
 

 

 
 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 



 

สารบัญ 

เร่ือง            หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถามี) 1 
4) จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7) ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 3 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจาํตวับัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวฒุกิารศึกษาของ 4 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 5 
11) สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 5 
12) ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี ้
 และความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 6 
13) ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 6 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความสาํคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร 7 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 9 
2) การดําเนินการหลักสูตร 9 
3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน 13 
4) องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 26 
5) ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั 28 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 28 
2) ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียน 29 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
3) ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 30 
 แหงชาต ิ  

 

(1) 



 

 
สารบัญ (ตอ) 

  
เร่ือง             หนา 

4) ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ/วิธีการสอน  และ 32 
 กลยุทธ/วิธีการวัดและการประเมินผล  
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตร (PLOs) สูรายวชิา 34 
 (Curriculum Mapping)  
6) ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา 35 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 36 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 36 
3) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 36 
4) การอุทธรณของนักศึกษา 37 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
1) การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 38 
2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 38 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกํากับมาตรฐาน 39 
2) บัณฑิต 39 
3) นักศึกษา 40 
4) คณาจารย 40 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 41 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 43 
7) ตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 44 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 45 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 45 
3) การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 45 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 46 

ภาคผนวก ก  
ก-1  ตารางการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 48 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 48 
ก-3 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิกับ 50 
 การดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(2) 



 
 

 

 

สารบัญ (ตอ)  
 

เร่ือง             หนา 
ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 55 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจํา 69 
ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยพิเศษ  71 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 73 
ค-2 ขอมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 83 
ค-3 แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลกัสูตร 84 
 ที่สะทอนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)  
ค-4 ขอมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 86 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 88 
ง-2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีมหาบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 105 
  
 

(3) 
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หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 ระบุรหัส     : 25530101104678 
 1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

          (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Accountancy Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : บัญชีมหาบัณฑิต 
               (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Accountancy 
2.2 ชื่อยอ  (ภาษาไทย)   : บช.ม. 

                   (ภาษาอังกฤษ)  : M.Acc. 

3. วิชาเอก (ถามี)  
  ไมมี 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก 1  จํานวน 36 หนวยกิต 
 แผน ก 2  จํานวน 39 หนวยกิต 
 แผน ข   จํานวน 39 หนวยกิต   

5.  รูปแบบของหลักสตูร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 

 5.2 ภาษาที่ใช 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาต ิ
    หลักสูตรเปดรับนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาแผน ก 1 (ทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ) ซึ่งคุณสมบัติเปนไป

ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหากมีความพรอมก็อาจรับนักศึกษาตางชาติ            
เขาศึกษาในหลักสูตรแผนที่มีรายวิชาในโอกาสตอไป 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
   ใหปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564      กําหนดเปดสอนเดือน กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1  
  เดือนมิถุนายนพ.ศ.2564 ปการศึกษา 2564 
  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
  เร่ิมใชมาตั้งแตป พ.ศ.2554 
  ไดรับความเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 23(4/2564) 
  เมื่อวันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 
  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 420(3/2564) 
  เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564   

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ.2558 ในปการศึกษา 2565 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 ผูทําบัญช ี

8.2 ผูอํานวยการฝายบัญช/ีหัวหนาฝายบญัช ี

8.3 นักบัญชบีริหาร 

8.4 นักวางระบบบัญช ี

8.5 นักบัญชีภาษีอากร 

8.6 อาจารย/นักวิชาการ ทางดานการบญัช ี

8.7 บริการเก่ียวกับการบัญชีดานอ่ืนตามที่กําหนด โดยกฎกระทรวง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 

 
ที่ 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

 

ตําแหนง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ 
ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
 

1 3-8099-00162-62-2 รศ. นางสาวศิริลักษณ 
บางโชคด ี

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2551 
2545 
2543 

Ph.D. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

Accounting 
การบญัชบีริหาร 
การบัญช ี

Griffith University, Australia 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2 3-9098-00605-15-7 ผศ. นางสาวกุลวด ี
ลิ่มอุสันโน 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2552 
2547 
2544 

ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3 3-9098-00742-64-2 ผศ. นายมัทนชัย 
สุทธิพันธุ 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

2555 
 
2544 
 
2542 

Ph.D. 
 
บช.ม. 
 
บธ.บ. 

Accounting and 
Finance 
การบัญชวีางแผน 
และควบคุม 
การบัญช ี
 

The University of Newcastle,             
Australia  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  คณะวิทยาการจัดการ 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อปรับปรุงเกณฑมาตรฐานสําหรับการผลิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัติความเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยมุงใหหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา                  
มีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญา                      
ของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ 
รวมทั้งมีความสามารถ ในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตรการบัญชีกับ
ศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยในระดับปริญญาโทมุงใหมี
ความสามารถในการประยุกตองคความรูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคม ประเทศ และนานาชาต ิ  
  นอกจากนี้การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
Community) ที่ทําใหเกิดการเปดเขตการคาเสรีที่สงผลตอการเคลื่อนยายเงินทุน ทรัพยากรและแรงงานระหวางประเทศ 
โดยผูประกอบวิชาชีพทางการบัญชีไดรับผลกระทบทางตรงและทางออมจากการแขงขันที่สูงข้ึน และแนวทางการปฏิบัติ
ทางการบัญชี รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ตองเปนสากลและสอดคลองกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรฐกิจ
อาเซียน เพื่อใหไดสารสนเทศที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีและ            
การตัดสินใจที่ถูกตอง ซึ่งมีผลใหบุคลากรในวิชาชีพบัญชีตองมีความรู ความสามารถและทักษะในระดับสากล รวมทั้ง
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพบัญชีไดอยางเหมาะสม 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่กําหนดใหธุรกิจเพิ่มความสามารถในการแขงขันภายใตการกํากับดูแล 
ที่โปรงใส ทําใหบุคลากรทางการบัญชีซึ่งเปนสวนสําคัญของภาคธุรกิจตองมีการปรับตัวและพัฒนาตนเอง องคกรและ
ประเทศ 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ โดยคณะกรรมการวิชาชีพดานการศึกษาและเทคโนโลยี                  
การบัญชี ไดเสนอแนวทางการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรทางการบัญชีใหมีมาตรฐานระดับสากล สําหรับผูสอนในหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต จะตองมีวุฒิการศึกษาในระดับบัญชมีหาบณัฑิต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัช ี
ทําใหตองการบุคลากรทางการบัญชีที่มีการพัฒนาตนเองทางดานวิชาชีพบัญชีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพฒันา
บุคลากรทางวิชาชีพบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (International Education Standards: 
IES) ประกอบดวย มาตรฐานในสวนที่เก่ียวของกับ IES 2 เร่ือง เนื้อหาของโปรแกรมศึกษาทางวิชาชีพบัญชี IES 3 เร่ือง 
ทักษะทางวิชาชีพ และ IES 4 เร่ือง คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยระบุความรู ความสามารถ และทักษะที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรมี ทําใหหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต เปนที่ตองการ นอกจากนี้การขยายตัวเพิ่มข้ึนของเศรษฐกิจภาคใตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
ทําใหมีความตองการบุคลากรทางการบัญชีที่มีศักยภาพเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ และการเปนสวน
หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กอใหเกิดการเคลื่อนยายสินคาและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝมืออยาง
เสรีในกลุมภูมิภาค จึงตองมีการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาชีพบัญชีไทยใหเขมแข็ง และสามารถแขงขันในประเทศ                         
กลุมอาเซียนได 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังน้ี และความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรที่เนนผลการเรียนรู 

จากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กลาวมาขางตน รวมทั้งการเก็บขอมูลจากกลุม

ผูมีสวนไดเสียที่ประกอบดวย 6 กลุม คือ กลุมผูใชบัณฑิต กลุมมหาบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา กลุมมหาบัณฑิตที่จบ

การศึกษาแลวเกิน 5 ป กลุมอาจารยประจําหลักสูตรฯและอาจารยผูสอน กลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู และกลุมผูสนใจ

ในการเขาศึกษาในหลักสูตรฯ ทําให ได คุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาบัณฑิตในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือ ผูมีความรูดานการบัญชีชั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญดานการทําวิจัยแบบครบวงจรเพื่อ

พัฒนาตนเองทางอาชีพไดดีข้ึน 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
หลักสูตรสนับสนุนยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2561-2565 ยึดหลักการสาน

พลังปญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายความสําเร็จใน 5 ประเด็น คือ 

ความเปนเลิศทางวิชาการระดับโลก การขับเคลื่อนสังคมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน วิจัยและนวัตกรรมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาประเทศ สรางแบบการเรียนรูใหมและสูความเปนนานาชาติ และประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ รวมทั้ง

เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสรางบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย มีวินัย                 

ใฝปญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณจากการปฏิบัติ                 

ซ่ึงหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการจะตองเขาถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยในทุกดาน เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ดังนั้นหลักสูตรบัญชี

มหาบัณฑิต จึงกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรในการผลิตมหาบณัฑิตทีม่ีความรูดานการบัญชีชัน้สูงและมีความเชี่ยวชาญ

ดานการทําวิจัยแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาตนเองทางอาชีพไดดีข้ึน (ภาคผนวก ตารางการวิเคราะหความสอดคลองของ 

PLOs กับวิสัยทัศน พันธกิจ คุณลักษณะของมหาบัณฑิต และความตองการของผูมีสวนไดเสีย) 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสตูรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
   ไมมี 
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
      ไมมี 
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
      ไมมี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
       ไมมี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ /หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรมีการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome-based Education: OBE) และใชกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการจัดการเรียนรู ที่ 28ใชกิจกรรมหรือการปฏิบัติ 28 (Active Learning) ที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะ28 การใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู (Problem-based Learning) การใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based 
Learning) และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) เปนแนวทางในการ
ดําเนินการ เพื่อมุงสรางมหาบัณฑิตที่มีความรูดานการบัญชีชั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญดานการทําวิจัยแบบครบวงจรเพื่อ
พัฒนาตนเองทางอาชีพไดดีข้ึน  

 
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

การบัญชีเปนวิชาชีพที่มีความสําคัญ ดวยเหตุผลที่การประกอบวิชาชีพทางบัญชีเก่ียวของกับบุคคลหลายฝายและ
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี               
ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จึงไดเสนอแนวทางการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรทางการบัญชีใหมีมาตรฐานใน
ระดับสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ 
(International Education Standards: IES) ในสวนที่เก่ียวของกับ IES 2 เร่ือง เนื้อหาของโปรแกรมศึกษาทางวิชาชีพ
บัญชี IES 3 เร่ือง ทักษะทางวิชาชีพ และ IES 4 เร่ือง คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ โดยเฉพาะผูสอน                
ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตองมีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําในระดับ “บัญชีมหาบัณฑิต” นอกจากนี้ เศรษฐกิจของภาคใต                       
มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากภาคเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการ จึงมีความตองการบุคลากรดานบัญชีที่มีศักยภาพให
เพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ ประกอบกับประเทศไทยกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กอใหเกิดการเปดเสรีทางการคา มีการเคลื่อนยายสินคาและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝมืออยางเสรีในกลุม
ภูมิภาคอาเซียน ทําใหธุรกิจจะตองพัฒนาศักยภาพการแขงขันในระดับสากล ขอมูลทางการบัญชีที่ถูกตองและโปรงใส              
จึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูบริหารตัดสินใจไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งจะสงผล 43ใหธุรกิจ 43มีความสามารถในการ
แขงขันเพิ่มข้ึน อีกทั้งวิชาชีพบัญชีเปน 1 ใน 7 วิชาชีพที่อยูในขอตกลงรวมกันวาดวยเร่ืองการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี                
ตามกรอบขอตกลงยอมรับรวมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Framework Mutual Recognition Arrangement 
Framework on Accountancy Services: AFAS) เพื่อเปดใหมีการคาเสรีดานวิชาชีพบัญชี โดยอนุญาตใหนักวิชาชีพ
บัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุมอาเซียนสามารถเขามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยไดอยางเสรี                  
สวนนักวิชาชีพบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชพีบัญชีในกลุมประเทศอาเซียนไดอยางเสรีเชนเดียวกัน 

นอกจากนี้  จากความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่ประกอบดวย 6 กลุม คือ กลุมผู ใชบัณฑิต                      
กลุมมหาบัณฑิตที่ เพิ่งจบการศึกษา กลุมมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวเกิน 5 ป กลุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ                   
และอาจารยผูสอน กลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู และกลุมผูสนใจในการเขาศึกษาในหลักสูตรฯ ทําใหทางหลักสูตรทราบ
วาทางหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจําเปนตองผลิตมหาบัณฑิตในคุณลักษณะแบบใด 

ดวยเหตุผลขางตนนี้ ทางหลักสูตรฯจึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มศักยภาพดานความรูดานการบัญชีชั้นสูงและ
ความเชี่ยวชาญดานการทําวิจัยแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาตนเองทางอาชีพของนักบัญชีไทยใหสามารถแขงขันไดในระดับ
สากล และสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตในภาคใตก็มีเพียงแคมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเทานั้น 
ยังไมมีสถาบันการศึกษาใดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
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ดังนั้นการมีหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจะชวยพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีใหเปนไปตามคุณสมบัติที่สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ กําหนด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานบัญชีใหสามารถประยุกตใชทฤษฎีบัญชีข้ันสูงและสามารถใช
กระบวนวธิีวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองใหสามารถแขงขันไดในระดับสากลไดดีข้ึน 

1.3 วัตถุประสงค 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี ้
1.3.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี 
1.3.2 มีความรูทางดานการบัญชีชั้นสูง เพื่อประยุกตใชในการผลิตผลงานวิจัยทางการบัญชี ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชไีดอยางเหมาะสม 
1.3.3 สามารถประยุกตความรูทางทฤษฎี และสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
1.3.4 สามารถเปนผูนําและทํางานรวมกับผูอ่ืน รวมทั้งปรับตัวใหเขากับสถานการณไดเปนอยางด ี
1.3.5 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. เสริมสรางความรูและทักษะทาง 
วิชาชีพของนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

1) สรางความรวมมือทางวิชาการกับ
องค กรวิ ช าชี พบั ญ ชี ห รื อผู ใช
มหาบัณฑิ ต ใน การพั ฒ น า ขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษาและมหาบัณฑิต 

2) สรางการเรียนรูใหนักศึกษาดวย 
Active Learning และ                    
Work Integrated Learning 
(WIL) 

1) บั น ทึ กค วาม ร วม มื อท างวิ ช าก าร 
กิจกรรม โครงการที่มีองคกรวิชาชีพ
หรือผูใชมหาบัณฑิตใหการสนับสนุน 

2) รายงานการติดตามมหาบัณฑิต และการ
ทดสอบประมวลผลความรอบรูของ
นักศึกษากอนจบการศึกษา 

3) ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ไดรับการตีพิมพและเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. พัฒนาอาจารยใหสามารถ 
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและม ี
ประสิทธิภาพ 

1) สงเสริม สนับสนุนอาจารยใหมี
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
เพื่อนํามาใชปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน และการวิจัย 

1) ปริมาณงานดานการใหบริการวิชาชีพ การ
อบ รม  สั มมน า การศึกษ าต อและ
ผลงานวิจั ยที่ ได รับการตีพิ มพ และ
เผยแพร ในวารสารระดับชาติ และ
นานาชาติ 

3. สงเสริมการจัดการการเรียนรูให 
บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

1) พัฒนาทักษะของอาจารยในการ
จัดการเรียนรูและการประเมินผล
การเรียนรู เพื่อบรรลุ PLOs ของ
หลักสูตร รวมทั้งการปฏิบัติทาง
วิชาชีพบัญช ี

1) ผลการประเมินของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไมนอยกวา 15 สัปดาห 

และขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

หลักสูตรภาคปกต ิ
 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 
หลักสูตรภาคสมทบ 
   นอกวัน – เวลาราชการ วันเสารและอาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.00 น. 

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  แผน ก 1 
  -   เปนผูสาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

 -   มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือ 
     มีประสบการณทํางานดานการบัญชีหรือดานอ่ืนที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 2 ป หรือมีผลงาน 
       ทางวชิาการทีไ่ดรับการตพีิมพเผยแพรมากอน 

- คุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  แผน ก 2 และ แผน ข  
  -   เปนผูสาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

 -   มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรือ 
     มีประสบการณทํางานดานการบัญชีหรือดานอ่ืนที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 2 ป 

- คุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  นักศึกษาบางสวนขาดทักษะดานสถิติเพื่อการวิจัย 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  ไดกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวชิา 464-501 ชุดวิชากระบวนการวิจัยทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ ในหมวดวชิา
บังคับ เพื่อแกปญหาการขาดทักษะดานสถิติเพื่อการวิจัยของนักศึกษาบางสวน 
 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
ระดับปริญญาโท 

แผน 
การศึกษา 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 
 

ชั้นปที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

แผน ก 2 
 

ชั้นปที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปที่ 2 - 25 25 25 20 

รวม 25 50 50 50 50 
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 25 25 25 25 

แผน ข 

ชั้นปที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 ระดับปริญญาโท 
 1) งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
คาหนวยกิต 2,730,000 5,460,000 5,460,000 5,460,000 5,460,000 
คาธรรมเนียมพิเศษ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 3,330,000 6,660,000 6,660,000 6,660,000 6,660,000 
หักมหาวิทยาลัย 12% 426,000 852,000 852,000 852,000 852,000 
รายรับหลังหักมหาวิทยาลัย 2,904,000 5,808,000 5,808,000 5,808,000 5,808,000 
หักคณะและสาขาวิชา 25%+5% 871,200 1,742,400 1,742,400 1,742,400 1,742,400 
รายรับของหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 2,032,800 4,065,600 4,065,600 4,065,600 4,065,600 
 

2) งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร 234,000 248,040 262,922 278,698 295,420 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 1,126,400 1,942,800 1,942,800 1,942,800 1,942,800 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

รวม (ก) 1,360,400 2,190,840 2,205,722 2,221,498 2,238,220 

ข. งบลงทนุ 
คาครุภัณฑ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม (ข) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
รวม (ก) + (ข) 1,380,400 2,210,840 2,225,722 2,241,498 2,258,220 
จํานวนนักศึกษา  35 70 70 70 70 
คาใชจายตอคนตอป 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง  เชน  การเรียนรูที่ เนนการลงมือทําจริง  การผสมผสานการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงนอกหองเรียนผนวกกับการเรียนในหองเรียน  ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝกงาน 
สหกิจศึกษา การทํางานเพื่อสังคม  เปนตน  โดยจัดใหมีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไมนอยกวารอยละ 84.61      
ของรายวิชาในหลักสูตร  
2) กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ไมนอยกวารอยละ 100 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
3) กําหนดใหทุกรายวิชาใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 60 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36/39 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

  แผน  ก  1 36 หนวยกิต 

  - วิทยานพินธ 36 หนวยกิต 

  แผน  ก  2 39 หนวยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ 21 หนวยกิต 

  - วิทยานพินธ 18 หนวยกิต  

  แผน  ข 39 หนวยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ 21 หนวยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต 

  - สารนิพนธ   6 หนวยกิต  
3.1.3 รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ แผน ก 2 และแผน ข 
รายวิชา / ชุดวิชา (Module)  21 หนวยกิต 

  ชุดวิชาโมดูล Module 

  464 - 501  ชุดวิชากระบวนการวิจัยทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ     6((5)-2-11) หนวยกิต 
                            (Module: Accounting Research Process for Publication) 
 464 - 502  ชุดวิชาการบัญชชีั้นสูงเพื่อการปฏิบัติงาน     6((5)-2-11) หนวยกิต 
        (Module : Advanced Accounting for Practices) 

รายวิชาบังคับ 
464 – 503  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3((3)-0-6)  หนวยกิต 
 (Financial Reports Analysis) 
464 – 504  การกํากับดูแลกิจการ 3((3)-0-6)  หนวยกิต 
 (Corporate Governance)  
464 – 601  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการตัดสนิใจ 3((3)-0-6) หนวยกิต 

         (Accounting Information Systems for Decision Making) 
หมวดวิชาเลือก 

สําหรับ แผน ข   12 หนวยกิต 

464 – 511  การบัญชีระหวางประเทศ                                              3((3)-0-6) หนวยกิต 
 (International Accounting)  
464 – 512  การบัญชีรวมสมัย 3((3)-0-6) หนวยกิต 
 (Contemporary Accounting) 
464 – 611  การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ 3((3)-0-6) หนวยกิต 
 (Strategic Cost Management) 
464 – 612  สัมมนาการบัญชีการเงิน 3((3)-0-6) หนวยกิต 
 (Seminar in Financial Accounting) 
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464 – 613  สัมมนาการบัญชีบริหาร 3((3)-0-6) หนวยกิต 
 (Seminar in Managerial Accounting)  
464 – 614  สัมมนาการสอบบญัช ี 3((3)-0-6) หนวยกิต 
 (Seminar in Auditing) 
464 – 615  สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  3((3)-0-6) หนวยกิต 
 (Seminar in Internal Control and Internal Audit)  
464 – 616 หัวขอพิเศษทางการบัญชี  3((3)-0-6) หนวยกิต 
 (Special Topics in Accounting)  

 
 วิทยานิพนธและสารนิพนธ 

แผน ก 1   36 หนวยกิต 
464 – 700  วิทยานพินธ 36(0-108-0) หนวยกิต 

  (Thesis) 
แผน ก 2   18 หนวยกิต 

464 – 701  วิทยานพินธ 18(0-54-0) หนวยกิต 
 (Thesis) 

แผน ข  6 หนวยกิต 
464 – 800  สารนิพนธ  6(0-18-0) หนวยกิต 

 (Minor Thesis) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
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  รหัสวิชา ประกอบดวยตวัเลข 6 ตําแหนง มีความหมายดังตอไปนี้   
   ตัวเลขสามตําแหนงแรก หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา 

 - ตัวเลขตําแหนงแรกข้ึนตนดวยเลข 4 หมายถึงรายวิชาท่ีจัดสอนโดย  
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-  ตัวเลขตําแหนงท่ี 2 และ 3 นั้น มีความหมายถึงกลุมวิชา ไดแก เลขรหัส 464 หมายถึง 
กลุมรายวิชาการบัญชี  

  ตัวเลขตําแหนงท่ี 4 หมายถึง ชั้นป/ระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
  ตัวเลขตําแหนงท่ี 5 หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละกลุมวิชา ไดแก 

    5 หมายถึง  ชั้นปที่ 1 
    6 หมายถึง  ชั้นปที่ 2 
    7 หมายถึง  วิทยานพินธ 

8 หมายถึง  สารนิพนธ 
  ตัวเลขตําแหนงที่หา หมายถึง  รหัสประจําหมวดวิชา มีความหมายดังนี ้
    0 หมายถึง  หมวดวิชาบงัคับ 
    1 หมายถึง  หมวดวิชาเลือก 
  ตัวเลขตําแหนงที่หก หมายถึง  ลําดับวิชา 
 
 

 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
- รายวิชาที่จัดการเรียนรูภาคทฤษฎี ใหระบุการเขียนหนวยกิต  เชน 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมายดังตอไปน้ี 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสปัดาห 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
- รายวิชาที่จัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เชน 

3((3)-0-6) มีความหมายดังตอไปน้ี 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 
    Active Learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสปัดาห 
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1  แผน ก 1 
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ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
464 – 700  วิทยานพินธ 6(0-18-0) หนวยกิต 

รวม     6(0-18-0) หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2   

464 – 700  วิทยานพินธ 9(0-27-0) หนวยกิต 

รวม 9(0-27-0) หนวยกิต 

 ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

464 – 700  วิทยานพินธ 9(0-27-0) หนวยกิต 

รวม 9(0-27-0) หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2   

464 – 700  วิทยานพินธ 12(0-36-0) หนวยกิต 

รวม 12(0-36-0) หนวยกิต 

                                   รวมหนวยกิตตลอดหลักสตูร        36     หนวยกิต 

3.1.4.2  แผน ก 2 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

  464 - 501  ชุดวิชากระบวนการวิจัยทางบัญชีเพือ่การตีพิมพ   6((5)-2-11)   หนวยกิต 
 464 - 502  ชุดวิชาการบัญชีชั้นสูงเพื่อการปฏิบัติงาน    6((5)-2-11)   หนวยกิต 

รวม 12((10)-4-22)   หนวยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

464 – 503  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3((3)-0-6)  หนวยกิต 
464 – 504  การกํากับดูแลกิจการ 3((3)-0-6)  หนวยกิต 

           464 – 701  วิทยานพินธ  3(0-9-0)  หนวยกิต 
รวม 9((6)-9-12)   หนวยกิต 

  
 
 
ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

464 – 601  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการตัดสนิใจ 3((3)-0-6) หนวยกิต 
464 – 701  วิทยานพินธ   6(0-18-0) หนวยกิต 

รวม 9((3)-18-6) หนวยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

464 – 701  วิทยานพินธ   9(0-27-0) หนวยกิต 
 รวม   9(0-27-0) หนวยกิต 
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                    รวมหนวยกิตตลอดหลักสตูร      39 หนวยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3   แผน ข 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

  464 - 501  ชุดวิชากระบวนการวิจัยทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ  6((5)-2-11)   หนวยกิต 
 464 - 502  ชุดวิชาการบัญชีชั้นสูงเพื่อการปฏิบัติงาน   6((5)-2-11)   หนวยกิต 

รวม  12((10)-4-22)  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

464 – 503  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3((3)-0-6)  หนวยกิต 
464 – 504  การกํากับดูแลกิจการ 3((3)-0-6)  หนวยกิต 

           464 – xxx  วิชาเลือก    293((3)-0-6)  หนวยกิต 
                      464 – xxx  วิชาเลือก   293((3)-0-6)  หนวยกิต 

29รวม29  12((12)-0-24)  29หนวยกิต 
29          ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

464 – 601  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการตัดสนิใจ 3((3)-0-6)   หนวยกิต 
29464 – xxx  วิชาเลือก29 3((3)-0-6) หนวยกิต 

           464 – 800  สารนิพนธ  3(0-9-0) หนวยกิต 
29รวม   299((6)-9-12) หนวยกิต 

29ภาคการศึกษาที่ 2 

            464 – xxx  วิชาเลือก29 293((3)-0-6) หนวยกิต 
            464 – 800  สารนิพนธ  3(0-9-0) หนวยกิต 

29                            รวม   6((3)-9-6) หนวยกิต 
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            รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร     39     หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 464 - 501  ชุดวิชากระบวนการวิจัยทางบัญชีเพ่ือการตีพิมพ    6((5)-2-11) 
 (Module: Accounting Research Process for Publication) 

 กระบวนการทําวิจัยการบัญชีรวมสมัยแบบครบวงจร อาทิ หลักการและความสําคัญของการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับงานวิจัยดานบัญชี การกําหนดปญหาวิจัย คําถามวิจัย และหัวขอวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดวิจัย 
การกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา การพัฒนาสมมติฐาน ประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูลและการ
วัดคาตัวแปรที่ใชในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล การเขียนผลการศึกษาและการอภิปรายผล การเขียนบทความและ  
การนําเสนอผลงานวิจัย 
     Integrated contemporary accounting research process consisting of principle and  importance of 
research, literature review of  accounting research, research problem, research question, research title, 
development of study framework, variable used, hypothesis development, population and sampling, 
data collection and variable measurement, data analysis, finding and discussion, research manuscript 
and presentation 

464 - 502  ชุดวิชาการบัญชีชั้นสูงเพ่ือการปฏิบัติงาน     6((5)-2-11) 
  (Module: Advanced Accounting for Practices) 
     แมบทการบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทํางบการเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป การหักภาษี
เงินได ณ ที่จาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนนิติบุคคล การสอบบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญช ี

Accounting framework; accounting record; financial statement and information disclosure                       
following by Thailand Financial Reporting Standards; net profit for juristic person taxation; value added 
tax; specific business tax; stamp duty; withholding tax; civil and commercial law for juristic person                    
taxation; auditing following by auditing standards 
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464 – 503  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน   3((3)-0-6) 
  (Financial Reports Analysis) 
 แนวคิดการรายงานทางการเงิน ผูใชงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ตองจัดทําตามกฎหมายและขอบังคับ                  
การวิเคราะหรายงานทางการเงินและการวัดมูลคาหลักทรัพยดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินขอจํากัดของ
งบการเงิน การพยากรณรายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินสําหรับหนวยงานเฉพาะ ความนาเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงิน การเรียนเชิงคิดวิเคราะหและกรณีศึกษา 
 Concepts of financial reporting; financial statement users; financial reports in compliance with law 
and regulations; financial report analysis and security prices measurement by using information                  
technology; evaluation of financial statement constraints; financial report performance; financial               
reports for specific units; reliability of financial reports; critical thinking analysis and case study 
 

 

 

 

 

 464 – 504  การกํากับดูแลกิจการ  3((3)-0-6) 
                         (Corporate Governance) 
 แนวคิด โครงสรางและกระบวนการการกํากับดูแลกิจการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การกํากับดูแลและการ
บริหารความเสี่ยง ความโปรงใสของรายงานทางการเงิน กลไกในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ จริยธรรมใน
องคกรธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรมวิชาชีพบัญชี การเปดเผยขอมูลสิ่งแวดลอม สังคมและการกํากับดูแลกิจการเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
 Concepts, structures and processes of corporate governance at national and international levels; 
corporate governance and risk management; transparency of financial reports; mechanism of audit 
committee; business ethics; codes of conduct for accounting profession; Environmental, Social and 
Governance Disclosures for corporate sustainable development 

464 – 511  การบัญชีระหวางประเทศ  3((3)-0-6) 
  (International Accounting) 
 การวิเคราะหปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
และรายงานทางการเงินของประเทศตาง ๆ มาตรฐานการจัดทํารายงานทางการเงินที่สอดคลองกันระหวางประเทศตาง ๆ 
การกําหนดราคาโอนของธุรกิจระหวางประเทศและการภาษีอากรที่เก่ียวของ การเรียนเชิงคิดวิเคราะหและกรณีศึกษา 
  Analysis of business environment factors influencing accounting practices; a comparison of             
accounting practices and financial statements across countries; international harmonization of financial 
reporting standards; international transfer pricing; related taxation; critical thinking analysis and case 
study 

 464 – 512  การบัญชีรวมสมัย  3((3)-0-6) 
 (Contemporary Accounting) 
 ประเด็นรวมสมัยเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน การวัดมูลคาและการรับรูรายการ การรายงานทาง
การเงินและการเปดเผยขอมูล หัวขอและแนวปฏิบัติทางการบัญชีปจจุบัน การเรียนเชิงคิดวิเคราะหและกรณีศึกษา 
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 Concepts and theories in financial accounting; measurement and recognition; financial             
reporting and disclosure; contemporary issues related to concepts and practices in financial account-
ing topics; critical thinking analysis and case study 

 
 464 - 601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ  3((3)-0-6) 
                         (Accounting Information Systems for Decision Making)   
 การวิเคราะหระบบสารสนเทศทางการบัญชี สําหรับการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร การจัดการตนทุน
สินคา การวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดทํางบประมาณ การประเมินการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดการฐานขอมูลและปญหาที่เก่ียวของ ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีในระบบวางแผนทรัพยากรองคกร การเรียนเชิงคิดวิเคราะหและกรณีศึกษา 
 

Analysis of accounting information system for managerial planning and decision making; product 
cost management; performance measurement; budgeting; evaluation of internal control; accounting 
information system development process; database management and related problems; accounting 
information system Enterprise Resource Planning (ERP); critical thinking analysis and case study 

 
 
 

 464 – 611  การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ  3((3)-0-6) 
 (Strategic Cost Management) 

บทบาทของขอมูลตนทุนเพื่อการจัดการกลยุทธ การวิเคราะหและจัดทํารายงานเสนอสารสนเทศเพื่อตัดสินใจ               
การวางแผนและการควบคุมการดําเนินงาน แผนกลยุทธขององคกรการวิเคราะหหวงโซคุณคา ตนทุนตามวงจรอายุ
ผลิตภัณฑ การวิเคราะหตัวผลักดันตนทุน ตนทุนคุณภาพ การวัดผลงานแบบดุลยภาพ ระบบการบริหารตนทุนและ
กิจกรรม การงบประมาณตามฐานกิจกรรม 

Roles of cost information on strategic management; analysis and preparation of information for 
decision-making, operational planning and control; organizational strategy; value chain analysis; life-
cycle costing; cost driver analysis; quality costing; balanced scorecard; cost and activity management 
system; activity-based budgeting 

 
464 – 612  สัมมนาการบัญชีการเงิน 3((3)-0-6)

 (Seminar in Financial Accounting)  
การวิเคราะห อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือปญหาที่นาสนใจเก่ียวของกับเร่ืองการจัดทํารายงานทางการเงิน 

  Analysis; discussion; study by case studies or interesting problems in financial reporting 
 
 464 – 613  สัมมนาการบัญชีบริหาร 3((3)-0-6) 
 (Seminar in Managerial Accounting) 
 การอภิปรายแนวคิดและปญหาเก่ียวกับการบัญชีตนทุนและการบัญชีบริหาร การวิเคราะหความแตกตาง การจัดสรร
ตนทุน การกําหนดราคาโอน และการแกไขปญหาทางธุรกิจ 

Discussions of concepts and problems of cost and managerial accounting; analysis of variance; 
cost allocation; transfer pricing; business problem solving 
 
 464 – 614  สัมมนาการสอบบัญช ี           3((3)-0-6) 

(Seminar in Auditing) 
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การวิเคราะห อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือปญหาที่นาสนใจของการสอบบัญชี 
Analysis; discussion; study by case studies or interesting problems in auditing  

 
 464 – 615  สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  3((3)-0-6) 

(Seminar in Internal Control and Internal Audit) 
 การวิเคราะห อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือปญหาที่นาสนใจเก่ียวกับการตรวจสอบภายในทั้งในสวนของการ
ตรวจสอบการบริหาร การดําเนินการ การตรวจสอบการทุจริต และการควบคุม 

Analysis; discussion; study by case studies or interesting problems in internal auditing both of 
management, operational, and fraud auditing and control  

 
464 – 616  หัวขอพิเศษทางการบัญช ี 3((3)-0-6)  

(Special Topics in Accounting) 
หัวขอหรือปญหาที่นาสนใจทางการบัญชี  ประเด็นปจจุบันทางการบัญชี  ซึ่ งจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป 

โดยอยูในดุลพินิจและการควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน 
 Interesting issues or problems in accounting; current issues in accounting topics will be            
assigned by an instructor 

464 - 700  วิทยานิพนธ  36(0-108-0)  
(Thesis) 

           การศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอเร่ืองทางการบัญชี ภายใตการดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาทางการบัญชีของหนวยงานภาครัฐและเอกชน สรางผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพใน
วารสารระดับชาตผิลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 Study and research in accounting under supervision of the advisory committee; applying re-
search process in finding solutions to accounting problems faced by public and private organizations; 
produce research results that are publishable in academic journals at either national level or interna-
tional level 

 464 – 701  วิทยานิพนธ  18(0-54-0) 
  (Thesis) 
           การศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอเร่ืองทางการบัญชี ภายใตการดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาทางการบัญชีของหนวยงานภาครัฐและเอกชน สรางผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 Study and research in accounting under supervision of the advisory committee; applying re-
search process in finding solutions to accounting problems faced by public and private organizations; 
produce research results that are publishable in either national academic journals or proceedings of 
national academic conferences 
 
 464 - 800  สารนิพนธ 6(0-18-0)
               (Minor Thesis) 
 การศึกษาคนควาอิสระทางการบัญชีในหัวขอที่เก่ียวของกับองคความรูที่ไดศึกษามา ภายใตการดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาทางการบัญชีของหนวยงานภาครัฐและเอกชน            
ซึ่งสอดคลองกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมในภาคใตของไทย สรางผลงานวิจัยที่ เปนประโยชน                    
ตอสาธารณะในพื้นที่และมีศักยภาพในการเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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 Independent study in accounting on topics related to the body of knowledge studied and     
under supervision of advisory committee; applying research process in finding solutions to accounting 
problems faced by public and private organizations and are relevant to social, economic and envi-
ronmental contexts of the southern region of Thailand; produce research results that are beneficial to 
the public and have potential for sharing or disseminating to those interested via proceedings of            
national academic conferences 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสตูร 

ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
 

ตําแหนง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 3-8099-00162-62-2 รศ. นางสาวศิริลักษณ 
บางโชคด ี

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2551 
2545 
2543 

Ph.D. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

Accounting 
การบญัชบีริหาร 
การบัญช ี

Griffith University, Australia 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 
หนา 55 

2 3-9098-00605-15-7 ผศ. นางสาวกุลวด ี
ลิ่มอุสันโน 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2552 
2547 
2544 

ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 
หนา 57 

3 3-8102-00219-46-1 ผศ. นางสาวปาริชาต ิ
มณีมัย 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

2556 
 
2543 
 
2541 

Ph.D. 
 
บช.ม. 
 
บธ.บ. 

Applied             
Economics 
การบัญชีวางแผน 
และควบคุม                    
การบัญช ี

University of Antwerp, Belgium

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร              

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ดูภาคผนวก ข 
หนา 60 

4 3-9098-00742-64-2 ผศ. นายมัทนชัย 
สุทธิพันธุ 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

2555 
 
2544 
 
2542 

Ph.D. 
 
บช.ม. 
 
บธ.บ. 

Accounting 
and Finance 
การบัญชวีางแผน 
และควบคุม               
การบัญช ี

The University of Newcastle, 
Australia                                                                
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข 
หนา 62 
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ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
 

ตําแหนง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

5 3-8009-00423-68-1 อาจารย นางสาวบุญฑริกา 
ใจกระจาง 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2556 
 
2547 
2544 

Ph.D. 
 
บช.ม. 
บธ.บ. 

Accounting 
and Finance 
การบัญชบีริหาร 
การบัญชีตนทุน 

The University of Newcastle, 
Australia             
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย                           
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                

ดูภาคผนวก ข 
หนา 66 

6 3-5106-00026-24-8 อาจารย นางสาวจิตติมา  
วิเชียรรักษ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

2561 
2552 
 
2546 

Ph.D. 
วท.ม 
 
บธ.บ. 

Accountancy 
ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัช ี
การบัญช ี

RMIT University, Australia 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 

ดูภาคผนวก ข 
หนา 67 

  
3.2.2 อาจารยประจํา  

ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 
(ช.ม.)/ป
การศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ 

ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 3-1499-00304-70-9 ผศ. นายวิษณพุงษ 

โพธิพิรุฬห 

ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

2557 
 
 
2550 
 
2542 

Ph.D. 
 
 
M.S. 
 
ร.บ. 

Public Manage-
ment and Organi-
zational Behavior 
Human Resources 
and Organizations 
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 

State University of 
New York at                 
Albany, U.S.A 
Cornell University, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2564 : 12 ช.ม. 
2565 : 12 ช.ม. 
2566 : 12 ช.ม. 
2567 : 12 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 
หนา 69 
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3.2.3 อาจารยพิเศษที่เปนอาจารยผูสอน  
 

ที่ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ 
ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ป
การศึกษา 

ผลงาน
ทาง 

วิชาการ ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 3-1018-01019-89-8 รศ. นายสมนึก  

เอ้ือจิระพงษ

พันธ 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

2553 
 
2532 
2529 
 
2529 
2529 

ปร.ด. 
 
บช.ม. 
บธ.บ 
 
บธ.บ 
บธ.บ 

ธุรกิจเทคโนโลยีและ
การจัดการนวัตกรรม 
การบัญชบีริหาร 
การจัดการ 
 
การเงินการธนาคาร 
การบัญช ี

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

2564 : 21 ช.ม. 
2565 : 21 ช.ม. 
2566 : 21 ช.ม. 
2567 : 21 ช.ม. 

ภาคผนวก 
ข 

หนา 71 

2 3-9001-01144-39-0 ผศ. นางสาวศิรดา  
นวลประดษิฐ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2558 
2548 
2545 

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

การบัญช ี
การบัญชีการเงิน 
การบัญช ี

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

2564 : 21 ช.ม. 
2565 : 21 ช.ม. 
2566 : 21 ช.ม. 
2567 : 21 ช.ม. 

ภาคผนวก 
ข 

หนา 72 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไมมี 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 ไมมี 
4.2 ชวงเวลา 
 ไมมี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ไมมี 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาแผน ก 1 นักศึกษาแผน ก 2 ทําวิทยานิพนธ และนักศึกษา แผน ข ทําสารนิพนธ                

ในหัวขอที่มีความสอดคลองกับการบัญชี ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตอบโจทยวิจัยและแกปญหา

วิจัยใหแกผูมีสวนไดเสีย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1) ใชกระบวนการวิจยัเพื่อแกปญหาทางบัญชีอยางเปนระบบ 
2) ประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการคนควาและสบืคนขอมูล 
3) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและอภิปรายผล 
4) สามารถนาํเสนองานวิจยัในการประชุมระดบัชาติหรือตีพิมพลงในวารสารระดบัชาต ิ

 
5.3 ชวงเวลา  

แผน ก 1 
  ภาคการศึกษาที่  1  ของปการศึกษาที่  1 ถึง ภาคการศึกษาที ่ 2 ของปการศึกษาที่  2 
 แผน ก 2 
  ภาคการศึกษาที่  2  ของปการศึกษาที่  1 ถึง ภาคการศึกษาที ่ 2 ของปการศึกษาที่  2 
แผน ข 

   ภาคการศึกษาที่  1  ของปการศึกษาที่  2 ถึง ภาคการศึกษาที ่ 2 ของปการศึกษาที่  2 
 

5.4 จํานวนหนวยกิต    
วิทยานพินธ  แผน ก 1   36 หนวยกิต 
วิทยานพินธ  แผน ก 2   18 หนวยกิต 
สารนิพนธ  แผน ข   6 หนวยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
1)  อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอการวิจัยที่

นักศึกษาสนใจ 
2)  อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา 
3)  จัดเตรียมฐานขอมูลใหแกนักศึกษาเพื่อคนควา โดยประสานกับหอสมุดของมหาวิทยาลัย 
4)  นั ก ศึ ก ษ าส อ บ โค รงร า งวิ ท ย านิ พ น ธ /ส ารนิ พ น ธ  ส อ บ ป าก เป ล า ต อ ก รรม ก ารที่ ป รึ ก ษ า                        

เพื่อรับขอเสนอแนะและการประเมินผล 
5)  นั ก ศึ ก ษ าส อ บ ป อ ง กั น วิ ท ย านิ พ น ธ /ส า รนิ พ น ธ  ส อ บ ป าก เป ล า ต อ ก รรม ก ารที่ ป รึ ก ษ า                          

เพื่อรับขอเสนอแนะและการประเมินผล 
6)  จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาในการนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

1)  ประเมินผลความกาวหนาในระหวางการทําวจิัยโดยอาจารยที่ปรึกษาจากการติดตามความกาวหนา                 
การทําวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนงานอยางเปนระบบ  

2)  ประเมินผลจากการสอบปองกันวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
3)  ประเมินผลจากรายงานฉบบัสมบูรณ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสตูร (PLOs) 
1. มีทักษะในการทําวิจัยดานการ

บัญชีเพื่อการตีพิมพ/เผยแพร 

1.1 มีการสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมดานการวิจัยใน
รายวิชาดานการวิจัย และสถิติ
วิเคราะหการวิจัยบัญช ี

1.2 การสอนผาน Active Learn-
ing ในรายวชิาการบัญชีรวม
สมัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการวิจัยทางการบัญชี
แบบครบวงจร 

1.3 มีโครงการสงเสริมการพัฒนาการ
ใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลงานทางวชิาการ 

1.4 มีโครงการการศึกษาใน
ตางประเทศดานการวิจัยบัญช ี

PLO 1 ใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหา
ทางบญัชีอยางเปนระบบ 
PLO 3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ที่ปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตอ

สังคมและประยุกตใชจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม                                               

PLO 5 สามารถสื่อสารและนาํเสนอผลงาน

ไดอยางถูกตองและตรงประเด็น 

PLO 6 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

2 . ป ระยุ ก ต ใช ก า รบั ญ ชี ข้ั น สู ง                    

ใหเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจใน

ภาคใต 

2.1 ใหนักศึกษาเรียนรูมาตรฐาน 
การบัญชีและมาตรฐาน              
การสอบบัญชีสากล 

2.2 เนนการใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนโดยใชตําราเรียน
เปนภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา 

2.3 ใหนักศึกษาเรียนวิชาที่ตองใช
ความรูในศาสตรตาง ๆ เพื่อใช
ในการแกไขปญหา การแสดง
ความเห็นหรือการตัดสินใจ 

2.4 จัดกิจกรรมในลักษณะ             
บูรณาการวิชาการในรูปแบบ
ของการจัดทําวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ เพื่อประมวล
ความรูทางดานการบัญชีและ
สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 

PLO 2 ประยุกตหลักการบัญชีข้ันสูง และ

สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อจัดทํารายงาน 

ทางการบัญชีที่เก่ียวของ และการตัดสินใจ

ขององคกร 

PLO 3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ที่ปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตอ

สังคมและประยุกต ใชจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ ในสถานการณ ต าง  ๆ ได อย าง

เหมาะสม 

 

3. มีภาวะการเปนผูนําทางวิชาการ/

วิชาชีพการบัญช ี

3.1 มีกระบวนการสอนแบบ
ทํางานเปนกลุม 

3.2 มีการนําเสนอผลงาน 
3.3 ใชวิธีการสอนแบบ           

Role play   

PLO 4 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําและผูตามใน

การทํางานเปนทีม และมีความรับผิดชอบใน

การทํางาน  

PLO 5 สามารถสื่อสารและนําเสนอผลงาน

ไดอยางถูกตองและตรงประเด็น 
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2. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธการเรียนรู 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะท่ัวไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

ผูเรียน 
(Learner) 

ผูรวมสรางสรรค 
(Co-Creator) 

พลเมอืงท่ีเขมแข็ง 
(Active Citizen) 

PLO 1 ใชกระบวนการวิจัยเพื่อ
แกปญหาทางบัญชีอยางเปน
ระบบ  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PLO 2 ประยุกตหลักการบัญชี               
ข้ันสูง และสารสนเทศทางการ
บัญชี เพื่อจัดทํารายงาน ทางการ
บัญชีที่เก่ียวของ และการตัดสินใจ
ขององคกร 

  
 

 
 

 
 

 

PLO 3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม          
ที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอ
สังคมและประยุกตใช
จรรยาบรรณทางวชิาชีพใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

     

PLO 4 แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํ
และผูตามในการทาํงานเปนทีม 
และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน 

     

PLO 5 สามารถสื่อสารและ
นําเสนอผลงานไดอยางถูกตอง
และตรงประเดน็ 

     

PLO 6 ประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง  
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3. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2558 
  ระดับปริญญาโท 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 
  1.2 ริเร่ิมในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและสังคม 

 2. ความรู 
  2.1 มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเขาใจในวิธีพัฒนาความรูใหม ๆ ที่สงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่ตอองคความรูใน 
   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปญญา 
  3.1 ใชความรูทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองคความรูเพื่อสังเคราะหผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพไดดวยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มที่เพื่อการจัดการขอโตแยง 
   และปญหาตาง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
   ในการทํางานของกลุม 

 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษา 
   คนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผานสิ่งพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2558 

 
ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO 1 ใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาทางบัญชีอยางเปนระบบ 
  

                

PLO 2 ประยุกตหลักการบัญชข้ัีนสูง และสารสนเทศทางการบญัชี 
เพื่อจัดทํารายงาน ทางการบญัชีที่เก่ียวของ และการตัดสนิใจของ
องคกร 
 

                

PLO 3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคมและประยุกตใชจรรยาบรรณทางวิชาชีพใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 

                

PLO 4 แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํและผูตามในการทาํงานเปนทีม                    
และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
 

                

PLO 5 สามารถสื่อสารและนาํเสนอผลงานไดอยางถูกตองและ                   
ตรงประเด็น 
 

                

PLO 6 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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4. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/วิธีการสอน และกลยุทธ/วิธีการวัดและการประเมินผล  

ผลลัพธการเรียนรู 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

PLO 1 ใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาทางบัญชีอยางเปนระบบ 
 1. การบรรยาย 

2. กรณีศึกษา 
3. การทํางานเปนกลุม 
4. การสอนดวยการใชปญหาเปนฐาน 
5. การวิเคราะหและการอภิปรายผล 
6. การเรียนรูดวยตนเอง 
7. การนําเสนอผลการศึกษา 

1. รายงานวิจัย อาทิ รายงาน
ขอเสนอโครงการวิจัย วิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ บทความวิจัย               
เปนตน 
2. การนําเสนอผลงานวิจัย 
3. การสังเกตพฤติกรรม 
4. การประเมินการวิพากษ 

PLO 2 ประยุกตหลักการบัญชข้ัีนสูง และสารสนเทศทางการบญัชี เพื่อจัดทํารายงาน ทางการบัญชีที่เก่ียวของ 
และการตัดสนิใจขององคกร 
 1. การบรรยาย 

2. กรณีศึกษา 
3. การทํางานเปนกลุม 
4. การสอนดวยการใชปญหาเปนฐาน 
5. การวิเคราะหและการอภิปรายผล 
6. การเรียนรูดวยตนเอง 
7. การนําเสนอผลการศึกษา 

1. การสอบขอเขียน 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินการบาน 
4. การประเมินรายงาน 
5. การประเมินการนําเสนอผลงาน 
 

PLO 3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสงัคมและประยุกตใช
จรรยาบรรณทางวชิาชีพในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 1. กรณีศึกษา 

2. การทํางานเปนกลุม 
3. การสอนดวยการใชปญหาเปนฐาน 
4. การวิเคราะหและการอภิปรายผล 
5. การเรียนรูดวยตนเอง 
6. การนําเสนอผลการศึกษา 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน 
3. การประเมินการนําเสนอผลงาน 
 

PLO 4 แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํและผูตามในการทาํงานเปนทีม และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 

 1. การทํางานเปนทีม 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรูดวยตนเอง 
4. การสรุปประเด็นสาํคัญ 
5. การแสดงบทบาทสมมต ิ

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินผลงานกลุม 
3. การนําเสนอผลงาน 

PLO 5 สามารถสื่อสารและนาํเสนอผลงานไดอยางถูกตองและตรงประเด็น 

 1. การอภิปราย 
2. การสรุปประเด็นสาํคัญ และการ
นําเสนอผลการสบืคนทีไ่ดรับมอบหมาย 
3. การแสดงบทบาทสมมต ิ
 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบาน/โครงการ 
3. การนําเสนอผลงาน 
4. การสอบทักษะ 
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ผลลัพธการเรียนรู 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

PLO 6 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 1. การทํางานเปนทีม 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรูดวยตนเอง 
4. การสรุปประเด็นสาํคัญ 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินผลงาน 
3. การนําเสนอผลงาน 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหนวยกิต หนวยกิต 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

464-501 ชุดวิชากระบวนการวิจยัทางบัญชีเพ่ือการ
ตีพิมพ 

6((5)-2-11)       

464-502 ชุดวิชาการบัญชีช้ันสูงเพ่ือการปฏิบัติงาน 6((5)-2-11)       

464–503 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3((3)-0-6)       

464–504 การกํากับดูแลกิจการ 3((3)-0-6)       

464–511 การบัญชีระหวางประเทศ 3((3)-0-6)       

464–512 การบัญชีรวมสมัย 3((3)-0-6)       

464–601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการ
ตัดสินใจ 

3((3)-0-6)       

464–611 การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ 3((3)-0-6)       

464–612 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3((3)-0-6)       

464–613 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3((3)-0-6)       

464–614 สัมมนาการสอบบัญชี 3((3)-0-6)       

464–615 สัมมนาการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

3((3)-0-6)       

464–616 หัวขอพิเศษทางการบัญชี 3((3)-0-6)       

464–700 วิทยานิพนธ 36(0-108-0)       

464–701 วิทยานิพนธ 18(0-54-0)       

464–800 สารนิพนธ 6(0-18-0)       
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6. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 

ปท่ี รายละเอียด 

1 รอบรูและประยุกตใชความรูเปนแนวทางแกไขปญหาการจัดการในพ้ืนท่ีไดสอดคลองกับบริบท

ชุมชน และมีทักษะการสื่อสารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ เรียนรูกระบวนการวิจัยเพ่ือ

นําไปสูการคนหาปญหา 

2 มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต คนควา ใฝรู และแสดงออกถึงภาวะผูนําท่ีมีคุณธรรม ยึดม่ันใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถสรางนวัตกรรม การจัดการท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี และมีสวน

รวมกับการพัฒนาชุมชน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 (ภาคผนวก ง-1) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
1) มหาวิทยาลัยพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เก่ียวกับกระบวนการทวนสอบเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา

ในองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน และทําความเขาใจใหตรงกันทั้งสถาบันเพื่อใหสามารถปฏิบัติได 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนรายวิชาในแตละ    

ภาคการศึกษา เพื่อใหมั่นใจวาผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชาไดระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรูของ

รายวิชานั้น รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา อยางครบถวน สมบูรณ และสามารถ

ปฏิบัติได 

3) จัดใหมีคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินและใหความเห็นตอขอสอบ เพื่อใหมั่นใจวาวิธีการวัดและ

ประเมินผลมีความตรงประเด็นกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในประมวลการสอนกอนที่จะม ี               

การสอบ และการวัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อใหม่ันใจถึงผลสัมฤทธิ์ดานมาตรฐานผลการ

เรียนรูของนักศึกษา กอนที่จะมีการประกาศผลการสอบ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
1) การวิจัยสถาบัน ในหัวขอตอไปนี้ การติดตามมหาบัณฑิต ประเด็นการวิจัย การไดงานทํา การเปลี่ยน

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการไดงานทาํหลังจบการศึกษา อัตราเงินเดือน ความมั่นใจของผูสําเร็จการศึกษาใน

การเขาสูกระบวนการทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต 

2) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เชน การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงสํารวจในหัวขอความคิดเห็นของ

มหาบัณฑิตการบัญชีที่มีตอหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาอาจารย 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แผน ก 1 
 1) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และตองเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และ 
 2) สําหรับวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ

ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 เร่ือง 

 แผน ก 2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้ งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา ข้ันสุดทาย                        
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารบฟงได และ 

 2) สําหรับวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการ
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พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ    
(Proceedings) ดังกลาว อยางนอย 1 เร่ือง 

 แผน ข 
 1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination)                  
ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมทั้งเสนอรายงานสารนิพนธ และสอบผานการสอบ              
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และ 

2) สําหรับรายงานสารนิพนธหรือสวนหนึ่งของสารนิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดย

บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ        

(Proceedings) ดังกลาว อยางนอย 1 เร่ือง 

ทั้ งนี้นักศึกษาทุกแผนการศึกษา ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศตามที่                    

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

4. การอุทธรณของนักศึกษา 
  นักศึกษาสามารถอุทธรณในเร่ืองที่เก่ียวของกับผลสอบและเกรด โดยยื่นแบบฟอรมคํารองการขอทบทวน                
การตรวจขอสอบใหม 47https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf 47 ยื่นผานงานบัณฑิตศึกษา ของคณะฯ               
ซึ่งจะสงเร่ืองตอใหประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมกับอาจารยผูสอนหรือ
ประธานคณะกรรมการสอบตาง ๆ ในการพิจารณาคํารองดังกลาว และทําเร่ืองชี้แจงผลใหนักศึกษาทราบตอไป 

https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมเร่ืองบทบาทหนาที่ ในพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย                      
การบริการวิชาการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบตอผลการเรียนของนักศึกษา 

1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เก่ียวของ เชน หลักสูตร คูมือการศึกษา 
เปนตน 

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียด
รายวิชาและแผนการสอน 

1.4 ทดสอบและประเมินการสอน 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.2 สงเสริมการศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวมเครือขายพัฒนาวิชาชีพ  
        อาจารย 
2.1.3 สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงาน ทางวิชาการ                     

  การอบรมระยะสั้น การศึกษาตอ  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
2.2.1 สงเสริมการศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวมเครือขายพัฒนา

วิชาชีพอาจารย 
2.2.2 พัฒนาวิชาชีพในสถานประกอบการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
เปาหมาย วิธกีารดําเนินการ วิธกีารประเมินผล 

1) การพัฒนาหลักสูตรใหได
ตามมาตรฐานของสาํนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
2) หลักสตูรสอดคลองกับ
แนวทางของสภาวิชาชพีบัญชี
ในพระบรมราชปูถัมภ 
3) หลักสูตรตอบสนองความ
ตองการของกลุมผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1) การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ ประกอบดวย ผูอํานวยการ
หลักสูตร กรรมการหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน 
2) มีการสนทนากลุมระหวางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อหาคุณ
ลักษณะเฉพาะของมหาบัณฑิตทางการบญัชีเพื่อ
เปนไปตามมาตรฐาน สกอ และสอดคลองกับแนวทาง
ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
3) มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา 
(มคอ.3) การรายงานผลการดําเนินการรายวชิา    
(มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และ                    
การประเมินหลักสูตรตามกําหนดเวลา 
4) มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ระบุปญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการบริหาร
หลักสูตรอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

1) หลักสูตรมีมาตรฐานตาม
เกณฑหลักสูตรระดับปริญญาโท
ที่กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนใหการ
รับรอง 
2) มีการประเมินหลักสูตรทุกป/
ตามความตองการของกลุมผูมี
สวนไดเสีย และตองปรับปรุง
หลักสูตรในทุกๆ 5 ป 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย และผูมีสวน 
 เก่ียวของ โดยนําขอมูลปอนกลับเขาสูที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุง                   

การดําเนินงานของหลักสูตร โดยมีเกณฑรับประกันความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตไมนอยกวา 3.51                   
จากคะแนนเต็ม 5.0 

2) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ของ สกอ. ทําหนาที่ในการ
บริหาร พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผนการควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่องทุก ๆ 5 ป 

3) มีอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอนและเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

4)  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

      - มีการสํารวจการไดงานทาํของมหาบัณฑิตทุกป 

 - สําหรับนักศึกษาแผน ก มีผลงานตีพิมพอยางนอยคนละ 1 บทความ สวนนักศึกษาแผน ข มีบทความที่นําเสนอ              
ในที่ประชุมวิชาการคนละ 1 บทความ หรืออยางนอยเผยแพรในลักษณะใดในลักษณะหนึ่งที่สืบคนได 
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา  

1)  กําหนดเกณฑการรับนักศึกษาเพื่อการสรางมหาบัณฑิตตามปรัชญา วสิัยทัศน ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร 
2)  ทางหลักสูตรกําหนดแผนในการทําประชาสัมพันธการรับสมคัรนักศึกษาใหมของหลักสูตร 
3)  การรับสมัครนักศึกษาเปนไปตามกระบวนการข้ันตอนผานระบบออนไลนของบัณฑิตวิทยาลัย  
http://www.grad.psu.ac.th/admission/ 
4)  ดําเนินการจัดสอบสัมภาษณ และประกาศผลสอบ 
5)  ผูสอบผานการคัดเลอืกดําเนนิการรายงานตัวตามกําหนดการของมหาวิทยาลยัสวนการเตรียมความพรอมกอนเขา 
ศึกษา หลักสูตรฯไดจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อแนะนาํรายละเอียดของหลักสูตร แผนการสอน การทําวทิยานิพนธ 
และสารนิพนธแกนักศึกษาใหม 
6) การเร่ิมเขาศึกษาจะดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 1 เทานั้น ยกเวนกรณีนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในแผน ก 1                         
ที่สามารถเร่ิมพัฒนางานวจิัยไดทันท ี

 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 หลักสูตรฯ กําหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเปนประจําทุกภาคการศึกษา นอกจากนั้นยังได
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนานักศึกษา เชน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษา เชน การสอนวิธีการใช Database เพื่อการสืบคนขอมูลในการจัดทํา
เคาโครงวิจัย อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดพบปะพูดคุยกับ
กรรมการบริหารหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อสอบถามและติดตามความกาวหนาตางๆ และรับฟง
ปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อใหสามารถพิจารณาแกไขไดทันทวงที   
 
3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา  

 1) จัดใหมีรายงานความกาวหนาวทิยานิพนธและสารนิพนธทุกภาคการศึกษา ทําใหหลักสูตรทราบอัตราคงอยูของ
นักศึกษา ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการทําวิจัย โดยมีอาจารยที่ปรึกษา และตวัแทนคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเขารวมดวยทุกคร้ัง โดยหลักสูตรมีเปาหมายใหมีอัตราการคงอยูของนักศึกษาประมาณ 100%   

 2) มีการสํารวจความพงึพอใจตอการบริหารหลักสูตรและสิง่สนบัสนุนการเรียนรูของนักศึกษาทุกชัน้ป เพื่อนําขอมูล
ปอนกลับมาแกไขปญหาและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลักสตูร โดยมีเกณฑรับประกันความพงึพอใจของนักศึกษา              
ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 
4. คณาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย  
1) การรับอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรเปนผูกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย ผูสมัครตองรับการสัมภาษณและสอบการสอนตอกรรมการสอบสัมภาษณที่แตงตั้งโดยคณะ 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวิธีการและแนวทางการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจ า รย ป ระ จํ าห ลั ก สู ต ร  โด ยผู ได รั บ ก า รแ ต งตั้ งต อ งมี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม เกณ ฑ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต ร                         
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  
3) คณะมีการเปดรับอาจารยใหม เพื่อทดแทนอาจารยที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการตามสาขาวิชาเดิมหรือ
ใกลเคียงกัน  
4) คณะมีงบประมาณในการสนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรม การประชุมวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชา              
ที่เชี่ยวชาญ 
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5) อาจารยตองทําแผนพัฒนาตนเอง เชน การอบรม การประชุมวิชาการ การสัมมนา การศึกษา ดูงาน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ การทําวิจัยรวมกับตางประเทศ การลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และการขอตําแหนงทางวิชาการ 
เพื่อเสนอตอผูบริหารระดับคณะในการทํา TOR ทุกรอบ ซึ่งหลักสูตรนําความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยเขา
พิจารณาในที่ประชุม เพื่อหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงาน และเสนอตอคณะตอไป 

 
4.2 คุณภาพคณาจารย  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามขอมูล รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ
ของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร และจํานวนบทความของ
อาจารยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร โดยกํากับใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกป คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองนี้  และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

 
4.3 ผลที่เกิดกบัคณาจารย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทํางานรวมกับฝายบุคคลของคณะในการจัดทําแผนอัตรากําลังที่จะแสดงใหเห็นถึง
อัตราคงอยู และจํานวนอาจารยที่เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงใหเห็นถึงจํานวนอาจารยที่ตองสรรหาในแตละป 
ตลอดจนสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการดําเนินงานของหลักสูตร ทั้งรูปแบบของ
แบบสอบถามและในการประชุมคณาจารย เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร โดยหลักสูตรมีเปาหมายใหมีอัตรา
การคงอยูของอาจารยประมาณ 100% และมีเกณฑรับประกันความพึงพอใจของอาจารยเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51                
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1)   กระบวนการออกแบบหลักสูตร  ประกอบดวย การศึกษาสถานการณปจจุบัน ทางเศรษฐกิจ สังคม การสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของศิษยเกาและศิษยปจจุบันตอหลักสูตร เพื่อนําผลมาใช
ในการออกแบบผลการเรียนรู และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค เพื่อออกแบบรายวิชาที่สอดคลองกับผล
การเรียนรู และทําการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ซึ่งเปนไปตามข้ันตอนการ                      
เสนอปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการจัดทํารายวิชาใหมีความทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน    
2)   สาระของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรมีการกําหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎีที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนา
ความรู ทักษะผานการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาสาระรายวิชาของหลักสูตร และไดมอบหมาย
ใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ผานระบบ มคอ.ออนไลน (www.tqf.psu.ac.th) และจะตอง
ผานการพิจารณาจากประธานหลักสูตร โดยเนื้อหาในแตละรายวิชาไดมีการปรับปรุงใหทันสมัย 

 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1) การพิจารณากําหนดผูสอน  หลักสูตรฯ จะประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อกําหนดรายวิชาที่จะเปดสอนและจัดผูสอนแตละรายวิชาในแตละภาคการศึกษาลวงหนา  โดยพิจารณาจากความรู 
ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณในการสอน ซึ่งรับผิดชอบสอนไดคนละ 1 วิชา หากยังมีวิชาเหลืออยูให
กําหนดเปนผูสอนหลายคนรวมรับผิดชอบสอนในรูปแบบคณาจารยของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อไมใหมีภาระงานสอน              
มากเกินไป และสามารถทุมเทเวลาในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 
2)   การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตรฯ ไดกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 โดยการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการจัดทํา มคอ.3 
ผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 ตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย ดําเนินการสอนตามเนื้อหาในมคอ.3 เมื่อสิ้นสุด               
ภาคการศึกษา ผูสอนแตละคนจัดทํา มคอ.5 ตอไป 
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3) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา หลักสูตรฯ พิจารณาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย                  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ดังนี้ 

  - อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศึกษาและการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาให 
สอดคลองกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติตางๆ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจําเปน จนกวานักศึกษามี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

   - อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทําหนาที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา 
เฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา และ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธของนักศึกษา 

   - อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ทําหนาที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพื่อสารนิพนธ ของนักศึกษาเฉพาะราย 
รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบสารนิพนธของนักศึกษา   

  4)  การอุทธรณของนักศึกษา 
     - นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบผลคะแนนและวิธีการ

ประเมินผล 
     - จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา 

 
5.3 การประเมินผูเรียน 

  หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดใหผูเรียนตองประเมนิผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของตนเองและประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในทุกรายวิชาของแตละภาคการศึกษา เพื่อใหผูสอนและหลักสูตร สามารถนําผลการประเมินดังกลาวมาใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไปไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้น ในแตละรายวิชาไดมีการกําหนด
เกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจนและสอดคลองกับขอกําหนดของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งมีการประกาศใหนักศึกษาทราบ
ตั้งแตเปดภาคการศึกษา  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผนดิน/งบประมาณเงนิรายไดประจําปใหกับหลักสูตรฯ เพื่อจัดหาตํารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ ครุภัณฑอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
การสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู คณะจัดใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ
เงินรายได เพื่อใหการดําเนินการตางๆเปนไปตามแผนงานและสามารถใชงบประมาณเพื่อกอใหเกิดประโยชน              
แกนักศึกษาใหมากที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
มหาวิทยาลัยฯ มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักทรัพยากรการเรียนรู 

คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน    
สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ ที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยาง
พอเพียงโดยอุปกรณการสอนจะตองประกอบดวยหองปฏิบัติการ เชน อุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป             
ทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในการจัดซื้อหนังสือ และตํารา                 

ที่เก่ียวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยการสํารวจ               
ความตองการหนังสือดังกลาวจากอาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษ แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ  

ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัดสื่อการ

สอนอ่ืนเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารยเพิ่มเติม 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 
จัดใหมีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ โดยการประเมิน

แบบมีสวนรวมกับผูสอน นักศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบอยางเปนระบบ และมีเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณอํานวย
ความสะดวก ประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย ปรากฏรายละเอียดดังตารางตอไปนี ้
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร อยางนอยรอยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร อยางนอย 
 ปการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยตองบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
 (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
 ภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
 ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที ่
 กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยทุธการสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการ
 ของหลักสูตรปที่ผานมา 

X X X X X 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาํดาน 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไมนอยกวารอยละ 50
 ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหมเฉลี่ยไมนอยกวา  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

  
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF 
ตอไป ท้ังน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุ
ไวในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 กระบวนการที่ใชประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงคการเรียน ใหพิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนวามีความเขาใจใน
เนื้อหาของบทเรียนหรือไม โดยประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม และการตอบ
คําถามในชั้นเรียนของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตนแลว ก็ควรสามารถ
ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงคการเรียนหรือไม หากผูเรียนมีความเขาใจ
เนื้อหาบทเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคการสอน ควรไดมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน 
เคร่ืองมือหรือสื่อการสอน รวมทั้งอาจตองจัดลําดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจการทดสอบกลางภาค
เรียน การสอบปลายภาคเรียน การสอบประมวลผลความรอบรู การสอบปองกันวิทยานิพนธ จะสามารถชี้ไดวา ผูเรียน                
มีความเขาใจในเนื้อหาที่สอนหรือไม หากพบวามีปญหา ก็สมควรไดมีการวิจัยเพื่อหาสาเหตุ และแนวทางการสอนที่จะทําให
ผูเรียนมีความเขาใจมากข้ึน และสามารถสอบผานเกณฑที่กําหนดได 
 
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

ใหน ักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย ในการชี ้แจงประมวลการสอนรายวิชา ทักษะ             
กลยุทธการสอน ความรับผิดชอบ ความสามารถในการถายทอดความรู การใชสื่อประกอบการสอน ทั้งนี้จะตองทํา
การประเมินในทุกรายวิชา และใหสรุปผลการประเมินแกอาจารยผูสอน เพื่อเปนขอมูลยอนกลับและนําไปปรับปรุง
การสอนอยางตอเนื่อง 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะประเมินจากนักศึกษาชั้นปสุดทาย มหาบัณฑิต ผูใชมหาบัณฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในทุก ๆ 5 ป ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวชิา 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  (Key Performance                  
Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คนที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมี
เกณฑการประเมินดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 1 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก 5 ป 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 4 .1  ค ณ ะกรรม การน โยบ ายห ลั ก สู ต รป ระชุ ม เพื่ อ กํ าห น ด  ติ ด ต าม  ก ารบ ริห ารจั ด ก ารห ลั ก สู ต ร                           
กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
     4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อนํามาใชในการวางแผนการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร 
     4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตรทุกๆ ป 
     4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผล
การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอนทุกๆ ป 
     4.5 เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะ ทุก ๆ 5 ปที่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

ก-1  ตารางการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ก-3 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิกับการดําเนนิการของ 
 ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจํา  
ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยพิเศษ  

ภาคผนวก ค 
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ขอมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ค-3 แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะทอนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 
ค-4 ขอมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
ง-2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีมหาบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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ภาคผนวก ก 
ก-1  ตารางการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

หมวดวิชา 

แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
เกณฑ 
สกอ. 

หลักสูตร 
พ.ศ. 
2562 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2564 

เกณฑ 
สกอ. 

หลักสูตร 
พ.ศ. 
2562 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2564 

เกณฑ 
สกอ. 

หลักสูตร 
พ.ศ. 
2562 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2564 

ปรับพื้นฐาน - - - - 3 
*ไมนบั

หนวยกิต 

- - 3 
*ไมนบั

หนวยกิต 

 

วิชาบังคับ - - - 
≥12 

18 21 - 18 21 
วิชาเลือก - - - 3 - - 15 12 
สารนิพนธ - - - - - - 3-6 6 6 
วิทยานพินธ ≥36 36 36 ≥12 18 18 - - - 
หนวยกิต 
รวม 

≥36 36 36 ≥36 39 39 ≥36 39 39 

 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2562) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

1. ไมไดจัดทาํหลักสูตรที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome 
Based Education: OBE) 
2. ไมไดนาํความตองการของผูมสีวนไดเสียแบบ 360 
องศามาพิจารณาในการพฒันาหลักสูตรที่มุงเนนผลลัพธ 
 
 
 
3. หลักสูตรไมไดมุงเนนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning, Problem-Bases learning และ                     
Work Integrated Learning (WIL)  
4. ไมมีการเรียนการสอนในรายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยี
ทางการบญัชีในรายวิชาบงัคับ 
 
 
5. วิชา 464-500 สถิติวิจัยทางการบัญชีถูกจัดการเรียน
การสอนในภาคฤดูรอน 
 
6. ไมมีการจัดทําชดุวิชาโมดลู 
 
 
 

1. จัดทํ าหลั กสูตรที่ มุ ง เน นผลลัพธ  (Outcome Based                  
Education: OBE) 
2. นําผลจากความตองการของผูมีสวนไดเสียแบบ 360 องศา
จากกลุมที่มี Impact และ Power และวิสัยทัศน พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะตนสังกัดในการพัฒนาหลักสูตรที่
มุงเนนผลลัพธดวยความสอดคลองกับ สกอ. และสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
3. หลักสูตรมุงเนนการเรียนการสอนโดยการใช Active 
Learning, Problem-bases learning และ Work                 
Integrated Learning (WIL) 
4. เพิ่มการเรียนการสอนในรายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยี
ทางการบญัชใีนรายวิชาบงัคับ คือ วิชา 464-601 ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพือ่การตัดสินใจ โดยสอนในปที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับแผนการศึกษา ก 2 และ ข 
5. ยายวิชา 464-500 สถิติวิจัยทางการบญัชีมาเรียนในปที่ 1 
ภาคการศึกษาที ่1 ซึ่งจะอยูในชดุวิชาโมดูล 464-501 ชุดวิชา
กระบวนการวิจัยทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ 
6. เพิ่มชุดวิชาโมดลูสาํหรับผูสนใจที่จะมา Up-Skill หรือ              
Re-Skill จํานวน 2 ชดุวิชา คือ 464 - 501  ชุดวชิา
กระบวนการวิจัยทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ และ 464 - 502  
ชุดวิชาการบัญชีชัน้สูงเพื่อการปฏิบัติงาน  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2562) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

7. รายละเอียดของรายวิชาบางวิชาไมทันสมัย อาทิ 
รายวิชา 464-501 ทฤษฎีการบัญชีชัน้สูง, 464-502   
การบริหารภาษีอากร, 464-504 การบัญชีบริหารข้ันสูง, 
464-505 การิเคราะหรายงานทางการเงิน และ 464-601 
การกํากับดูแลกิจการ 
 

7. เพิ่มรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเนนการเรียน
การสอนแบบคิดวิเคราะหและใชกรณีศึกษาในชุดวชิา              
464 - 502  ชุดวชิาการบัญชชีัน้สูงเพื่อการปฏิบัตงิาน              
464 – 503  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน                     
464 – 504  การกํากับดูแลกิจการ                                   
464 – 601  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการตัดสนิใจ 
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ก-3 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 
ผูทรงคุณวุฒิ คนที่ 1  รองศาสตราจารย ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. เปนหลักสูตรที่ดี สงเสริมการวิจัยและเนนการศึกษาใน
ความรูที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ผานรายวิชาสัมมนา 
2. หากมีแผนในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังตอไป                  
ควรพิจารณาแนวทางในการเขาศึกษาของผูที่ไมไดจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีดวย                  
เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกวางขวางและ          
ทําใหเกิดการบูรณาการศาสตร โดยเฉพาะนักศึกษาที่
สนใจทางดาน Strategic Innovation Accounting 
Management  

1. มีการปรับหลักสูตร เพื่อตอบสนองความตองการของ                 
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 
2. หลักสูตรจะทําการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียในอนาคต 

ความนิยมในปจจบุัน ควรใชชื่อเปน Master of                  
Accounting Program แตทั้งนี ้การใช Accountancy 
ก็สามารถใชได 

ทางหลักสูตรใชชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) คือ Master of 
Accountancy Program 

หลักการ ปรัชญา และวัตถุประสงค โดยเนื้อหา                  
(Contents) เหมาะสมดีแลว มีในสวนของการเขียนและ
การใชภาษา ควรปรับใหชดัเจน 

มีการปรับภาษาเขียนทีช่ัดเจนมากข้ึนในเลมหลักสูตร 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา มีความเหมาะสม 
เวนแตหากมีแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร ที่สามารถ 
เปดโอกาสใหผูที่สาํเร็จศึกษาในสาขาอ่ืนๆ ไดเขามาศึกษา 

หลักสูตร จะทําการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียในอนาคต 

อาจารย มีคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตร  หลักสูตร ปฎิบัตติามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา 
โครงสรางหลักสูตร 
- ในเบื้องตนเหมาะสมตามปรัชญาของหลักสูตร 
- หากปรัชญาของหลักสูตรตองการเปดกวางใหกับผูสนใจ 
ก็อาจจะตองมีการปรับโครงสรางของหลักสูตร 

หลักสูตร จะทําการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียในอนาคต 

ควรเพิ่มเติมรายวิชาเก่ียวกับ การวิเคราะหขอมูลการเงิน 
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดใช 
Software สมัยใหม ในการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
รวมถึงการพัฒนาทักษะการนําเสนอ (Visualization 
Tools) 
 

หลักสูตร ที่การเพิ่มรายวิชาบังคับ คือ 464 – 601                      
ระบบสารสนเทศทางการบัญชเีพื่อการตัดสินใจ ในปที่ 2                 
ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาในแผนการศึกษา ก 2            
และ ข 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
มีความเหมาะสม และเปนไปตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาที่กําหนด อยางไรก็ตามดวยสภาพแวดลอม       
ทางธุรกิจที่มีการใชเทคโนโลยีอยางมากในปจจบุัน                 
จึงเสนอใหในรายวิชาบังคับของหลักสูตร ควรมีรายวิชา
ดานสารสนเทศดวย จึงเสนอใหรายวิชา 464-511                 
เปนรายวชิาบังคับ จะทําใหเกิดประโยชนกับนักศึกษา 

หลักสูตร มีการเพิ่มรายวิชาบังคับ คือ 464 – 601                              
ระบบสารสนเทศทางการบัญชเีพื่อการตัดสินใจ ในปที่ 2                       
ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาในแผนการศึกษา               
ก 2 และ ข 

ดานคุณสมบัติของผูเขาศึกษา มคีวามเหมาะสม อยางไร   
ก็ตาม สําหรับแผน ก 1 ซึ่งไมมรีายวิชาที่ตองลงทะเบียน
เรียนเลย ควรตองกําหนดคุณสมบัติเพื่อใหแนใจวา 
นักศึกษามี Research Skill เพียงพอที่จะทาํวิทยานพินธ 
ดังนั้น เสนอแนะใหคุณสมบตัิควรมีทั้งประสบการณ 
การทํางาน และ มีบทความวิจัยตีพิมพ                               
(ตองตัดคําวา“หรือ” ออกไป)  

เงื่อนไขของนักศึกษาที่เขาเรียนในแผนการศึกษา ก 1 ตองมี
คุณสมบัติเพียงพอในการทาํวิทยานิพนธ 

มีคุณสมบัติตามที่เกณฑคุณภาพการศึกษากําหนด 
 

หลักสูตร ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา 

หมวดที่ 3 ขอ 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ควรเขียน 36/39 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมทั้ง 3 แผนการศึกษาใหม สําหรับแผน ก 1 
เทากับ 36 หนวยกิต แผน ก 2 และ แผน ข เทากับ 39               
หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร ถูกตองตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรอยางไรก็ตาม มีขอสงสยัในขอ 3.1.3 ในสวน
ทักษะที่มีการเขียน “ชุดวิชาโมดูล” แตไมมีรหัสวิชาของ
รายวิชาที่นักศึกษาเรียนในโมดลู จึงไมแนใจวา นักศึกษา
จะเรียนวิชาโมดูลเปนวชิาบังคับหรือวิชาเลือก? และนบั
หนวยกิตอยางไร ถาเปนโมดลูทีต่องเรียนเพิ่ม จะทําให
หนวยกิตของนักศึกษาสูงกวาทีกํ่าหนด ดังนัน้ควรเขียน
รายละเอียดในสวนนี้ใหชัดเจน 

หลักสูตร ปรับชุดวชิาโมดูล ใหสามารถเปดสอนไดทั้งสําหรับ
ผูสนใจทั่วไปและนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑติดวย 

รายวิชาบังคับ 
- การกํากับดูแลกิจการ ควรเปลีย่นชื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบนัที่มีการมองทั้ง CG และ                              
Sustainable (อางอิงตามแนวคิดของ กลต. ที่ตองการ
เนน Sustainable Business) 
- ควรมีรายวิชาดานสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับ
ปจจุบนัที่มีการใช IT กันอยางแพรหลาย 

หลักสูตร มีการเพิ่มรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเนน
การเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะหและใชกรณีศึกษา รวมทัง้
สอดคลองกับสถานการณจริงใน 464-504 การกํากับดูแล
กิจการ ทั้งเพิ่มรายวิชาบังคับ คือ 464–601 ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเพื่อการตัดสนิใจ ในปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
สําหรับนักศึกษาในแผนการศึกษา ก 2 และ ข 

คําอธิบายรายวิชา เนื้อหารายวชิาโดยสวนใหญ มีความ
คลายคลึงกับเนื้อหาในรายวชิาระดับปริญญาตรี            
ควรเขียนเนื้อหาใหเห็นความแตกตาง โดยเฉพาะใหแสดง
ใหเห็นการเรียนที่เปนไปในการคิดวิเคราะหเชิงลึก เชน 
อาจเพิ่มขอความ “และ การวิเคราะหกรณีศึกษา ปญหา
ดาน.....” ซึ่งนาจะทําใหเกิดความสอดคลองกันกับ 
ปรัชญา ความสาํคัญ และวตัถุประสงคของหลักสูตร               

เพิ่มรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเนนการเรียนการ
สอนแบบคิดวิเคราะหและใชกรณีศึกษาในชุดวชิา              
464 - 502  ชุดวชิาการบัญชชีัน้สูงเพื่อการปฏิบัตงิาน              
464 – 503  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน                     
464 – 504  การกํากับดูแลกิจการ                                   
464 – 601  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการตัดสนิใจ 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ตองการ Active Learning, Problem Base Learning  
- รายวิชาทฤษฎีการบัญชีข้ันสงู ในเนื้อหาควรมีหัวขอชื่อ
ทฤษฎีตางๆ ที่มีการใชในงานวิจยัดานบัญชี เชน Agency 
Theory, Positive Accounting Theory, etc. 
- รายวิชา การกํากับดูแลกิจการ หากมีการปรับปรุงชื่อ
รายวิชาที่เสนอแนะขางตน (ในเลม) ก็ควรปรับเนื้อหาให
สอดคลองกับชื่อรายวชิาดวย 
ประเด็นที่ควรพิจารณา  
1. ความทันสมัยของรายวชิาและเนื้อหา 
2. หากตองการใหโดดเดน ดานการวิจัย ควรเนนเร่ือง
ของบทความวิจัยใหเห็นหัวขอในรายวิชานัน้ๆ ตามความ
เหมาะสม 
3. เนื้อหารายวิชาควรสะทอนใหเห็นการเรียนเชิง                
คิดวิเคราะหในเชิงลึกใหมาก เพื่อใหแตกตางจาก                  
การเรียนระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับปรัชญา 
วัตถุประสงค ของหลักสูตร 

เพิ่มรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเนนการเรียนการ
สอนแบบคิดวิเคราะหและใชกรณีศึกษาในชุดวชิา              
464 - 502  ชุดวชิาการบัญชชีัน้สูงเพื่อการปฏิบัตงิาน              
464 – 503  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน                     
464 – 504  การกํากับดูแลกิจการ                                   
464 – 601  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการตัดสนิใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูทรงคุณวุฒิ คนที่ 3 คุณทองทศ กษิดิ์เดชพงศ 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ในการผลิตนักบัญชีมืออาชีพ เพือ่ใหไดนักบัญชีที่ดี                   
มีคุณภาพ เปนนักบัญชีมืออาชพี ที่มีมาตรฐานสากลนัน้  
- นักบัญชผีูนัน้ ควรรูลึก รูจริง 
- ควรมีรายวิชา ที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 
- ควรมีการใชเทคโนโลยีอยางเปนเลศิ 

เพิ่มรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเนนการเรียนการ
สอนแบบคิดวิเคราะหและใชกรณีศึกษาในชุดวชิา              
464 - 502  ชุดวชิาการบัญชชีัน้สูงเพื่อการปฏิบัตงิาน              
464 – 503  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน                     
464 – 504  การกํากับดูแลกิจการ                                   
และหลักสูตรฯ ที่การเพิ่มรายวชิาบงัคับ คือ 464 – 601 ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพือ่การตัดสินใจ ในปที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาในแผนการศึกษา ก 2 และ ข 

ในหลักการและเหตุผล หรือ ปรัชญาและวัตถุประสงค
ของหลักสตูร ควรเพิ่มเติม “ผลิตนักบัญชทีี่ดี มีคุณภาพ               
เปนนักบัญชีมืออาชีพ ที่มีมาตรฐานสากล” 

หลักสูตร มีปรัชญาและวัตถุประสงคที่สอดคลองกับ
ขอเสนอแนะของทานผูทรงฯ 

ควรเพิ่ม อาจารยที่มีชื่อเสียง เพือ่เปนจุดขาย หลักสูตร มีอาจารยพิเศษที่มีชื่อเสียงในรายวชิา อาทิ                 
รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อาจารยประจาํ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ในชุดวิชา 464-502                      
ชุดวิชาการบัญชีชัน้สูงเพื่อการปฏิบัติงาน                            
โดยมี ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย เปนผูประสานงานรายวชิา 
รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโนจนธนทั อาจารยประจาํจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั ในรายวชิา 464-503 การวิเคราะหรายงานทาง
การเงิน โดยมี ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน เปนผูประสานงาน
รายวิชา                 

ควรวางโครงสรางหลักสูตร ใหเหมาะสม กับลูกคา
กลุมเปาหมาย โดยมีเนื้อหาและหลักสูตรตรงความ
ตองการ เชน กลุมอาจารย,กลุมผูสอบบัญชี/ สํานักบัญชี, 
กลุมนักบัญช/ี ผูทาํบัญช ี

กลุมเปาหมายหลักของหลักสูตรฯ คือ กลุมอาจารยและกลุมนัก
บัญชี และมีการขยายกลุมตวัอยาง คือ                               
กลุมผูสอบบญัชีในชุดวชิาการเตรียมตัวเพื่อเปนผูสอบบญัชี              
ภาษีอากร  

ในการทํางานดานบัญชี ทุกวันนี ้เคร่ืองมือ เคร่ืองไมที่จะ
มาชวยในการทํางานจะมีความสําคัญมาก ดังนั้นควรมี
รายวิชาที่เก่ียวกับ 
- AI ทางดานบัญชี+การเงิน 
- Innovation ทางดานบัญชี  

หลักสูตร ที่การเพิ่มรายวิชาบังคับ คือ 464 – 601  ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพือ่การตัดสินใจ ในปที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาในแผนการศึกษา ก 2 และ ข 

Update ความทันเหตุการณ ดานบญัชีและการเงิน          
โดยเชิญวิทยากร CFO ของบริษัทชั้นนํา มาบรรยายให
นักศึกษา 

หลักสูตร มีการเชิญบุคลากรจากสภาวิชาชพี และจากบริษัท             
ชั้นนาํ มาบรรยายใหกับนักศึกษา  
 

 

 

 

 

 

ผูทรงคุณวุฒิ คนที่ 4 คุณสุภาพร ลัดดาวงศ 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- ขอเสนอแนะในภาพรวม หลักสูตรมีความเหมาะสม 
เปนไปตามแนวทางและมาตรฐานในระดบัสากล                   
และคุณภาพของการศึกษาที่กําหนด 
- อาจารย มีคุณสมบตัิตามเกณฑที่กําหนด 
- โครงสรางหลักสูตร ถูกตองตามคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตร ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของหนวยงาน
กํากับดูแล 

รายวิชาของหลักสูตร 
- ควรปรับชื่อรายวชิา การบริหารภาษีอากร เปนรายวิชา
การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยทุธ นาจะเห็นภาพที่
แตกตางกับการเรียนในระดบัปริญญาตรีมากข้ึน 
- รายวิชาการบริหารภาษีอากร ควรเพิ่มเติม มุงเนนให  
นําหลักภาษีอากรมาปรับกลยทุธในการนําภาษีดังกลาว
มาใชงานในรูปแบบของผูบริหารมากกวาผูปฏิบัติงาน 
- รายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน ควรเพิ่มการวิเคราะห
การลงทุนใหได และมุงเนนใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตัวเองใหกาวเปน CFO นาจะเห็นภาพที่แตกตางจาก
ปริญญาตรีมากข้ึน 

หลักสูตร มีการเพิ่มการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห
และใชกรณีศึกษาเยี่ยงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
โดยใชอาจารยผูทรงคุณวฒุิภายใน และผูเชี่ยวชาญซึ่ง
ประกอบวิชาชีพและเปนที่ปรึกษาทางภาษีอากร 
 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
- หลักสูตรควรมุงเนน ใหนักบัญชีในปจจบุัน เปนผูบริหาร
ระดับสูงขององคกร 
- พัฒนาตัวเองใหกาวสูเวทีโลก 
- พัฒนานักบัญชีใหเขากับยุคการใชเทคโนโลยี และ              
การนําทักษะในการนาํกลยุทธเคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ                  
มาใชงาน เพื่อสรางความทันสมยัและมีคุณภาพตอไป 

หลักสูตร เพิ่มรายวิชาบังคับ คือ 464 – 601  ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพือ่การตัดสินใจ ในปที่ 2                
ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาในแผนการศึกษา               
ก 2 และ ข 



 

 

55 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

 
1. นางสาวศิริลักษณ บางโชคดี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  สาขาวิชา Accounting 
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รายวิชา  464-202 Management Accounting      3(3-0-6) 
รายวิชา  464-214 International Accounting      3(3-0-6) 
รายวิชา  464-320 Managerial Accounting                  3(3-0-6) 
รายวิชา  464-360 Seminar in Managerial Accounting     3(3-0-6) 
รายวิชา  472-216 Managerial Accounting                 3(3-0-6) 
รายวิชา  472-314 Taxation        3(3-0-6) 
รายวิชา  400-464 Co-curricular activities I      1(1-0-3) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
รายวิชา  472-520 Accounting for Decision Making                                              3(3-0-6) 
รายวิชา  464-700 Thesis        36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis  18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis               6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  464-511 International Accounting  3((3)-0-6)  
รายวิชา  464-512 Contemporary Accounting  3((3)-0-6)  
รายวิชา  464-700 Thesis        36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis                     18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis     6(0-18-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
Sungkhano, K. and Bangachokdee, S. (2020). Determinants of foreign currency derivatives usage of com-

panies listed in the Stock Exchange of Thailand, Journal of Business Administration, 43 (167) (TCI 1 
and ACI) 38-57 

Buathong, S., and Bangchokdee, S. (2017). The use of the performance measures in Thai public hospitals. 
Asian Review of Accounting, 25(4), 472-485 

2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 
ทิฆัมพร พลูหนัง และศิริลักษณ บางโชคดี. (2563). ความสัมพันธระหวางการรับรูความไมแนนอนของสภาพแวดลอม การใช

ตัวชี้วัดผลการ ดําเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการดําเนินงานขององคกร: กรณีศึกษา โรงแรมใน จังหวัดกระบี่และ
จังหวัดภูเก็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 12 ประจําป 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 158-171 

ตรีทิพย จุฑาสันติกุล และศิริลักษณ บางโชคดี. (2561). 10ความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูนํา งบประมาณแบบมีสวนรวม และ
ผลการดําเนินงานของผูบ ริหาร: การศึกษาในการประปาสวนภูมิภาค 1 0. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ                
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ดานการบริหารจัดการ คร้ังที่  10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 30 มิถุนายน 2561.                  
180-189 

ศุภลักษณ นพรัตน และศิริลักษณ บางโชคดี. (2561). 10ปจจัยเชิงสถานการณของการวัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพของ
ธุรกิจแปรรูปยางพาราในประเทศไทย 1 0. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่  10                      
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 30 มิถุนายน 2561. 190-199 

ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ และศิริลักษณ บางโชคดี. (2560). ความสัมพันธระหวางงบประมาณแบบมีสวนรวมและผลการดําเนินงาน
ของผูบริหาร: กรณีศึกษาการไฟฟาสวนภูมิภาค. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 9  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 1 กรกฎาคม 2560. 132-140 

ปยวรรณ เหตุทอง และศิริลักษณ บางโชคดี. (2560). ความเชื่อมโยงระหวางโครงสรางองคกรแบบกระจายอํานาจ                  
ความไมแนนอนของสภาพแวดลอม ระดับการใชตัวชี้วัดทางการเงินและไมใชทางการเงิน :กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมใน
พื้นที่ภาคใตฝงอันดามันของประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่  9                             
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 1 กรกฎาคม 2560. 151-161 

จิราพร เทพวารินทร และศิริลักษณ บางโชคดี. (2560). ความเชื่อมโยงระหวางขนาดขององคกร กลยุทธการสรางความ
แตกตางและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ไมใชทางดานการเงิน: การศึกษาของอุตสาหกรรมโรงแรม ในภาคใต                  
ของประเทศไทย . ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่  9 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 1 กรกฎาคม 2560. 162-172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นางสาวกุลวดี ลิ่มอุสันโน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.  สาขาวิชา การบัญช ี
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ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รายวิชา  460-113 Principles of Accounting               3(3-0-6) 
รายวิชา  464-350 Tax Accounting                3(3-0-6) 
รายวิชา  464-410 Financial Statement Report and Analysis                                         3(3-0-6) 
รายวิชา  464-450 Tax Planning                           3(3-0-6) 
รายวิชา  464-460 Seminar in Financial Accounting              3(3-0-6) 
รายวิชา  857-342 Financial and  Accounting Management for Agro-Industry            2(2-0-4) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  464-505 Financial Reports Analysis               3(3-0-6)  
รายวิชา  464-700 Thesis        36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis  18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis               6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  464-501 Module: Accounting Research Process for Publication        6((5)-2-11) 
รายวิชา  464-503 Financial Reports Analysis                               3((3)-0-6)  
รายวิชา  464-700 Thesis                 36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis                        18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis              6(0-18-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
Lim-u-sanno, K. (2020). Effect of risk management on quality of internal audit reports of municipali-

ties in Thailand. Journal of global business review. 22(1), 26-34 
มารีนี กอรา และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ผลกระทบของความเปนมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยง                 

ที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน 5 จังหวัดชายแดนใต .                           
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, 4(2), 38-50 

2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 
กฤติกา โพธิ์แกว และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2563). ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสูงสุดกับการรายงานการ

พัฒนาอยาง ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET100). การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 12 ประจําป 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 
2563. 77-89 

ปนัดฐา พิมพกาญจน และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2563). คุณลักษณะของบริษัทและการเปดเผยขอมูลการวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ                
คร้ังที่ 12 ประจําป 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร .6 มิถุนายน 2563. 103-115 

กนกวรรณ บิลอาหวัง และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2563). การควบคุมตนทุนของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางในอําเภอ
หาดใหญ  จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่  12 ประจําป  2563                        
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 286-298 

ณัฐชนน นานิรัติศัย และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2563). การศึกษาผลลัพธการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานรวมกับการใชสื่อ
สังคมออนไลน สําหรับรายวิชา ภาษีเงินไดนิติบุคคลกับการบัญชี กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ               
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ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 
12 ประจําป 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 197-209 

อิศรา มาลาวัยจันทร และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2563). ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการ
ดําเนินงาน ทางการเงิน กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 12 ประจําป 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

        6 มิถุนายน 2563. 90-102 
ณัฐชนน นานิรัติศัย และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2563). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 2 (INCBAA). 
ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม. 20-21 กุมภาพันธ 2563. 48-59 

พัชรทิตา นวลละออง และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2562). ผลกระทบของความรูความสามารถและสมรรถนะหลักของนักบัญชี                      
ที่มีตอประสิทธิภาพในการจัดทํารายงานทางการเงิน : กรณีศึกษา นักบัญชีในกรมสรรพสามิต. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 29 มิถุนายน 2562. 
37-49 

หทัยกาญจน ไชยวงค และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2562). ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําบัญชี และงบ
การเงินกับการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต 
ชายแดน . ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด านการบ ริหารจัดการ ค ร้ังที่  11 คณ ะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 29 มิถุนายน 2562. 62-75 

ณัฏฐณิชา คลายแกว และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2562). ผลกระทบสมรรถนะของผูสอบบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่สงผลตอ
คุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหาร
จัดการ คร้ังที่ 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 29 มิถุนายน 2562. 140-149 

น้ําฝน อินดู และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงานตอผล
การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET100. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานการบริหารจัดการคร้ังที่ 10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 30 มิถุนายน 2561. 84-94 

อรสา มั่งสกุล และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ปจจัยที่สงผลตอการใชขอมูลทางบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการดําเนินงาน: 
กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคใต. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานการบริหารจัดการคร้ังที่ 
10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 30 มิถุนายน 2561. 132-142 

รวิวรรณ อรรถกรวิกรัย และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ความสัมพันธ ระหวางลักษณะของผูทําบัญชี ความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศและความสําเร็จในสายงานบัญชี :กรณีศึกษาผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีใน
ประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด านการบริหารจัดการคร้ังที่  10. คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร. 30 มิถุนายน 2561. 215-227 

พิมพผกา แกวดี และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะนักวิชาชีพบัญชีที่ผูประกอบการตองการตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการ
ระดั บ ช าติ ด าน การบ ริห ารจั ดการค ร้ังที่  10. คณ ะวิท ยาการจั ดการ มหาวิท ยาลั ยสงขลานค รินทร .                        
30 มิถุนายน 2561. 228-239 

ศิริกาญจน ชวลิตสิทธิกุล และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2561). ผลกระทบของสมรรถนะของผูทําบัญชีตามหลักมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศและการบริหารความเสี่ยงที่มีตอคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
จังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการคร้ังที่  10. คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 30 มิถุนายน 2561. 240-251 

ทิพยธัญญา หริณานนท และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ การจัดการกําไร และ
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร : กรณี ศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 100.                
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ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการคร้ังที่ 9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
1 กรกฎาคม 2560. 72-82 

อังคนางค กกแกว และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ศึกษาการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 100 หลังการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2552)                  
เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการคร้ังที่ 9.  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 1 กรกฎาคม 2560. 216-225 

ศิวานินท ศรีธรธนาวัตน และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจรับงานของผูสอบบัญชี
ภาษีอากรในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการคร้ังที่ 9. คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 1 กรกฎาคม 2560. 258-267 

สิรินธิรา สาแมหาดี และกุลวดี ลิ่มอุสันโน. (2560). ผลกระทบของคุณภาพการควบคุมภายในที่มีตอผลการดําเนินงานของ
สหกรณภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ
คร้ังที่ 9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 1 กรกฎาคม 2560. 290-309 
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วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา Applied Economics 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 
ภาระงานสอนระดบัปริญญาตรี 
รายวิชา  946-111  Principles of Accounting I               3(3-0-6) 
รายวิชา  946-112  Principles of Accounting I               3(3-0-6) 
รายวิชา  946-210  Intermediate Accounting II               3(3-0-6) 
รายวิชา  946-211  Intermediate Accounting II               3(3-0-6) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 464-501 Advanced Accounting Theory               3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลักสตูรน้ี 
รายวิชา  464–611 Strategic Cost Management                                                         3((3)-0-6)  
รายวิชา  464-700 Thesis                  36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis                         18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis               6(0-18-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ปาริชาติ มณีมัย, ชลันทร ศรีธรรมโชติ, ภัทรพล วรรณราช และระวิวรรณ สุขพิลาภ. (2561). การจัดทําบัญชีตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตําบลนาขาวเสีย 
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง. วารสารพัฒนาสังคม, 20 (2): 97-113 

2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 
นีรชา แซทึ่ง, อภิชญา ชวยสุด, เบญจมาศ คมกลา, ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน และปาริชาติ มณีมัย. (2561). ความเปนดิจิทัลของ

พนักงานบัญชีไทย. ในการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day                   
คร้ังที่ 2. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 534-546 

พรพิมล นาถประดิษฐ และปาริชาติ มณีมัย. (2561). ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสของ
ผูสอบบัญชีสหกรณ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 30 มิถุนายน 2561. 252-263 

ธันยชนก เล็กสุทธิ์ และปาริชาติ มณีมัย. (2561). ความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนํา การวัดผลการดําเนินงานแบบสมดุล (BSC) 
และความสําเร็จขององคกร กรณีศึกษา: การประปาสวนภูมิภาค. ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.  
ตรังวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 30 มีนาคม 2561. 101-110 

ณัฐยา แรทอง และปาริชาติ มณีมัย. (2561). ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและคุณภาพรายงานทางการเงิน: หลักฐานเชิงประจักษจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e-LAAS. ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.             
30 มีนาคม 2561. 123-134 

นิภาพร ถือทอง, อชิรญา ถ่ีถวน, อรวรรณ คงเซ็นต และปาริชาติ มณีมัย. (2560). ความพรอมของนักศึกษาบัญชีเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมในงานวิจัยดานธุรกิจยุค 4.0 Innovation 
in Business Research 4.0". มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 29 มิถุนายน 2560. 232-245 

เต็มศิริ ไกรลาศ และปาริชาติ มณีมัย. (2560). อิทธิพลของการประยุกตเทคนิคการบัญชีบริหารและการบริหารความเสี่ยงตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดาน                  
การบริหารจัดการ คร้ังที่ 9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 1 กรกฎาคม 2560. 141-150 
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ปาริชาติ มณีมัย, ชลันทร ศรีธรรมโชติ, ภัทรพล วรรณราช และระวิวรรณ สุขพิลาภ. (2560). การจัดทําบัญชีตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตําบลนาขาวเสีย 
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "Liberal Arts and Management Sciences Nation-
al Conference & Exhibition 2017: การบู รณ าการศาสตร เพื่ อชุ มชนที่ ยั่ งยื นตามศาสตรพ ระราชา "                 
คณะศิลปศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี. 18 สิงหาคม 2560.                 
86-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นายมัทนชัย  สุทธิพันธุ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา Accounting and Finance 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
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ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รายวิชา  460-303 International Business                 3(3-0-6) 
รายวิชา  464-210 International Accounting II                 3(3-0-6) 
รายวิชา  464-461 Seminar in Auditing                  3(3-0-6) 
รายวิชา  464-470 Accounting Research                  3(3-0-6) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  460-513 Business Research Methods                3(3-0-6) 
รายวิชา  460-521 Managerial Accounting                 3(3-0-6) 
รายวิชา  464-700 Thesis         36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis   18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis                6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  464-501 Module: Accounting Research Process for Publication  6((5)-2-11) 
รายวิชา  464-502 Module: Advanced Accounting for Practices  6((5)-2-11) 
รายวิชา  464-504 Corporate Governance   3((3)-0-6) 
รายวิชา  464-700 Thesis                 36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis                         18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis               6 (0-18-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
Jomthanachai, S., Tippong, D., Suttipun, M., Keawwilai, A., Rattanachan, S., Meerungruang, S. & Lim-

phanudom, W. (2020). Relationship between sufficiency economy philosophy and business per-
formance. ABAC Journal, Vol. 40, No. 4, 98-113. (Scopus) 

Suttipun, M. & Nicholson, G.J. (2020). Relationship between risk management disclosures and financial 
performance of listed companies in Thailand. Academy of Accounting and Financial Studies 
Journal, Vol. 24, No. 4, 1-11. (Scopus)   

Immelman, A.T., Dankittikul, T. & Suttipun, M. (2020). An influence of lean manufacturing practices on firm 
performance measured by balanced scorecard: a case study of manufacturing firms in Thailand. 
Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, Vol. 7, No. 3, 198-207 

Arwae, A. & Suttipun, M. (2020). Confirmatory factors of corporate social responsibility of SMEs in the 
southernmost region of Thailand (Thai version). Journal of Legal Entity Management and Local 
Innovation, Vol., 6, No. 5, 193-204 

Suttipun, M. (2020). KAM reporting and common share price of listed companies in the Market of Alterna-
tive Investment from Thailand. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 24, 
No. 3, 1-10. (Scopus) 

Suttipun, M. & Arwae, A. (2020). The influence of sufficiency economy philosophy practice on SMEs’               
performance in Thailand. Entrepreneurial Business and Economic Review, Vol. 8, No. 2, 179-198 
(WoS and Scopus) 

 Suttipun, M., Hiransalee, P., Dumchu, L., & Siripong. (2020). The relationship between the sufficiency 
economy philosophy practice and performance represented by the balanced scorecard: a case 
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study of SME’s in Songkhla province (Thai version). Journal of Management Science Chiangrai 
Rajabhat University, Vol. 15, No. 1, 134.153 

Limroscharoen, S., Sangaroon, P., & Suttipun, M. (2020). The relationship between board composition and 
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ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รายวิชา 926-311  Managerial Accounting                        3(3-0-6) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
รายวิชา  464-700 Thesis        36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis  18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis               6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  464–611 Strategic Cost Management             3((3)-0-6) 
รายวิชา  464-700 Thesis                  36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis                         18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis               6(0-18-0) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
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บุญฑริกา ใจกระจาง, กัญธิญา จิตรมุง, จันทนิภา ขุนอินทร, ชาลินี สุนทรารชุน, นริณี เพ็ชรคีรี, ดวงใจ ตันติวัตรกุล และ               

สุรพล ฐิติธนากุล. (2563). เปรียบเทียบรายไดและคาใชจายการปลูกเมลอนและผักไฮโดรโปนิกสในโรงเรือนของ
เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี. KHON KAEN AGR. J. 48 SUPPL. 1: 719-726   

สุรพล ฐิติธนากุล และบุญฑริกา ใจกระจาง. (2562). สถานการณการปลูกและตลาดมะพราวน้ําหอมจังหวัดสุราษฎรธานี 
KHON KAEN AGR. J. 47 SUPPL. 1: 1437-1442 

บุญฑริกา ใจกระจาง และสุรพล ฐิติธนากุล. (2560). สถานการณปลูก รายได ตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกมะพราวแกง
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี. พืชศาสตรสงขลานครินทร, 4 (2) : 1-10 

Thitithanakul, S., Ma, N., Sukkawong, S. and Jaikrajang, B. (2017). Determination of Nitrogen and Phospho-
rus Requirement of the RRIM 600 and RRIT 251 Young Rubber Trees. Walailak Journal of Science 
and Technology. Vol.14(7) (Special Issue on Natural Rubber, Oil Palm and Rice), 571-580 Impact 
Factor (SCOPUS) 0.171 (Q3) 

2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 
กิตติมา ทองขาว และบุญฑริกา ใจกระจาง. (2561). ประสิทธิภาพการสอบทานงานสอบบัญชีและความเชี่ยวชาญในงาน                  

ดานสอบบัญชีที่มีตอคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานการบริหารจัดการคร้ังที่ 10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 30 มิถุนายน 2561. 
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ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รายวิชา  464-211 Intermediate Accounting II                3(3-0-6) 
รายวิชา  464-241 Information Technology for Accounting    3(3-0-6) 
รายวิชา  464-251 Taxation I 3(3-0-6) 
รายวิชา  464-331 Internal Audit and Internal Control     3(3-0-6) 
รายวิชา  464-463 Seminar in Technology and Accounting Information System   3(3-0-6)          
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
รายวิชา  464-502 Tax Management                3(3-0-6) 
รายวิชา  464-700 Thesis                  36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis                         18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis               6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  464-601 Accounting Information Systems for Decision Making           3((3)-0-6) 
รายวิชา  464-613 Seminar in Managerial Accounting             3((3)-0-6) 
รายวิชา  464-700 Thesis                        36(0-108-0) 
รายวิชา  464-701 Thesis                          18(0-54-0) 
รายวิชา  464-800 Minor Thesis                          6(0-18-0) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
จิตติมา วิเชียรรักษ, มัทนชัย สุทธิพันธุ, กาญจนา รอดชุม, นันทิกานต ประสพสุข, วัลชนก ติ้งเพ็ง และเหมือนฝน บุญสง. 

(2562). ความสัมพันธของการเปดเผยรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการกับคาใชจายในการสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 39(2), 69-82 

Limroscharoen, S., Siripong, W., Sattayarak, O., Wichianrak, J. & Suttipun, M. (2018). The influence of enter-
prise risk management on firm performance measured by the balanced scorecard: evidence from 
SME’s in Southern Thailand. ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 
5(1), 33-53 (ISI) 

 
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 
ประภาพร บุบผา และจิตติมา วิเชียรรักษ. (2563). อิทธิพลของการเปดเผยขอมูลบทบาทผูมีสวนไดเสียตามหลักการกํากับ 

ดูแลกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการเปดเผยขอมูลสิ่งแวดลอมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย: กรณีอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
การบริหารจัดการ คร้ังที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 63-76 

จริญญา เหย็บแม และจิตติมา วิเชียรรักษ. (2563). ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบและ                
การเปดเผยขอมูลในหัวขอเร่ืองสาคัญในการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  
ใน ก า รป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ด า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ค ร้ั ง ที่  12 ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 116-128 

อารยา วรวัฒนนฤนาท และจิตติมา วิเชียรรักษ. (2563). ความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพของกิจการและ
การรายงานความรับผิดชอบตอสังคม: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่  12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.                   
6 มิถุนายน 2563. 172-182 

เข็มเพชร โชติวรรณ และจิตติมา วิเชียรรักษ. (2563). อิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดลอมตอผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ:  



 

 

68 

กรณีธุรกิจโรงแรมในหมูเกาะอันดามัน จังหวัดสตูล.ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 12 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 210-224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํ 

 
1. นายวิษณุพงษ  โพธิพิรุฬห 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา Public Management and Organizational Behavior 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
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ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
รายวิชา  465-202 Organization & Management               3(3-0-6) 
รายวิชา  465-312 Human Capital Management               3(3-0-6) 
รายวิชา  465-411 Compensation Management               3(3-0-6) 
รายวิชา  465-432 Special Topics in Management and Local Administration           3(3-0-6) 
รายวิชา  472-353 Leadership                 3(3-0-6) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
รายวิชา  465-507 Organizational Behavior                3(3-0-6) 
รายวิชา  450-131 Advanced Theory in Organizational Behavior              3(3-0-6) 
รายวิชา  450-136 Seminar on Doctoral Research Development in Management 1    2(1-2-3) 
รายวิชา  450-137 Seminar on Doctoral Research Development in Management 2    2(1-2-3) 
รายวิชา  450-138 Thesis                    48(0-144-0) 
รายวิชา  450-139 Thesis                         36(0-108-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  464-501 Module: Accounting Research Process for Publication         6((5)-2-11)   

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
Potipiroon, W., and Faerman, S., (2020). Tired from Working Hard? Examining the Effect of Organizational 

Citizenship Behavior on Emotional Exhaustion and the Buffering Roles of Public Service Motivation 
and Perceived Supervisor Support. Public Performance & Management Review, 1 -3 2 . Published 
online: 24th Mar 2020    

Potipiroon, W. and Ford, M. (2019). Relational Costs of Social Status: Can the Relationship between Su-
pervisor Incivility, Perceived Support and Follower Outcomes Be Exacerbated? Journal of Occupa-
tional and Organizational Psychology. 92(4). 873-896  

Potipiroon, W., Srisuthisa-ard, A., & Faerman, S. (2 0 1 9 ) . Public service motivation and customer service      
behaviour: testing the mediating role of emotional labor and the moderating role of gender. Public 
Management Review, 21(5), 650-668        

Worokinasih, S., & Potipiroon, W. (2 0 1 9 ) . Microfinance Repayment Performance of SMEs in Indonesia:                
Examining the Roles of Social Capital and Loan Credit Terms. The Journal of Behavioral Science, 
14(1), 28-45 (ISI: Web of Science)          

Chumphong, O., & Potipiroon, W. (2019). High Performance Work Systems and SMEs’ Performance: The 
Roles of CEOs’ Leadership, Empowerment and Customer Service Behavior. The Journal of                
Behavioral Science. 14 (2), 48-65 (ISI: Web of Science)    

Potipiroon, W. and Ford, M. (2562). อิทธิพลของปจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมแผนที่มีตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการ
ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2), 50-61     

Potipiroon, W. and E. V. Rubin. (2018). Who Is Most Influenced by Justice Perceptions? Assessing the Role 
of Occupational Status. Review of Public Personnel Administration. 3 8 (3 ) , 2 71 -3 02  ( ISI: Web of                 
Science) 

Potipiroon, W., & Ford, M. T. (2 0 1 7 ) .  Does Public Service Motivation Always Lead to Organizational                 
Commitment? Examining the Moderating Roles of Intrinsic Motivation and Ethical Leadership. Public  
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Personnel Management. 46(3), 211-238 (ISI: Web of Science)     
  

2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 
ฉัตรวารี แทนสุวรรณ และวิษณุพงษ โพธพิิรุฬห. (2563). ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอสวัสดิการสังคม

ตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลนครสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดาน             
การบริหารจัดการ คร้ังที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 628-641 

ศุภชัย รอดรักษา และวิษณุพงษ โพธิพิรุฬห. (2563). อิทธิพลของความลาชาจากกฎระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สงผล            
ตอความผูกพันในงานและบทบาทของความสอดคลองระหวางบุคคลกับองคการในฐานะตัวแปรค่ันกลาง: กรณีศึกษา
ขาราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ    
คร้ังที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 680-690  

พัชรพร ออง และวิษณุพงษ โพธิพิ รุฬห. (2563). ปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของอาจารย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 12 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 691-703  

กุลธิรา แซโซว และวิษณุพงษ โพธิพิรุฬห. (2563). การศึกษาอิทธิพลของการทํางานทางไกลที่สงผลตอความพึงพอใจในอาชีพ
ของพนักงานธนาคารในภาคใต. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ คร้ังที่ 12 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 718-731   

สาครินทร นอยผา และวิษณุพงษ โพธิพิรุฬห. (2563). ความสําเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตประเทศไทย: การศึกษา
ปจจัยระดับบุคคลและระดับองคกรที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหาร
จัดการ คร้ังที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 6 มิถุนายน 2563. 837-851  
             
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ 
 
1. นายสมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด.  สาขาวิชา ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 
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ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รายวิชา  464-501 Module: Accounting Research Process for Publication         6((5)-2-11)                     
รายวิชา  464-502 Module : Advanced Accounting for Practices                    6((5)-2-11) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ และยุทธชัย ฮารีบิน. (2561). การจัดการความรู และความผูกพันตอองคกร

ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูขององคการที่มีผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม การศึกษาเชิงประจักษธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย. NIDA Development Journal, 58(3/2561): 10 

กฤษดี พวงรอด สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และสมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ. (2560). เงื่อนไขที่เอ้ือตอการพัฒนาความสามารถทาง
น วั ต ก รรม ข อ งวิ ส าห กิ จข น าด ก ล า ง  แ ล ะข น าด ย อ ม ใน จั งห วั ด ช าย แ ด น ใต . วา รส า รวิ ท ย บ ริก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (AJS). 28(1): 1-20 

ธีรเดช รักไทย และสมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ. (2560). ระบบนวัตกรรมแบบเปด: ความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย. วิทยาการจัดการ : Journal of Management Science. 34(2): 1-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นางสาวศิรดา นวลประดิษฐ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  บช.ด.  สาขาวิชา การบัญช ี
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
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รายวิชา  464-504 Corporate Governance               3((3)-0-6) 
รายวิชา  464-615 Seminar in Internal Control and Internal Audit   3((3)-0-6) 
  
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
Sirada Nuanpradit. (2019). Real earnings management in Thailand: CEO duality and serviced early 

years. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 11(1), 88-108. (SCOPUS Q3 & Emerging 
Sources Citation Index’s Web of Science Core Collection) 

ศิรดา นวลประดิษฐ. (2561). การพัฒนาระบบการจัดทําบัญชีและการคํานวณตนทนุผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจชุมชน
ข าวสั งข หยด : กรณี ศึกษาบ าน เขากลาง อํ า เภอควนขนุน  จั งหวัดพั ทลุ ง . วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 35(2), 27-54. (TCI 1) 

Sirada Nuanpradit. (2018). The relationship between information asymmetry and real earnings manage-
ment: the role of CEO duality in Thailand. Journal of Business Administration, Thammasat               
Business School, 41(158), 48-69. (TCI 1 & ACI) 
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. กระบวนการในการจัดทํา PLOs ของหลักสูตร 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะหกลุม วิธีการไดมาซึง่สมรรถนะที่จาํเปน 
อาจารยประจาํหลักสูตร high power 

high impact 
ประชุมและอภิปราย 

ผูที่เปนกลุมเปาหมายของหลักสตูร 
(แตยังไมสมัครเขาเรียน) 

high power 
high impact 

สัมภาษณผูใหขอมูลกลุมนี้ 8 ราย  

ศิษยปจจุบนั high impact สัมภาษณผูใหขอมูลกลุมนี้ 10 ราย 
มหาบัณฑิต (เพิ่งจบ) high impact สัมภาษณผูใหขอมูลกลุมนี้ 18 ราย 
ศิษยเกา high impact สัมภาษณผูใหขอมูลกลุมนี้ 10 ราย 
ผูใชบัณฑิต 
(ขอใหระบุชื่อองคกร/หนวยงานดวย) 

high power สํารวจผาน line application 25 ราย 

คณะและมหาวิทยาลยัฯ high power 
high impact 

การนําวิสยัทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยมา
พิจารณาในการกําหนดสมรรถนะที่จําเปน 

อว. high power การกําหนดสมรรถนะที่จาํเปนใหมี 5 ดานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ high power การกําหนดสมรรถนะ 5 ดานตามมาตรฐาน IES 
 

PLOs ของหลักสูตร คือ  

PLO1 ใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาทางบัญชีอยางเปนระบบ 
PLO2 ประยุกตหลักการบัญชีข้ันสูง และสารสนเทศทางการบญัชี เพื่อจัดทํารายงาน ทางการบัญชีที่เก่ียวของ                               
และการตัดสนิใจขององคกร                                                                                                                                    
PLO3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสงัคมและประยุกตใชจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม                                                                                                         
PLO4 แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํและผูตามในการทาํงานเปนทีม และมีความรับผิดชอบในการทาํงาน                                                 
PLO5 สามารถสื่อสารและนาํเสนอผลงานไดอยางถูกตองและตรงประเด็น                                                                         
PLO6 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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2. ตารางวิเคราะหความสอดคลองของ PLOs กับวิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

วิสัยทัศน  

เปนมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม        

ที่มีความเปนเลิศทางวชิาการ       

เปนกลไกในการพฒันาภาคใตและประเทศ       

มุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในป พ.ศ.2570       

พันธกิจ 

พันธกิจ 1 สรางความเปนผูนาํทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเปนฐานเพื่อการพัฒนาภาคใตและ

ประเทศเชื่อมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

พันธกิจ 2 สรางบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวชิาชีพ ซือ่สัตย มีวินัย ใฝปญญา จติสาธารณะและทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 สามารถประยกุตความรูบนพืน้ฐานประสบการณจากการปฏิบัต ิ

      

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัใหเปนสังคมฐานความรูบนพืน้ฐาน พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยให ผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 

      

คณะวิทยาการจัดการ 

1. ผลิตบัณฑิตพรอมทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ภาวะผูนําดวยหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
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ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

2. วิจัยและสรางองคความรูใหมเพื่อการพัฒนาภาคใตและประเทศอยางตอเนื่อง พัฒนาองคความรูดาน

บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การบัญช ี

      

3. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวชิาการดวยกระบวนการที่เปนเลิศ เพือ่สรางความ

ยั่งยืนแกชุมชนและสังคมบนพืน้ฐานพหุวัฒนธรรม 

      

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชพี มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

   

 

 

 

  

2. มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชีและศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ สามารถบูรณาการและประยกุตความรูไดอยาง

เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

      

3. มีทักษะทางวชิาชีพบัญชี สามารถใชดุลยพินจิเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเปน

ผูประกอบการ 

      

4. มีความคิดสรางสรรคและความรับผิดชอบในงานที่ทํารวมกับผูอ่ืน รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน รวมมือ

รวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาวชิาชีพการบัญช ี

      

5. มีความสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมัย และสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ       

กลุมผูใชบัณฑิต  

1. ความรูดานบัญชีและศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

2. ความสามารถในการสื่อสารและทักษะดานภาษาอังกฤษ       

3. ทักษะวิจัยและความสามารถในการสืบคนเอกสารและบทความวิจัยที่เก่ียวของ         

4. การเปนแบบอยางการใชชีวิต คุณธรรมและจิตพิสัยเยี่ยง ผูประกอบวิชาชีพ       
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ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

กลุมมหาบัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษา  
1. การสรางเครือขาย 

    

 

  

2. การพัฒนาดานภาษาอังกฤษ       

3. การเพิ่มพูนความรูดานการบญัชี และการตอยอดดานอาชีพดานการบัญชี อาทิ การสอบ TA การปรับวุฒิ                 
ปรับตําแหนง และการเพิ่มเงินเดือน การเพิ่มพูนความรูดานการตรวจสอบบัญช ี

      

4. การพัฒนากระบวนความคิดใหมๆที่เปนระบบ       

กลุมมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวเกิน 5 ป  
1. ความรูเก่ียวกับวิชาดานการบัญชีใหมๆ 

   

 

   

 

2. สารสนเทศทางการบัญช ี       

3. การสราง Connection ระหวางผูเรียน และระหวางผูเรียนและผูสอน       

4. ทักษะการเขียนบทความวจิัยเพื่อการตีพิมพ       

5. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       

กลุมอาจารยประจําหลักสตูรฯ และอาจารยผูสอน  
1. ความสามารถในการทาํวิจัยแบบครบวงจร 

 

 

    

 

 

 

2. การประยุกตใชสารสนเทศอยางเหมาะสม       

3. การมีจรรยาบรรณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบญัช ี       

4. การเรียนรูบัญชีตลอดชีวิต       

5. การสื่อสารและการทํางานเปนทีม 
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ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

กลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู  

1. ความรูดานการบัญชีและศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

  

 

    

 

2. การประยุกตความรูพื้นฐานทางการบัญชีใหเขากับวิชาชีพที่กําลังปฏิบัติงานอยู       

3. ทักษะดานการวิจยั       

กลุมผูสนใจเขาศึกษาในหลักสตูร 

1. การ Update ความรูดานการบัญชีและกรณีศึกษาและการประยุกตความรู เขากับงานที่ทาํอยู 

   

 

   

2. ทักษะการทํางานเปนทมี       

3. การสรางเครือขาย       

4. การใชสารสนเทศทางการบญัช ี       

5. ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน       
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3. ความสอดคลองระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กบั PLOs ของหลักสูตร 
 

 คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในระดบับัณฑติศึกษา 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน คุณลักษณะ

ทางสังคม 
คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO 1 ใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาทางบัญชี
อยางเปนระบบ  

         

PLO 2 ประยุกตหลักการบัญชข้ัีนสูง และ
สารสนเทศทางการบัญชี เพือ่จดัทํารายงาน ทางการ
บัญชีที่เก่ียวของ และการตัดสินใจขององคกร 

         

PLO 3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ที่ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและ
ประยุกตใชจรรยาบรรณทางวชิาชีพในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

         

PLO 4 แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํและผูตามในการ
ทํางานเปนทีม และมีความรับผดิชอบในการทาํงาน 

         

PLO 5 สามารถสื่อสารและนาํเสนอผลงานไดอยาง
ถูกตองและตรงประเด็น 

         

PLO 6 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง 
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4. ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสตูร PLOs กับ Knowledge, Attitude and Skill 

ผลลัพธการเรียนรู 
PLOs 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 ใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาทางบัญชี   
อยางเปนระบบ  
 

K1 ทฤษฎีทางบัญช ี
K2 ความรูดานบัญชี 
และการสอบบัญช ี
K3 วิธีวิจัย 
K4 สถิติและการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ 
 
 
 

A1 จริยธรรมวิจัย 
A2 ความใฝรู 
A3 ความมุงมั่น
และแรงบันดาลใจ 
A4 วินัยและความ
อดทน 
 

S1 ทักษะในการคิด
วิเคราะห และคิดอยาง
เปนระบบ 
S2 ทักษะในการคนควา
ขอมูล 
S3 ทักษะในการสื่อสาร 
S4 ทักษะในการอาน
และเขียน 
S5 ทักษะในการใช            
Software ทางสถิต ิ

PLO2 ประยุกตหลักการบัญชีข้ันสูง และสารสนเทศ
ทางการบญัชี เพื่อจัดทาํรายงาน ทางการบัญชีที่
เก่ียวของ และการตัดสินใจขององคกร 
 
 
 

K5 IFRS 
K6 การบัญชีเพื่อการ
วางแผนและการ
ควบคุม 
K7 มาตรฐานและ
กระบวนการสอบ
บัญช ี
K8 CG 
K9 ภาษีอากร 
K10 ระบบ
สารสนเทศทางการ
บัญช ี
 

A5 จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
A6 ตระหนักถึง
ผลกระทบตอ
ตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
A7 คํานึงถึงการ
เปนผูเสียภาษี
อากรที่ดี 
 
 

S1 ทักษะในการคิด
วิเคราะห และคิดอยาง
เปนระบบ 
S3 ทักษะในการสื่อสาร 
S4 ทักษะในการอาน
และเขียน 
S6 ทักษะในการ
วิเคราะหและแกไข
ปญหา 
S7 ทักษะในการ
แยกแยะถูกผิด 
S8 ทักษะในการ
เชื่อมโยงความรู 

PLO3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและ
ประยุกตใชจรรยาบรรณทางวชิาชีพในสถานการณ           
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

K11 จริยธรรมทาง
ธุรกิจ 
K12 จริยธรรม
ทางการบญัช ี
K13 จริยธรรมของ
นักวิจัย 
 

A6 ตระหนักถึง
ผลกระทบตอ
ตนเองและสงัคม
หากไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 
A8 คํานึงถึง
คุณธรรมจริยธรรม 

S6 ทักษะในการ
วิเคราะหและแกไข
ปญหา 
S7 ทักษะในการ
แยกแยะถูกผิด 
 

PLO4 แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํและผูตามในการทาํงาน
เปนทีม และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 

K14 หลักการ/
กระบวนการทาํงาน
รวมกับผูอ่ืน 
K15 แนวคิด 
การเปนผูนาํที่ด ี
 

A9 คํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอ่ืน 
A10 ตระหนักถึง
การเปนผูนาํที่มี
คุณธรรม 
 

S3 ทักษะในการสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืน 
S9 ทักษะในการ 
โนมนาวใจ 
S10 ทักษะการเจรจา
ตอรอง 
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ผลลัพธการเรียนรู 
PLOs 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

A11 การรับฟง
ความเห็นของผูอ่ืน 

PLO5 สามารถสื่อสารและนาํเสนอผลงานไดอยาง
ถูกตองและตรงประเด็น 

K16 วิธีการสื่อสาร
และการนาํเสนอ 
K17 หลักการการ
เขียนวิทยานพินธ/
สารนิพนธ/บทความ
วิจัย/บทความทาง
วิชาการ 
K18 การอางอิงตาม
หลักวิชาการ 

A1 จรรยาบรรณ
การวิจัย เชน การ
ไมคัดลอกงานวิจัย 
A4 วินัยและความ
อดทน 
A12 ความฉลาด
ทางอารมณ 
A13 การสงงาน
ตรงตอเวลา 
 

S2 ทักษะการสืบคน
ขอมูล 
S11 ทักษะการทาํงาน
รวมกับผูอ่ืน เชน             
กับอาจารยทีป่รึกษาวิจัย 
หรือผูวิจัยรวม 
S12 ทักษะการเขียนเชิง
วิชาการ 
S13 ทักษะการพูดในที่
สาธารณะและการเจรจา
ตอรอง 
S14 ทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ 

PLO6  ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 

K19 การใช
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกับงาน 
K20 วิธีการใช
เทคโนโลยีเพื่อ
ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและการวิจัย 

A2 ความใฝรู 
A14 ความ               
ซื่อสัตยสุจริต 
A15 มีความ
ยืดหยุน                      
 

S5 ทักษะการใช              
Software ทางสถิต ิ
S15 ทักษะการ
แกปญหาและการ
ตัดสนิใจ 
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5. ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชากับ Knowledge, Attitude and Skill 

รายวิชา หนวยกิต Knowledge/ Attitude/ Skill 
464-501 ชุดวชิากระบวนการวจิัยทาง
บัญชีเพื่อการตีพิมพ 

6((5)-2-11) K1 K2 K3 K4 K13 K14 K15 K17 K18 K19 K20  
A1 A2 A3 A4 A8 A11 A12 A15  
S1 S2 S3 S4 S5 S11 S12 S14 S15  

464-502 ชุดวชิาการบัญชชีั้นสงูเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

6((5)-2-11) K1 K2 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K14  
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12  
S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S10 S12  

464–503 การวิเคราะหรายงานทาง
การเงิน 

3((3)-0-6) K2 K5 K7 K12 K14 
A2 A3 A5 A6 A9 A15 
S1 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 

464–504 การกํากับดูแลกิจการ 3((3)-0-6) K8 K11 K12 K14 K15 
A4 A6 A8 A10 A14 
S6 S7 S8 S11 S12 S14 

464–511 การบัญชีระหวางประเทศ 3((3)-0-6) K1 K5 K10 K14 K20 
A2 A9 A13 A14 
S3 S6 S8 S11 S13 S14 

464–512 การบัญชีรวมสมัย 3((3)-0-6) K3 K4 K13 K14 K15 K17 K18 K20 
A1 A8 A11 A12 A15 
S1 S2 S4 S5 S12 S14 

464–601  ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีเพื่อการตัดสนิใจ 

3((3)-0-6) K2 K5 K6 K10 K12 K14 K15 K16 K19 
A2 A3 A4 A5 A6 A9 A13 A14 A15 
S1 S3 S6 S7 S9 S10 S11 S13 S14 S15 

464–611 การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ 3((3)-0-6) K2 K6 K14 K15 K19 
A2 A3 A5 A6 A9 A15 
S1 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 

464–612 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3((3)-0-6) K2 K5 K12 K14 K15 K19 
A2 A3 A5 A6 A9 A15 
S1 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 

464–613 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3((3)-0-6) K2 K6 K12 K14 K15 K19 
A2 A3 A5 A6 A9 A15 
S1 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 

464–614 สัมมนาการสอบบัญชี 3((3)-0-6) K2 K7 K12 K14 K15 K19 
A2 A3 A5 A6 A9 A15 
S1 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 

464–615 สัมมนาการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 

3((3)-0-6) K2 K7 K12 K14 K15 K19 
A2 A3 A5 A6 A9 A15 
S1 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 

464–616 หัวขอพิเศษทางการบัญช ี 3((3)-0-6) K2 K5 K12 K14 K15 K19 
A2 A3 A5 A6 A9 A15 
S1 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 

464-700 วิทยานิพนธ 36(0-108-0) K3 K4 K13 K17 K18 K20 
A2 A4 A11 A13 
S2 S4 S5 S11 S14 
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รายวิชา หนวยกิต Knowledge/ Attitude/ Skill 
464-701 วิทยานิพนธ 18(0-54-0) K3 K4 K13 K17 K18 K20 

A1 A2 A4 A11 A13 
S2 S4 S5 S11 S14 

464-800 สารนิพนธ 6(0-18-0) K3 K4 K13 K17 K18 K20 
A1 A2 A4 A11 A13 
S2 S4 S5 S11 S14 
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ค-2 ขอมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 
รายวิชาในหลักสูตร                            39     หนวยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทํางาน (WIL)                            33    หนวยกิต 
 คิดเปนรอยละ                            84.61    ของจํานวนหนวยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จํานวนหนวยกิต 

รอยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การกําหนด
ประสบ 

การณกอน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทํางาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝกงานที่
เนนการเรียนรู
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝกหัดใหม

หรือ
พนักงาน
ฝกงาน 

การบรรจุให
ทํางานหรือ

การฝก
เฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังสําเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

464-501 ชุดวชิากระบวนการวจิัยทางบัญชีเพื่อ
การตีพิมพ 6((5)-2-11) 

         

464-502 ชุดวชิาการบัญชชีั้นสงูเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 6((5)-2-11) 

         

464–511 การบัญชีระหวางประเทศ 3((3)-0-6)          
464–512 การบัญชีรวมสมัย 3((3)-0-6)          
464–601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อ
การตัดสินใจ 3((3)-0-6) 

         

464-700 วิทยานพินธ 36(0-108-0)          

464-701 วิทยานิพนธ 18(0-54-0)          

464-800 สารนิพนธ 6(0-18-0)          
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ค-3 แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะทอนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 
จํานวนรายวชิาทัง้หมดที่เปดสอนในหลักสูตร 16 รายวิชา 
จํานวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 16 รายวิชา คิดเปนรอยละ   100   ของรายวิชาในหลักสตูร 
จํานวนรายวชิาทีไ่มไดจัดการเรียนรูแบบเชงิรุก (Active Learning) 0 รายวิชา คิดเปนรอยละ   0  ของรายวิชาในหลักสูตร 
สรุปจํานวนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)     16     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)   
และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 
ไมไดจัดการ

เรียนรู 
แบบเชิงรุก 

 

รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก รอยละของการ
จัดการ เรียนรู
แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

     
  ระบุรอยละ 
  

วิธีการจัดการเรียนรู รอยละ 
464-501 ชุดวชิากระบวนการวจิัยทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ              
6((5)-2-11) 

20 30 Case study and team 
based learning  

20 - 30 100  

464-502 ชุดวชิาการบัญชชีั้นสงูเพื่อการปฏิบัติงาน 6((5)-2-11) 40 10 Case study, team based 
learning, and brainstorming 

10 10 30 100  

464–503 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3((3)-0-6) 25 25 Case study, team based 
learning, and brainstorming 

20 10 30 100  

464–504 การกํากับดูแลกิจการ 3((3)-0-6) 20 30 Case study and team 
based learning  

20 - 30 100  

464–511 การบัญชีระหวางประเทศ 3((3)-0-6) 20 30 Case study, team based 
learning, and brainstorming 

20 - 30 100  

464–512 การบัญชีรวมสมัย 3((3)-0-6) 50 - Case study, team based 
learning, and brainstorming 

 

10 10 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)   
และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

ไมไดจัดการ
เรียนรู 

แบบเชิงรุก 
 

รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก รอยละของการ
จัดการ เรียนรู
แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

     
  ระบุรอยละ 
 

 

วิธีการจัดการเรียนรู รอยละ 
464–601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสนิใจ 
3((3)-0-6) 

40 10 Case study, team based 
learning, and brainstorming 

20 - 30 100  

464–611 การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ 3((3)-0-6) 40 10 Case study, team based 
learning, and brainstorming 

10 10 30 100  

464–612 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3((3)-0-6) 20 30 Case study and team 
based learning  

20 - 30 100  

464–613 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3((3)-0-6) 20 30 Case study and team 
based learning  

20 - 30 100  

464–614 สัมมนาการสอบบัญชี 3((3)-0-6) 40 10 Case study, team based 
learning, and brainstorming 

10 10 30 100  

464–615 สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
3((3)-0-6) 

30 20 Case study, team based 
learning, and brainstorming 

20 - 30 100  

464–616 หัวขอพิเศษทางการบัญชี 3((3)-0-6) 40 10 Case study, team based 
learning, and brainstorming 

10 10 30 100  

464-700 วิทยานิพนธ 36(0-180-0) 70 20 -  10 - 100  
464-701 วิทยานิพนธ 18(0-54-0) 60 30 -  10 - 100  
464-800 สารนิพนธ 6(0-18-0) 50 40 -  10 - 100  
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ค-4 ขอมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หนวยกิต คําอธิบายชุดวิชา ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
464-501 ชุดวชิากระบวนการ 
วิจัยทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ 
(Module: Accounting                   
Research Process for                     
Publication) 
 

6 ((5)-2-11) กระบวนการทําวิจัยการบัญชีรวมสมัยแบบครบวงจร 
อาทิ  ห ลั ก ก ารและความสํ า คัญ ของก ารวิ จั ย                   
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับงานวิจัยดานบัญชี 
การกําหนดปญหาวิจัย คําถามวิจัย และหัวขอวิจัย 
การพัฒนากรอบแนวคิดวิจัย การกําหนดตัวแปรที่ใช
ในการศึกษา การพัฒนาสมมติฐาน ประชากรและ  
การกําหนดกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูลและการ              
วัดคาตัวแปรที่ใชในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล 
การเขียนผลการศึกษาและการอภิปรายผล การเขียน
บทความและ การนําเสนอผลงานวิจัย 
Integrated contemporary accounting                  
research process consisting of principle and  
importance of research, literature review of  
accounting  research, research problem,    
research question, research title, develop-
ment of study framework, variable used,   
hypothesis development, population and 
sampling, data collection and variable 
measurement, data analysis, finding and         
discussion, research manuscript and                   
presentation 
 
 
 
 

- สามารถทาํวิจัยทางการบญัชี
อยางเปนระบบได 
- สามารถเลือกกระบวนการวิจยั
ทางการบญัชีที่เหมาะสม 
- สามารถเขียนบทความวิจัย
ทางการบญัชีเพื่อการตีพิมพได 
 
 

การประเมินจากผลงาน/บทความวิจัย ในดาน
ตางๆ ดังนี ้
- ความสามารถในการเก็บขอมูลและวิเคราะห
ขอมูล  
- ความสามารถวิจารณบทความ 
- ความสามารถในการอภิปรายผล 
- ความสามารถในการเขียนบทความวิจัย
ทางการบญัช ี
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หนวยกิต คําอธิบายชุดวิชา ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
464-502 ชุดวชิาการบัญชี
ชั้นสงูเพื่อการปฏิบัติงาน                         
(Module : Advanced                            
Accounting for Practices) 
 

6 ((5)-2-11) แมบทการบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทํางบการเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่เก่ียวกับหางหุนสวนจด
ทะเบียนนิติบุคคล การสอบบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี  
Accounting framework; accounting                 
record; financial statement and information 
disclosure following by Thailand Financial 
Reporting Standards; net profit for juristic 
person taxation; value added tax; specific 
business tax; stamp duty; withholding tax; 
civil and commercial law for juristic person  
taxation; auditing following by auditing 
standards 

- สามารถประยุกตใชวิธีการ
ทางการบญัชี การสอบบัญชี 
และภาษีอากร ในการปฏิบัติงาน
ทางการบญัชี ไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณ โดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ี
- สามารถจัดทาํรายงานทางการ
บัญชี ไดแก รายงานผูสอบบัญช ี
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษ ี
และรายงานทางการเงนิ 
 
 

- การประเมินผลจากการสอบ 
- การประเมินผลจากทักษะในการทํารายงาน
ทางการบญัช ี
- การประเมินผลจากทักษะในการนําเสนอ
รายงานทางการบัญช ี
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ภาคผนวก ง 

ง-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
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ภาคผนวก ง 

ง-2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 



 

 

106 



 

 

107 



 

 

108 

 
 


	1. รหัสและชื่อหลักสูตร
	หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	1. ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร


	ตำแหน่งทาง
	ระดับการศึกษา
	ชื่อ-สกุล
	วิชาการ
	หมวดวิชาบังคับ แผน ก 2 และแผน ข
	รายวิชา / ชุดวิชา (Module)  21 หน่วยกิต
	464 – 503  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3((3)-0-6)  หน่วยกิต
	(Financial Reports Analysis)
	464 – 504  การกำกับดูแลกิจการ 3((3)-0-6)  หน่วยกิต
	(Corporate Governance)
	ตัวเลขสามตำแหน่งแรก หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา

	464 – 503  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3((3)-0-6)  หน่วยกิต
	464 – 504  การกำกับดูแลกิจการ 3((3)-0-6)  หน่วยกิต
	3.1.4.3   แผน ข
	464 – 503  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3((3)-0-6)  หน่วยกิต
	464 – 504  การกำกับดูแลกิจการ 3((3)-0-6)  หน่วยกิต
	หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
	หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร
	หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
	ภาคผนวก ก
	ก-3 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดำเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	ภาคผนวก ง
	ภาคผนวก ง

	ตำแหน่งทาง
	ระดับการศึกษา
	ชื่อ-สกุล
	วิชาการ
	ตำแหน่งทาง
	ระดับ
	ชื่อ-สกุล
	การศึกษา
	วิชาการ
	ตำแหน่งทาง
	ระดับการศึกษา
	ชื่อ-สกุล
	วิชาการ

