. การส่ือสาร: ใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อ

ส่ือสารในชีวติประจาํวนั แสวงหาความรู้ ตลอดจน

ถ่ายทอดความรู้และความคิดไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ  



4. การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น: แสดงออกซ่ึงการเขา้ใจตนเอง

และผูอ่ื้น เคารพและยอมรับในความแตกต่าง

หลากหลายระหวา่งบุคคล โดยเฉพาะในดา้นสังคม 

วฒันธรรม ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่าง

หลากหลายไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ และแสดงภาวะ

ผูน้าํไดอ้ยา่งเหมาะสม  

5. การใชส่ื้อทางเทคโนโลยแีละสารสนเทศ: คน้ควา้ และ

ใชส่ื้อทางเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ปฏิบติังานได ้และมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

6. การเรียนรู้ตลอดชีวติ: ใฝ่รู้ มีทกัษะในการเรียนรู้และ

ความสามารถในการ เรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาขา้ม

ศาสตร์ ระบุความตอ้งการและกาํหนดกลยทุธ์ใน การ

พฒันาตนเองได ้ 

7. คุณธรรมและจริยธรรม: แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้น

คุณธรรมจริยธรรมท่ี สมาชิกท่ีมีคุณค่าของสังคมพึงมี 

อาทิ ซ่ือสัตย ์รับผดิชอบ ตรงเวลา เคารพ กฎ กติกา และ

ระเบียบของสังคม แสดงออกซ่ึงจรรยาบรรณวชิาการ

และ วชิาชีพ 

Subject-specific Competences  

 

1. มีความรู้ความเช่ียวชาญทางบญัชีใน ๔ ดา้นหลกั ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ๑. Factual Knowledge ซ่ึงหมาย

รวมถึง ศพัทเ์ทคนิค ภาษาทางการบญัชี การทาํบญัชี 

กฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการเงินและการบญัชีทั้งใน

ส่วนของประเทศไทยและนานาชาติ ๒. Technical 

Knowledge ซ่ึงหมายรวมถึงความเขา้ใจและวธีิการใช้

ตวัแบบ โปรแกรม และเคร่ืองมือทางบญัชีต่างๆ  ๓. 

Conceptual Knowledge ซ่ึงหมายรวมถึงศาสตร์ทาง

บญัชีต่างๆท่ีมีแนวคิดรวบยอดและการประยกุตใ์ช ้อาทิ

เช่น บญัชีการเงิน บญัชีบริหาร บญัชีตน้ทุน การบริหาร

ความเส่ียง และมาตรฐานการสอบบญัชี และ ๔. Code 



of Conduct ซ่ึงหมายรวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรม

ของนกับญัชี 

2. สามารถจดัทาํบญัชี บนัทึกบญัชี ปิดงบการเงิน จดัทาํ

รายงานทางการเงิน รวมถึงสามารถนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศ/โปรแกรมสาํเร็จรูปมาช่วยในการจดัทาํ

บญัชีเบ้ืองตน้ได ้โดยการประยกุตค์วามรู้ดา้นบญัชี กบั

ความรู้ดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นธุรกิจ กฎหมายภาษี เป็นตน้ 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการบญัชีไทย 

มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ และมาตรฐานการ

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ การตีความ 

ท่ีมา หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เพื่อศึกษา และนาํไป

กาํหนดนโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ ส่งผลในการ

จดัทาํบญัชี และรายงานทางการเงินถูกตอ้งตาม

มาตรฐานการบญัชี 

4. มีความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์แหล่งเงินทุน

หมุนเวยีน งบการเงิน กระแสเงินสด งบกระแสเงินสด 

งบประมาณการลงทุน และสามารถนาํขอ้มูลบญัชีไป

ใชใ้นการบริหารการเงิน บริหารตน้ทุน และบริหาร

งบประมาณของธุรกิจ 

5. สามารถออกแบบระบบบญัชี วเิคราะห์และประเมิน

ความเส่ียงการควบคุมภายในของระบบบญัชีธุรกิจใน

เบ้ืองตน้ได ้

6. มีความรู้ความเขา้ใจในวธีิการตรวจสอบงบการเงิน และ

มาตรฐานการสอบบญัชีไทย และมาตรฐานการสอบ

บญัชีระหวา่งประเทศ การตีความ และหน่วยงานท่ี

กาํกบัดูแล เพื่อศึกษา และนาํไปใชใ้นการวางแผนการ

ตรวจสอบงบการเงิน สามารถพฒันากระดาษทาํการ

ตรวจสอบไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามท่ีมาตรฐานการสอบ

บญัชีกาํหนด 



7. มีความรู้ ความเขา้ใจ กฎหมายและขอ้บงัคบัทางธุรกิจ 

ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีอ่ืนๆ (ในประเทศและท่ี

สัมพนัธ์กบัธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ) และกฎหมาย

ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั รวมถึงท่ีมา การตีความ หน่วยงานท่ีมี

หนา้ท่ีกาํกบัดูแล ความสาํคญัและการเช่ือมโยงกบัการดาํเนิน

ธุรกิจ เพื่อศึกษา และนาํไปใชใ้นการจดัทาํบญัชี ใหข้อ้มูล

บญัชี และรายงานทางการเงินต่างๆ ท่ีจดัทาํถูกตอ้งตาม

ขอ้บงัคบั และกฎหมายรวมถึงสามารถคาํนวณภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดถู้กตอ้ง 

8. สามารถคิดเช่ือมโยงความรู้ทางดา้นเทคนิคการบญัชี ทกัษะ

วชิาชีพบญัชี กบัความรู้ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ

บริหารธุรกิจ และเศรษฐกิจ อยา่งเปิดกวา้ง ซ่ือตรง ดว้ยการ

ยอมรับในมุมมองท่ีแตกต่างกนั 

9. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในสาขาวชิาชีพบญัชี ตระหนกั

ในคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี  และมีความความรับผดิชอบใน

การปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน

และตามกรอบเวลาท่ีกาํหนด  

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) 

เม่ือส้ินสุดการศึกษาในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ผูส้าํเร็จการศึกษาจะสามารถ  

PLO1 จดัทาํรายงานทางการเงิน โดยใชห้ลกัระบบบญัชีไดต้ามมาตรฐาน

การบญัชีในระดบัชาติและระดบัสากล 

PLO2 จดัทาํรายงานบญัชีบริหาร โดยวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเสนอสารสนเทศ

ของกิจการไดถู้กตอ้งและแม่นยาํ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริหารองคก์ร 

PLO3 ตรวจสอบงบการเงินไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี กฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 



PLO4 วเิคราะห์และคาํนวนภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจไดต้าม

มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

PLO5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการวางระบบบญัชี เพื่อพฒันา

ฐานขอ้มูลสาํหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามตอ้งการ 

PLO6 ส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจน

ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงานในฐานะนกับญัชี 

PLO7 ทาํงานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลายไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยเคารพและแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

PLO8 แสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจรรยาบรรณในสาขาวชิาชีพบญัชี 

ตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี  และมีความความรับผดิชอบ

ในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

และตามกรอบเวลาท่ีกาํหนด  

PLO9 แสวงหาความรู้และปรับปรุงตนเองอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อพฒันา

คุณภาพของตนเองในบริบทของนกับญัชีในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 


