2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจในคุ ณค่ า แห่ งวิ ชาชี พ จรรยาบรรณวิช าชี พ มี ทศั นคติ ที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ
2) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั เคารพและสามารถปฏิ บตั ิ ตามกฏระเบี ยบของสถาบันและ
สังคม
3) สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4) มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม
5) ตระหนักและเห็ นคุ ณค่ าความเป็ นไทยและความแตกต่ างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและนานาชาติ และดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2) มีความรู ้และความเข้าใจในองค์ความรู ้ทางด้านอื่นที่สมั พันธ์กบั องค์ความรู ้ดา้ นการบัญชี
โดยสามารถบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
3) มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์
4) สามารถติ ดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจยั และวิชาชี พทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
5) เข้าใจความรู ้พ้ืนฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสื บค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิ ดต่ างๆ เพื่อนามาใช้ในการระบุ และ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ดว้ ยตนเอง
2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู ้ทางการบัญชี และด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะ
ทางวิ ช าชี พ และดุ ล ยพิ นิจ ในการแก้ไ ขปั ญ หา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ใ น
สถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4) สามารถนาความรู ้ไปเชื่ อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์
สังคม
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2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปฏิ บตั ิ และรั บผิ ดชอบงานที่ ไ ด้รับมอบหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ มี ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
3) มีความคิ ดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่ วยเหลือและอานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมงาน
4) มี ค วามรั บ ผิด ชอบการพัฒ นาความรู ้ ความสามารถทางวิ ชาชี พบัญชี ข องตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อง
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้างสรรค์ และเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาหรื อข้อโต้แย้ง เข้าใจปั ญหาหรื อสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และ
เลือกใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
2) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูด และ
การเขี ย น รู ้ จักเลื อกและใช้รู ปแบบการนาเสนอที่ เ หมาะสมกับปั ญหาและกลุ่ มผูฟ้ ั ง ที่
แตกต่างกัน
3) สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและเทคนิ ค การสื่ อสารที่ เ หมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่ อสารสนเทศ ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั
และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อการสื บค้น ศึ กษา
ด้วยตนเอง นาเสนอ และสื่ อสาร
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