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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  xxxxxxxxxxxxxx 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  

ภาษาอังกฤษ  Master of Accountancy Program  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย         บัญชีมหาบัณฑิต  
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Master of Accountancy 
 ชื่อย่อภาษาไทย    บช.ม.   
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     M.Acc.  
 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า   39  หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า   39  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช ้    ภาษาไทย  
 5.3  การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ใน ปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินในองค์การภาครัฐและเอกชน 
  8.2 ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 
  8.3 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 
  8.4 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 
  8.5 เจ้าหน้าทีบ่ัญชีในระดับหัวหน้างานขึ้นไป 
  8.6 อาจารย์สาขาการบัญชีในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  8.7 นักวิชาชีพบัญชีในแขนงอ่ืน ๆ 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1  นาง อิสราภรณ์ ทนุผล   

      เลขประจ าตัวประชาชน  3-1998-00078-xx-x    
         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   คุณวุฒิ   บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 

  บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)  
  บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสยาม (2537) 
9.2  นางสาว ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ 

  เลขประจ าตัวประชาชน  3-7005-00315-xx-x    
          ต าแหน่ง    อาจารย์          

   คุณวุฒิ  Ph.D. (Accounting) La Trobe University, Australia (2014) 
    บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 
    วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2546) 
      บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต (2541) 

 9.3  นาย พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ 
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-1002-00525-xx-x    
         ต าแหน่ง   อาจารย์ 
         คุณวุฒิ   บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 

  บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)  
  บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชการพระนคร (2539) 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 73000 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
           ในปัจจุบันพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมีผลต่อสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมใหม่เพ่ือ
ความด ารงอยู่ขององค์การ เช่น นวัตกรรมด้านช่องทางการจ าหน่ายสินค้า นวัตกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน การขยายธุรกิจผ่าน
การควบรวมกิจการ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์การก่อให้เพ่ิมความซับซ้อนของรายการทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม
ทางการบัญชีขององค์การ อันน าไปสู่ผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินขององค์การแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้องค์การจ าเป็นต้องสรรหานักบัญชีมืออาชีพที่มีทักษะความเป็นผู้บริหาร และมี
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการวิเคราะห์รายงานทางการเงินขององค์การได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดท ารายงานทางการเงินที่สอดรับกับมาตรฐานการ
บัญชีที่ทันสมัยเพ่ือสร้างความน่าเชื่อให้แก่องค์การ  
 นอกจากนี้การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชมคมอาเซียนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ท าให้มีการเปิดเสรีการประกอบ
อาชีพใน 7 วิชาชีพในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถ
เคลื่อนย้ายการประกอบวิชาชีพได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อก าหนดในการกีดกันการประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศ การเปิดเสรีใน
วิชาชีพบัญชีสามารถก่อให้เกิดทั้งโอกาสและอุปสรรค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในทักษะวิชาชีพและศักยภาพในการแข่งขัน หากผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพร้อมในทักษะวิชาชีพและมีศักยภาพ นั่นถือว่าการเปิดเสรีในวิชาชีพดังกล่าวจะสร้างโอกาสในการประกอบ
วิชาชีพ การก าหนดให้วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่เปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงานได้ ในอนาคตจะมีนักบัญชีจากต่างชาติมาปฏิบัติงาน
ในประเทศไทย หรืออาจรวมถึงการที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับส านักงานบัญชี/สอบบัญชี ในประเทศไทยมากขึ้น การ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้แก่นักบัญชีหรือผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็น รวมทั้ง
เสริมสร้างทักษะด้านภาษา และเพ่ิมเติมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้ทันต่อสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมความพร้อมและขีดความสามารถให้แก่นักบัญชีและบุคลากรด้านการบัญชีเพ่ือใช้ในการแข่งขันกับคนต่างด้าวในการ
ท างานด้านการบัญชี และการใช้ขอ้มูลทางการบัญชีเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันการประกอบธุรกิจ   
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากสถานการณ์การพัฒนาการทางเศรษฐกิจข้างต้นกอปรกับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล ท าให้สังคมรับรู้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เช่น มีการรายงานข่าวของผลกระทบของการบริหารงานและการตัดสินใจด้านบัญชีและ
การเงินของผู้บริหารองค์การที่ผิดพลาด ดังนั้น การด าเนินงานขององค์การในยุคปัจจุบันจะต้องมีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มี
ความโปร่งใสในการน าเสนอข้อมูล เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียขององค์การสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์การได้อย่างรวดเร็ว น าไปสู่ความ
น่าเชื่อถือขององค์การในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจและการด าเนินองค์การสืบไป 

สถานการณ์ข้างต้นก่อให้เกิดความคาดหวังจากสังคมทั้งในและต่างประเทศที่มีต่อนักบัญชีอาวุโสและผู้บริหารด้าน
บัญชีขององค์การที่ชาญฉลาดที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่แม่นย าน าไปสู่การวางแผนด าเนินงานขององค์การที่รอบคอบ 
มีทักษะในการบริหารงานและตัดสินใจเยี่ยงผู้บริหารมืออาชีพ ส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ในการเป็นผู้ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีดังกล่าวจะถูกบ่มเพาะโดยสถาบันการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
หลักสูตร ซึ่งบัณฑิตจะน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาตลอดหลักสูตรมาพัฒนาตนเองให้มีทักษะและศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่มีทักษะของความเป็นผู้บริหารที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีภายหลังจากส าเร็จการศึกษาต่อไป 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร           
 1) สถานการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึ กษา สาขาการบัญชี  ในประเทศไทย พบว่ามี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และผลิตบัญชี
มหาบัณฑิตเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามจ านวนของบุคลากรด้านศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษา มี
จ านวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านการบัญชีจ านวนไม่เพียงพอต่อการเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบัญชี ซึ่งเป็น
รายวิชาบังคับในหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้ส ารวจการรับสมัครอาจารย์
สาขาวิชาการบัญชีในระดับปริญญาโทจากหน้าเว็บไซต์ของคณะวิชาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
พบว่ายังคงมีการรับสมัครอาจารย์ประจ าสาขา วิชาการบัญชีอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายเวลาการรับสมัครมากกว่า 1 ครั้ง จาก
สถานการณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่งยังขาดแคลนอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ซึ่ง
หากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สามารถผลิตมหาบัณฑิตด้านการบัญชี จะช่วยเพ่ิมจ านวนและเพ่ิมโอกาสของผู้
ที่มคีวามต้องการพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีในสถาบันการศึกษาได้ 

2) ส าหรับสถานการณ์ในองค์การธุรกิจทั่วไป มีการให้ข้อมูลข่าวโดยองค์การเอกชนบางแห่ง กล่าวว่า ภาคตลาดทุน
ขาดแคลนบุคลากรระดับสมุห์บัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้การรับสมัครบุคลากรดังกล่าวต้องมีการ
ประกาศรับสมัครจ านวน 2 รอบบัญชี จึงสามารถคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งดังกล่าวได้ เนื่องจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
บัญชีและการเงินในปัจจุบันได้ผันตนเองไปประกอบอาชีพส่วนตัวมากขึ้น (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
รายงานของ Robert Walters (2561) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพชั้นน าของโลก พบว่า การส ารวจอาชีพที่
ตลาดแรงงานต้องการอันดับหนึ่งของไทย ในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ บัญชีและการเงิน โดยระบุว่า การสรรหาบุคลากรด้านบัญชีและ
การเงินคาดว่าจะมีการแข่งขันอย่างมาก เนื่องจากหลายบริษัทจะมองหาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารที่มีความสามารถทั้งด้านเทคนิคและ
ความสามารถในการมีส่วนร่วมในเชิงกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจและสามารถขยายธุรกิจได้ในระยะยาว ท าให้องค์การมีความต้องการ
จ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารที่มีทักษะด้านการบัญชีนอกเหนือจากทักษะการบริหาร นอกจากนั้นยังพบว่ามีแน้วโน้มของการเกิด
ธุรกิจใหม่ประเภทธุรกิจออนไลน์เพ่ิมขึ้น ดังนั้นองค์การจึงมีความต้องการผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการตลาด และมีทักษะ
ด้านการบัญชีและการเงินด้วย โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเดือนในสายงานผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีจะเพ่ิมขึ้น 25-30% 
อีกทั้งภาคการธนาคารและการบริหารการเงินคาดว่า นายจ้างจะพบกับสถานการณ์ท้าทายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและ
การเงินในต าแหน่งผู้บริหารระดับกลางที่มีประสบการณ์ คาดว่าอัตราเงินเดือนจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18-20 จากสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้างต้น กล่าวได้ว่าผู้บริหารที่มีทักษะด้านการบัญชีหรือประสบการณ์ด้านการบัญชีจะมีความได้เปรียบในตลาดแรงงานมากกว่าสาย
อาชีพอ่ืน นอกจากนี้ จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ (2560) กล่าวว่า บัญชีเป็น 1 ใน 5 สายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรทั้งสาย
ปฏิบัติการและผู้บริหาร นอกจากนี้มีการส ารวจข้อมูลพบว่า งานในสายบัญชีเป็นหนึ่งในสายอาชีพ ในตลาดแรงงานเป็นอันดับที่สาม
ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยสายงานการบัญชีจะมีการปรับเปลี่ยนของคุณสมบัติที่
ต้องการชัดเจน โดยองค์การมีความต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติด้านการคิดเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์วางแผนอย่างเป็น
ระบบ และในผู้บริหารบางรายในสายงานบัญชีการเงินด้านการวิเคราะห์จึงไม่มีข้อจ ากัดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาสายตรงด้านบัญชี
การเงินเท่านั้น แต่หากมีทักษะการวิเคราะห์ด้านบัญชีการเงินก็จะเป็นที่ต้องการขององค์การ (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, 2560) 
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จะสามารถตอบสนองความขาดแคลนบุคลากรด้านการบัญชีในตลาดแรงงานโดยแยก
ตามกลุ่มผู้เรียนได้ ดังนี้  
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1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือมีพ้ืนฐานความรู้ด้านการบัญชี แต่ไม่มีประสบการณ์
ท างานหรือมีประสบการณ์ท างานด้านการบัญชีไม่มาก ผู้เรียนจะเพ่ิมโอกาสการพัฒนาตนเองไปสู่ต าแหน่งบริหารการบัญชีระดับต้น 
โดยใช้ทักษะในการค้นหาความรู้ใหม่ และการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสมัยใหม่ หรือพัฒนาตนเองเป็นอาจารย์ประจ าด้านการบัญชีใน
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย 

2. ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือมีพ้ืนฐานความรู้ด้านการบัญชีโดยมีประสบการณ์
ท างานสูงหรืออยู่ในต าแหน่งผู้บริหารด้านการบัญชีระดับต้น ผู้เรียนจะเพ่ิมโอกาสการพัฒนาตนเองไปสู่ต าแหน่งผู้บริหารด้านการ
บัญชีระดับกลางหรือระดับสูง โดยใช้ทักษะในการค้นหาความรู้ใหม่และการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดการบัญชีสมัยใหม่ 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้ส ารวจข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรทั่วประเทศไทย 
มีทั้งหมด 27 สถาบันพบว่า มีอาจารย์ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นทางเลือกในการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได ้

จากสถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมข้างต้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ที่จะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารทางบัญชีระดับสูงต่อไป ดังนั้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
จ าเป็นต้องพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญมีความพร้อมในทักษะวิชาชีพบัญชี   เยี่ยงมืออาชีพและมีทักษะความเป็นผู้บริหาร เพ่ือ
รองรับความต้องการขององค์การที่ต้องการผู้บริหารที่มีทักษะด้านการบัญชีในการบริหารองค์การให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันในการประกอบธุรกิจหรือด าเนินงาน  

นักบัญชีไทยในยุค 4.0 มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นนักบัญชีมืออาขีพที่มีทักษะการเรียนรู้ที่ชาญฉลาด 
ทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการพัฒนาทัศนคติ คุณค่าและพฤติกรรมเยี่ยงมืออาชีพของตนเอง และทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารให้แก่กลุ่มคนที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือสร้างนักบัญชีที่มีทักษะทางบัญชีเยี่ยงมือ
อาชีพและมีทักษะความเป็นผู้บริหาร เพ่ือรองรับความต้องการบุคลากรในระดับผู้บริหารขององค์การซึ่งมีความต้องการผู้บริหาร
องค์การที่มีทักษะด้านการบัญชีเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง  โดยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติของนักบัญชีที่มีทักษะความรู้บัญชีเยี่ยงผู้บริหารมืออาชีพ สอด
รับกับความต้องการขององค์การชั้นน าในปัจจุบันซึ่งมีความต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการบัญชีและมีทักษะการบริหารที่ชาญ
ฉลาด ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันองค์การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ดังนั้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การในภาครัฐและเอกชนต้องการ  
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจหลายประการ โดยมีพันธกิจหลัก ได้แก่ การพัฒนาและถายทอด   ความรูเพ่ือเสริมสร
างบุคคลใหมีความรูในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปญญา ความคิด และความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิชาที่มี
การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนในด้านการจัดการทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยปัจจุบันคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 2 สาขาวิชา หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนในระดับปริญญาบัณฑิต ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 5 สาขาวิชา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 สาขาวิชา และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทั้งนี้ คณะฯ ได้พิจารณาและ
พัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตเพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนาศักยภาพในการสอนของคณาจารย์ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของบัณฑิตและคณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีน าไปสู่ผลการวิจัยที่หลากหลาย และเพ่ิมโอกาสในการ
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แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางการบัญชี การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่
กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” และปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “สร้างสรรค์
ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม”  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
      ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา         
                 “ปรีชาญานและคุณธรรมในวิชาชีพของนักบัญชี เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 

 1.2  ความส าคัญ 
     ผลของการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตน์ และ

การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์การที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการบัญชี มีการปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และการรายงานฐานะทางเงินขององค์การเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับเวลา นักบัญชีในยุค
ปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีความสามารถ    ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชี เพ่ือรองรับต่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชีที่
มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีที่มีองค์ความรู้ด้านบัญชีในระดับปริญญาตรีส่วนหนึ่ง ยังขาดทักษะในการพัฒนาองค์
ความรู้ และการค้นหาความรู้ด้านบัญชีที่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อการเผชิญสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ใน
ปัจจุบันท าให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดภาวะขาดแคลนผู้มีความรู้ทางด้านการบัญชีที่จะสร้าง    องค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
ประยุกต์ในองค์การที่อยู่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน  
 จากข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถของนักบัญชีของประเทศไทย เพ่ือสามารถ
แข่งขันกับนักบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนสาขาการบัญชีเพียงในระดับ
ปริญญาตรีเท่านั้น โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2559 จากเหตุผลดังกล่าวสะท้อนให้ตระหนักในโอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ด้านการบัญชีของ
คณะฯ พัฒนาคุณภาพการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ด้านการบัญชี และรองรับความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการบัญชีของ
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ จากข้างต้นการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จึง
มีความส าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชีและการเงิน ที่ปรึกษา
ทางการเงินให้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่บัญชีในระดับหัวหน้างาน อาจารย์ นักวิชาการ และ
นักวิจัย เป็นต้น ให้มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการบัญชีที่มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคมพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรในวิชาชีพบัญชีให้เติบโตเป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาด้านการบัญชีขององค์การในตลาดเงิน ตลาดทุน องค์การก ากับดูแล
อุตสาหกรรมที่อยู่ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์การธุรกิจทั่วไป และหน่วยเศรษฐกิจอ่ืน โดยสามารถท างาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่กับความมีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถใน
การประยุกต์วิทยาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งระดับจุลภาค
และมหัพภาคให้มีความสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จะผลิตบัณฑิตรุ่นแรกในปี พ.ศ. 
2562 การพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตนี้ จึงถือเป็นการสร้างแหล่งการเรียนรู้ต่อเนื่องแก่ผู้จบการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ของคณะวิทยาการจัดการอีกด้วย จึงน ามาสู่การพิจารณาพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เพ่ือผลิตบุคลากรด้านการบัญชีที่มีองค์
ความรู้ พร้อมต่อการปฏิบัติงาน แก้ปัญหา และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

         1.3.1  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1) เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่ใช้ทักษะทางวิชาชีพการบัญชี โดยความสุจริตและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเองและองค์การเยี่ยงผู้บริหารทางด้านการบัญชี 
 2) เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ด้านบัญชีใช้ในการบริหารและตัดสินใจในฐานะผู้บริหารด้านการบัญชี
ได้อย่างเหมาะสม  
 3) เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน สร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์การ 
 4) เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างความรู้ด้านการบัญชีอันมีประโยชน์ต่อองค์การหรือสังคมได้อย่างเป็น
ระบบ  
 1.3.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
 

 

 

 
 
 

 

 

ล าดับ
ที ่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO1 สามารถใช้ทักษะด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษในการท างานที่ได้รับมอบหมาย
โดยไม่ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น  
และรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง 
โดยการอธิบายผลงานของตนเองได้ 
เมื่อมีการซักถามจากบุคคลอ่ืน 

        

PLO2 
 

สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรม 

        

PLO3 
 

สามารถอธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
องค์การและสังคมจากการด าเนินงานของ
องค์การที่ไม่มีบรรษัทภิบาลได้ 

        

PLO4 
 

สามารถแปลความหมายข้อมูลทางการบัญชี 
ทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสรุปความหมาย 
ในรูปแบบการเขียนหรือพูดอธิบายให้แก่ 
บุคคลอ่ืนที่ท างานร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การได้ รวมถึงรับผิดชอบต่อ 
ความไม่ชัดเจนของการแปลความหมายข้อมูล   
โดยการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่บุคคลดังกล่าว 
ได้ด้วยตนเอง 
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ล าดับ

ที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
Cognitive Domain 

(Knowledge) 
 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO5 
 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
ความหมายของข้อมูลทางบัญชีทั้งท่ีเป็นตัวเลข
และไม่ใช่ตัวเลขให้แก่บุคคลที่ท างานร่วมหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลทางการบัญชีนั้น 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยการเขียน
หรือการน าเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง    
และรับผิดชอบต่อการเขียนหรือการน าเสนอ
ของตนเอง โดยการตอบข้อซักถามของบุคคล
ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

        

PLO6 
 

สามารถประยุกต์ศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
การบัญชีเพ่ือใช้ในการจัดการในฐานะผู้บริหาร
ทางบัญชี ซึ่งต้องใช้ทักษะด้านคิดวิเคราะห์
ข้อมูลและการตัดสินใจ 

        

PLO7 
 

สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน 
การบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
องค์การได้ 

        

PLO8 
 

สามารถประเมินสถานการณ์หรือทางเลือก
ทางการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

PLO9 
 

สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลทาง 
การบัญชีและเกี่ยวข้องกับการบัญชีเพ่ือสร้าง
ความรู้ แนวปฏิบัติ หรือวิธีการด้านการบัญชี 
ได้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการวิจัย โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลข 

        

 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม 
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 1.3.3  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่ใช้ทักษะทาง

วิชาชีพการบัญชี โดยความสุจริต  

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 

และองค์การเยี่ยงผู้บริหารทางด้านการบัญชี 

         

2. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถน าความรู้

ด้านบัญชีใช้ในการบริหารและตัดสินใจ 

ในฐานะผู้บริหารด้านการบัญชีได้  

         

3. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ข้อมูล

ด้านการบัญชีและการเงินสร้างทางเลือก 

ที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์การ 

         

4. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถสร้าง

ความรู้ด้านการบัญชีอันมีประโยชน์ต่อ

องค์การหรือสังคมได้อย่างเป็นระบบ  

         

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหัวข้อในการสอน 
    ในรายวิชาเสริมพ้ืนฐานความรู้ 
    ของผู้เรียน ด าเนินการ 
    ทุกสิ้นภาคการศึกษา 

1. สัมภาษณ์ผู้เรียนเพ่ือรับฟังสิ่งทีเ่ป็น 
    อุปสรรคและสิ่งที่เป็นการสนับสนุน  
    และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 
    พิจารณาปรับปรุงหัวข้อในการสอน 
    ในภาคเรียนถัดไป 
2. ประชุมพิจารณาผลการประเมิน 
    ในรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ประกอบผล 
    การสัมภาษณ์ผู้เรียนในรายวิชา 
    เสริมพ้ืนฐาน เพ่ือทบทวนหัวข้อใน 
    การสอนโดยด าเนินการหลังจาก 
    สิ้นสุดการสอนในรายวิชาเสริม 
    พ้ืนฐาน ทุกภาคการศึกษาต้น  
    ทุกปีการศึกษา  

1. หลักฐาน : รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ 
    การเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา 
    เสริมพ้ืนฐาน 
    ตัวบ่งชี ้: สรุปความคิดเห็นในภาพรวม 
    ของผู้เรียนในรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
2. หลักฐาน : รายงานการประชุมวาระการ 
    พิจารณาผลการประเมินในรายวิชา 
    เสริมพ้ืนฐาน 
    ตัวบ่งชี้ : สรุปผลการประเมินในรายวิชา 
    เสริมพ้ืนฐานในภาพรวมและข้อสังเกต 
    ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
3. หลักฐาน : รายงานผลการปรับปรุงหัวข้อ 
    ในการสอนในรายวิชาเสริมพ้ืนฐานความรู้ 
    ของผู้เรียน 
    ตัวบ่งชี้ :  ผลการปรับปรุงหัวข้อในการ 
    สอนในรายวิชาเสริมพ้ืนฐานความรู้ของ 
    ผู้เรียน 

2. ปรับปรุงทบทวนรายวิชา 
    ทีป่รากฏในแผนการเรียน 
    ที่จัดสอน โดยทบทวน (1) ล าดับ 
    รายวิชาที่ก าหนดไว้ตามแผน  
    (2) ค าอธิบายรายวิชาที่เหมาะสม 
    กับกลุ่มผู้เรียนและสอดคล้องกับ 
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน 
    สถานการณ์ปัจจุบัน ด าเนินการ 
    ทุกสิ้นภาคการศึกษา 

 

1. พิจารณาการประเมินผลตาม 
    รายวิชา เพ่ือเป็นข้อสังเกตระดับ 
    ค่าคะแนนของการเรียนของผู้เรียน  
 
 
 
2. สุ่มสัมภาษณ์ผู้เรียนเพ่ือเป็น 
    ข้อสังเกตในการปรับปรุง เช่น 
    รายวิชาดังกล่าวมีล าดับการเรียน 
    เหมาะสมหรือไม่    

1. หลักฐาน : แบบรายงานเกรดในแต่ละ 
    รายวิชาในระบบทะเบียนของ 
    มหาวิทยาลัย (www.reg.su.ac.th)  
    ตัวบ่งชี้ : จ านวนผู้เรียนที่ได้ค่าคะแนน 
    หรือเกรดในรายวิชาที่ผ่านการประเมิน 
    และไม่ผ่านการประเมิน 
2. หลักฐาน : รายงานสรุปผลการ 
    สัมภาษณ์ผู้เรียน 
    ตัวบ่งชี้ :  สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 
    ผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นข้อสังเกตในการ 
    ปรับปรุงทบทวนรายวิชาในแผนการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.su.ac.th/
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. ปรับปรุงทบทวนรายวิชา 
    ที่ปรากฏในแผนการเรียน 
    ที่จัดสอน โดยทบทวน (1) ล าดับ 
    รายวิชาที่ก าหนดไว้ตามแผน  
    (2) ค าอธิบายรายวิชาที่เหมาะสม 
    กับกลุ่มผู้เรียนและสอดคล้องกับ 
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน 
    สถานการณ์ปัจจุบัน ด าเนินการ 
    ทุกสิ้นภาคการศึกษา (ต่อ) 

3. สรุปรายงานผลการสอน มคอ.5  
    เพ่ือรับฟังของข้อสังเกตและ 
    ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
    ในรายวิชา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
4. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    เพ่ือหารือเกี่ยวกับปัญหาและ 
    อุปสรรคในการเรียนการสอน  
    โดยด าเนินการทุกภาคการศึกษา 

3. หลักฐาน : รายงานสรุปผลการรายงาน 
    ผลการด าเนินงานในรายวิชา (มคอ.5)  
    ในระบบ ms-cloud ของคณะฯ 
    (www.cloud.ms.su.ac.th) 
   ตัวบ่งชี้ : สรุปผลการรายงานผลการ 
    ด าเนนิงานในรายวิชา โดยพิจารณาข้อมูล 
    สรุปรายงานการสอน เช่น จ านวน 
    นักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านในรายวิชา  

ผลประเมินการสอน และข้อคิดเห็นของ  
    ผู้สอน เป็นต้น 
4. หลักฐาน : รายงานการประชุมหลักสูตร 
    วาระการพิจารณาปัญหาและอุปสรรค 
    ในการเรียนการสอนโดยอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี ้: สรุปผลรายงานการประชุม 
    เช่น สรุปข้อสังเกตของปัญหาและ 
    อุปสรรคในการเรียน  
5. หลักฐาน : รายงานผลการปรับปรุง   
    ทบทวนรายวิชา 
    ตัวบ่งชี้ : ผลการปรับปรุงทบทวน 
    รายวิชา 

3. ปรับปรุงกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
    ที่ใช้พัฒนาทักษะและ 
    ประสบการณ์ด้านการบัญชี 
    ของผู้เรียน  
    ด าเนินการภายในระยะเวลา  
    2 ปี 

1. สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
    นอกชั้นเรียนที่ใช้พัฒนาทักษะ 
    และประสบการณ์ด้านการบัญชี 
    ของผู้เรียน 
2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ   
    หลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนและ 
    ปรับปรุงการจัดกิจกรรม 
    นอกชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก 
    ผลประเมินกิจกรรมนอกชั้นเรียน  
    โดยด าเนินการทุกภาคการศึกษา 

1. หลักฐาน : แบบประเมินกิจกรรม 
   นอกชั้นเรียน 
   ตัวบ่งชี้ : ผลประเมินกิจกรรม 
   นอกชั้นเรียนที่ใช้พัฒนาทักษะและ 
   ประสบการณ์ด้านการบัญชีของผู้เรียน 
2. หลักฐาน : รายงานประชุมหลักสูตรวาระ 
   การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการจัด 
   กิจกรรมนอกชั้นเรียน  
   ตัวบ่งชี้ : สรุปรายงานประชุมหลักสูตร 
   วาระการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง 
   การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน โดยอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

http://www.cloud.ms.su.ac.th/
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. ปรับปรุงกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
    ที่ใช้พัฒนาทักษะและ 
    ประสบการณ์ด้านการบัญชี 
    ของผู้เรียน  
    ด าเนินการภายในระยะเวลา  
    2 ปี (ต่อ) 

 3. หลักฐาน : รายงานผลการปรับปรุง 
    กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ใช้พัฒนาทักษะ 
    และประสบการณ์ด้านการบัญชี 
    ตัวบ่งชี ้: ผลการปรับปรุงกิจกรรม 
    นอกชั้นเรียนที่ใช้พัฒนาทักษะและ    
    ประสบการณ์ด้านการบัญชี 

4. ปรับปรุงรายละเอียดที่ก าหนดใน 
    มคอ.2 เพ่ือให้ทันสมัยกับ 
    สถานการณ์ในปัจจุบัน  
    ด าเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี  
 

1. พิจารณา มคอ.3 ของผู้รับผิดชอบ 
    รายวิชา โดยเปรียบเทียบกับ 
    รายละเอียดของรายวิชาที่ก าหนด 
    ในหลักสูตร ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
    ทุกภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พิจารณา มคอ.5 โดยเปรียบเทียบ 
    กับ มคอ.3 เพ่ือเป็นข้อสังเกตในการ 
    ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
3. พิจารณารายงานผลการด าเนินงาน 
    หลักสูตร (มคอ. 7) โดยพิจารณา 
    เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
 
 
4. พิจารณารายงานสรุปผลการ 
    สัมภาษณ์ผู้เรียนที่จัดท าเพ่ือใช้ 
    ในการปรับปรุงรายวิชา  
 
 

1. หลักฐาน : มคอ. 3 ในระบบ ms-cloud 
    ของคณะฯ (www.cloud.ms.su.ac.th) 
    ตัวบ่งชี้ : ความสอดคล้องของ 
    รายละเอียดการสอนที่ปรากฏใน มคอ. 3 
    กับ รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาที่ 
    ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หากมีการปรับ 
    รายละเอียดแตกต่างไปจากเล่มหลักสูตร 
    มคอ.2 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย  
    ให้บันทึกเป็นข้อสังเกตเพ่ือน าไปทบทวน 
    ปรับปรุงรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
    โดยอาจเป็นการปรับปรุงย่อยโดยใช้ 
    สมอ.08 หรือ ปรับปรุงใหญ่ (หากการ 
    ปรับปรุงดังกล่าวกระทบโครงสร้าง 
    หลักสูตร) 
2. หลักฐาน : มคอ. 5 ในระบบ ms-cloud 
    ของคณะฯ (www.cloud.ms.su.ac.th) 
    ตัวบ่งชี้ : ความสอดคล้องของ 
    รายละเอียดการสอนที่ปรากฏใน มคอ. 5 
    กับรายละเอียดการสอนที่ปรากฏใน มคอ.3 
3. หลักฐาน : มคอ. 7 ที่จัดท าโดยอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี้ : ผลการด าเนินงานที่อธิบาย 
    ใน มคอ. 7 ใช้เป็นข้อสังเกตเพ่ือ 
    ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
4. หลักฐาน : รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ 
    ผู้เรียนที่จัดท าเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
    รายวิชา   
    ตัวบ่งชี้ : สรุปผลข้อมูลการสัมภาษณ์ 
    ผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ 

http://www.cloud.ms.su.ac.th/
http://www.cloud.ms.su.ac.th/
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. ปรับปรุงรายละเอียดที่ก าหนดใน 
    มคอ.2 เพ่ือให้ทันสมัยกับ 
    สถานการณ์ในปัจจุบัน  
    ด าเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี 
    (ต่อ) 

5. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 
    ในแต่ละภาคการศึกษา นอกเหนือ  
    จากการพิจารณาใน มคอ. 5  
 
6. สัมภาษณ์ผู้เรียนก่อนจบการศึกษา 
    เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 
    พัฒนาหลักสูตร  
 
7. เก็บข้อมูลจากศิษย์เก่าเพ่ือใช้เป็น 
    ข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร  
 
 
8. เก็บข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อ 
    บัณฑิตจากนายจ้างเพ่ือใช้เป็น   
    ข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร 

 

5. หลักฐาน : รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ 
    ผู้สอน  
    ตัวบ่งชี้ : สรุปผลข้อมูลการสัมภาษณ์ 
    ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ   
6. หลักฐาน : รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ 
    ผู้เรียนก่อนจบการศึกษา  
    ตัวบ่งชี้ : สรุปผลข้อมูลการสัมภาษณ์ 
    ผู้เรียนก่อนจบการศึกษา   
7. หลักฐาน : รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ 
    ศิษย์เก่า  
    ตัวบ่งชี้ : สรุปผลข้อมูลการสัมภาษณ์ 
    ศิษย์เก่า  
8. หลักฐาน : รายงานสรุปผลการเก็บข้อมูล 
    ความพึงพอใจนายจ้าง 
    ตัวบ่งชี้ : สรุปผลข้อมูลการเก็บข้อมูล 
    ความพึงพอใจนายจ้าง 
9. หลักฐาน : รายงานผลการปรับปรุง 
    รายละเอียดที่ก าหนดใน มคอ.2  
    ตัวบ่งชี้ : ผลการปรับปรุงรายละเอียด 
    ที่ก าหนดใน มคอ.2 

5. แผนพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
   ที่คาดหวัง ด าเนินการภายใน 
   ระยะเวลา 2 ปี 

1. พิจารณาความต้องการจ าเป็นของ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรได้แก่    
1.1 ความต้องการของตลาดแรงงาน 
      ในภาพรวม 
1.2 ผู้ประกอบการ/นายจ้าง  
     องค์การภาคเอกชนและภาครัฐ 
1.3 ศิษย์ปัจจุบัน 
1.4 ศิษย์เก่า  
1.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.6 วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะฯ 
1.7 วิสัยทัศน์/พันธกิจ มหาวิทยาลัย 
1.8 มาตรฐานการอุดมศึกษา    
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.9 มาตรฐานการศึกษาระหว่าง   
     ประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
     บัญชี 

1. หลักฐาน : รายงานผลส ารวจความ 
    ต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    กับหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี้ : สรุปผลข้อมูลความต้องการ 
    จ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5. แผนพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
   ที่คาดหวัง ด าเนินการภายใน 
   ระยะเวลา 2 ปี (ต่อ) 

2. ทบทวนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
    ส่วนเสียกับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
3. น าความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
    ส่วนเสียกับหลักสูตร พิจารณา 
    ทบทวนวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. หลักฐาน : เอกสารวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
    ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
    ในปัจจุบันกับความต้องการจ าเป็นของ 
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้ก าหนดผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร 
    ฉบับก่อนหน้า 
    ตัวบ่งชี้ : ผลการวิเคราะห์ความจ าเป็น 
    ของผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบันในประเด็น 
    ที่แตกต่างไปจากเดิม 
3. หลักฐาน : เอกสารแสดงความต้องการ 
    จ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
    หลักสูตร  
               : เอกสารแสดงความสัมพันธ์ 
    ระหว่างความต้องการจ าเป็นของผู้มี 
    ส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรกับผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร 
    ฉบับปรับปรุงใหม่ 
    ตัวบ่งชี้ : ประเด็นความต้องการจ าเป็น 
    ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร  
              : ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง 
    ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ 
    ส่วนเสียกับหลักสูตรกับผลลัพธ์ 
    การเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร 
    ฉบับปรับปรุงใหม่ 
4. หลักฐาน : รายงานผลการปรับปรุง     
   แผนพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   ตัวบ่งชี้ : ผลการปรับปรุงแผนพัฒนา 
   ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  ไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นสมควร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     ไม่มี  
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
   ภาคการศึกษาต้น     เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
            ภาคการศึกษาปลาย    เดือนธันวาคม – เมษายน  
            ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน      
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
       2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
                          หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอ่ืนที่
มีการเรียนในรายวิชาด้านการบัญชีอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นราย ๆ ไป  
 แผน ข เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอ่ืนที่มีการเรียนใน
รายวิชาด้านการบัญชีอย่างน้อย 15 หน่วยกิต หรือสาขาอ่ืน โดยเป็นผู้ก าลังปฏิบัติงานด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับ
จนถึงวันสมัคร ทั้งนี้ คุณสมบัติอื่น  ๆให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นราย ๆ ไป  
 2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2561 
ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า    
        เนื่องจากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ จึงคาดการณ์ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ได้แก่ 
     2.3.1 นักศึกษาบางส่วนเรียนรายวิชาทางการบัญชีในระดับปริญญาตรีในจ านวนไม่มาก ท าให้อาจมีพ้ืนฐานความรู้
แตกต่างจากผู้เรียนคนอ่ืน 
                 2.3.2 ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานาน ท าให้พื้นฐานความทันสมยัของความรู้แตกต่างจากผู้เรียนคนอ่ืน        

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1 หลักสูตรจัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ 
                2.4.2 หลักสูตรจัดคลินิกบัญชีวิชาการให้แก่นักศึกษา โดยมีการก าหนดวันและเวลาให้แก่นักศึกษา  ทราบทุกภาค
การศึกษา 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
แผน ก แบบ ก2 
 ช้ันปท่ี  จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ชั้นปท่ี 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปท่ี 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 

แผน ข 
ช้ันปท่ี  จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ชั้นปท่ี 1 28 28 28 28 28 
ชั้นปท่ี 2 - 28 28 28 28 

รวม 28 56 56 56 56 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 28 28 28 28 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ(หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 

ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
คาลงทะเบียน* 3,900,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 
รวมรายรับ 3,900,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 
*คาลงทะเบียนเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท  

        2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
หมวดเงิน ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

งบดําเนินการ  

คาใชจายบุคลากร 1,296,000 1,324,800 1,354,752 1,385,902 1,418,298 

คาใชจายดําเนินงาน 2,685,200 3,630,400 3,659,200 3,688,864 3,719,418 

รายจายระดับมหาวิทยาลัย 585,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 

รวม  4,566,200 6,125,200 6,183,952 6,244,766 6,307,716 

จํานวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 152,207 102,087 103,066 104,079 105,129 
 

หมายเหตุ : คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอป เทากับ 130,000 บาท 
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2.7  ระบบการศึกษา 
               [ ]     แบบชั้นเรียน 
                    [     ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [     ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [     ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [     ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [     ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
               3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
      3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
            แผน ก แบบ ก2  
  วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน     6  หน่วยกิต 
                      วิชาบังคับ                      จ านวน            24  หน่วยกิต 
           วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า            3  หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                           12    หน่วยกิต   
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                      39    หน่วยกิต   

แผน ข 
  วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน     6  หน่วยกิต 
                      วิชาบังคับ                      จ านวน            24  หน่วยกิต 
           วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า           12  หน่วยกิต 
 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)                                       3    หน่วยกิต   
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                      39    หน่วยกิต 
 และสอบประมวลความรู้   

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
  นักศึกษาจะสอบประมวลความรู้ได้ต่อเมื่อเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

นักศึกษาแผน ข ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จะต้องสอบประมวล
ความรู้ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยมีลักษณะของข้อสอบเป็นการรวบรวมวิชาความรู้ทางการบัญชี นักศึกษา
จะต้องท าคะแนนสอบข้อเขียนให้ได้ไม่น้อยกว่า 60% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน และส าหรับนักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียนแล้วจึงจะมี
สิทธิสอบปากเปล่า ส าหรับการสอบปากเปล่านั้นจะพิจารณาความรู้ของนักศึกษาทางด้านทฤษฎีวิชาการและการน าไปใช้ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะเป็นผู้ก าหนดรายวิชาที่สอบให้ทราบล่วงหน้า และให้ผลการสอบเป็นผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) โดย
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นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกินสองครั้ง ถ้าสอบข้อเขียนครั้งแรกไม่ผ่านจะถือว่าเป็นการสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน
ครั้งที่ 1 และจะต้องสอบข้อเขียนในครั้งที่ 2 ให้ผ่านจึงจะมีสิทธิสอบปากเปล่า นักศึกษาที่สอบปากเปล่าไม่ผ่านในการสอบครั้งแรก ไม่
ต้องสอบข้อเขียนอีกและสามารถเข้าสอบปากเปล่าในครั้งที่ 2 

 

      3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
           เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
    787 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
           เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก    หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
     5   = ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1  
     6   = ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 
             เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
     0 = วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
     1 = วิชาบังคับ 
     2-3 = วิชาเลือก 
     9 = วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
             เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา   

 3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และ
ชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
                จ านวนหน่วยกิต   =   บ + ป + น             
                  3 
  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
     เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
               เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา   
 วิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่มุ่งปรับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาให้พร้อมที่จะศึกษา   ในระดับ

บัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาที่ได้จากการเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็น S หรือ U และรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่นับหน่วยกิตในการจบหลักสูตร ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถพิจารณาการยกเว้นได้ ดังรายวิชาเสริมพ้ืนฐานต่อไปนี้ 
787 501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 

(English for Accountants)  
3*(3-0-6) 

787 502 สถิติส าหรับงานวิจัยทางบัญชี 3*(3-0-6) 
  (Statistics for Accounting Research)   

แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
1. วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต       

787 511 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 
(Managerial Economics)   

787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 

(Strategic Cost Management)   

787 513 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 

 
(Financial Management)    

787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 

 

(Strategic Tax Management) 

 787 515 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 

(Strategic Financial Reports Analysis)   

787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 

 
(Financial Reporting Standard Application) 

 787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 

 
(Research Methodology in Accounting)   

787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology for Professional Accountants)   

 
 
 
 
 
 
_______________________ 

หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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2. วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้     

787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Management)   
787 622 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Organizational Behavior and Modern Management)  
787 623 การบริหารการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Marketing Management)  
787 624 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Business Finance)  
787 625 การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
  (Internal Control and Corporate Governance)   

787 626 การสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Auditing)   

787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Financial Accounitng)   

787 628 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 3(3-0-6) 

 (Corporate Social Responsibility Reporting)  

787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Managerial Acoounitng)  

787 630 การบัญชีภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร 3(3-0-6) 

 (Accounting for Governmental and Non-profit Organization)  
 

3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 

787 691 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

  (Thesis)    
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แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 
1. วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต       

787 511 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 
(Managerial Economics)   

787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 

(Strategic Cost Management)   

787 513 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 

 
(Financial Management)    

787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 

 

(Strategic Tax Management) 

 787 515 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 

(Strategic Financial Reports Analysis)   

787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 

 
(Financial Reporting Standard Application) 

 
 

787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 

 
(Research Methodology in Accounting)   

787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology for Professional Accountants)   

 
2. วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Management)   
787 622 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Organizational Behavior and Modern Management)  
787 623 การบริหารการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Marketing Management)  
787 624 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Business Finance)  
787 625 การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
  (Internal Control and Corporate Governance)   

787 626 การสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Auditing)   
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787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Financial Accounitng)   

787 628 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 3(3-0-6) 

 (Corporate Social Responsibility Reporting)  

787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Managerial Acoounitng)  

787 630 การบัญชีภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร 3(3-0-6) 

 (Accounting for Governmental and Non-profit Organization)  
 
3. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 3 หน่วยกิต 

787 692 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 

  (Independent Study)   
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
 แผน ก แบบ ก 2  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
787 501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 3*(3-0-6) 
787 502 สถิติส าหรับงานวิจัยทางบัญชี 3*(3-0-6) 
787 511 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

รวมจ านวน 6 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
787 513 การจัดการการเงิน  3(3-0-6) 
787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
787 515 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี  3(3-0-6) 
787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  3 
รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

787 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
รวมจ านวน 12 
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แผน ข  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
787 501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 3*(3-0-6) 
787 502 สถิติส าหรับงานวิจัยทางบัญชี 3*(3-0-6) 
787 511 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

รวมจ านวน 6 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
787 513 การจัดการการเงิน  3(3-0-6) 
787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
787 515 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี  3(3-0-6) 
787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  6 
รวมจ านวน 12 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

787 692 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 3 
 วิชาเลือก  6 

รวมจ านวน 9 
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     3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   
 
787 501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี      3(3-0-6) 

 (English for Accountants) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจและการบัญชี การอ่านเพ่ือระบุ ใจความหลัก 

ใจความรอง และใจความสรุป การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อบทความด้านบริหาร    ธุรกิจและการบัญชี 

 
787 502 สถิติส าหรับงานวิจัยทางบัญชี      3(3-0-6) 
  (Statistics for Accounting Research) 
  เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยด้านการบัญชี 

การเลือกสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การน าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลและการแปลความหมาย 

           

787 511 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 
  (Managerial Economics)  

การประยุกต์ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์และทางเลือกที่มีเหตุมีผลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ โครงสร้าง

ของตลาดและราคา การตัดสินใจเกี่ยวกับผลผลิต ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ในการก าหนดราคา ระบบสารสนเทศทางด้าน

เศรษฐศาสตร์และบทบาทของรัฐบาลในระบบตลาด 

 
787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 

 (Strategic Cost Management) 
  แนวคิดและเทคนิคการบัญชีบริหารสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ

วางแผนและควบคุม การลดต้นทุนและควบคุมต้นทุนขององค์การ การพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน ประเด็นที่น่าสนใจด้านการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
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787 513 การจัดการการเงิน        3(3-0-6) 
  (Financial Management) 

  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการเงินสมัยใหม่ การวางแผนการเงินขององค์การ การวิเคราะห์ความต้องการ

เงินทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดการเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาสินทรัพย์ถาวร การ

ลงทุน การวิเคราะห์แหล่งลงทุน การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ การใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง ประเด็นที่

น่าสนใจด้านการจัดการการเงิน 

   
787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
  (Strategic Tax Management) 
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ปัญหาภาษีอากรร่วมสมัย การวางแผนภาษี ราคาโอน 

ภาษีระหว่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจด้านภาษีอากร 

 

787 515          การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
  (Strategic Financial Reports Analysis) 
    รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวัด

มูลค่ากิจการ ประเด็นการวิเคราะห์รายงานทางการเงินที่น่าสนใจ 

 
787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    3(3-0-6) 
  (Financial Reporting Standard Application) 
    กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการประยุกต์ปัญหาในการ

ประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประเด็นที่น่าสนใจและงานวิจัยทางด้านมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

 
787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี       3(3-0-6) 
  (Research Methodology in Accounting) 
    หลักพ้ืนฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย ค าถามงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย การตั้ง สมมติฐานงานวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดค่า ตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล การ

ทดสอบสมมติฐาน การสรุปและอภิปรายผล การน าเสนองานวิจัย งานวิจัยทางการบัญชีร่วมสมัย  
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787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ   3(3-0-6) 
  (Information Technology for Professional Accountants) 
  บทบาทของนักบัญชีมืออาชีพ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อนักบัญชีมืออาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านภาษี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความได้เปรียบในการ

แข่งขันของนักบัญชี การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่ 

   

787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ์        3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
   กระบวนการการจัดการ กลยุทธ์การจัดการส าหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับ

สภาพแวดล้อมภายนอก การวางนโยบายองค์การ การวิเคราะห์นโยบายองค์การ การก าหนด เป้าหมายองค์การ การวางแผนกล
ยุทธ์ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์   
    

787 622 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่     3(3-0-6) 
   (Organizational Behavior and Modern Management) 
   พฤติกรรมองค์การ ภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ พฤติกรรมกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง แนวคิด

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การวางแผนการจัดการ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ประเมินและการควบคุมผลการด าเนินงานองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ และแนวคิดองค์การสุข
ภาวะ 

 
787 623 การบริหารการตลาดสมัยใหม่      3(3-0-6) 
 (Modern Marketing Management) 

การบริหารการตลาดในเชิงปฏิบัติส าหรับธุรกิจเริ่มต้นขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารกลยุทธ์ทาง
การตลาด การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า การบริหารแบรนด์ การน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด นโยบายในการ
โฆษณา นโยบายในการขาย และการตลาดดิจิทัล   

 
787 624 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 (International Business Finance) 

การบริหารการเงินส าหรับบริษัทข้ามชาติ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน การเปิดเผยความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินและผลกระทบของการเปิดเผยต่อการกู้ยืมเงิน ตลาด
ทุนระหว่างประเทศ การตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศและการรวมธุรกิจ 
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787 625  การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
  (Internal Control and Corporate Governance) 
    ระบบบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เทคนิคการควบคุมภายใน 

แนวคิดและกระบวนการก ากับดูแลกิจการ กลไกการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน  ได้เสีย การสร้างความโปร่งใส

ของการรายงานทางการเงิน ประเด็นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

      
787 626 การสอบบัญชีขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Auditing) 
    แนวคิดและเทคนิคสมัยใหม่ทางด้านการสอบบัญชี การบูรณาการความรู้ทางบัญชีและการสอบบัญชีเพ่ือ

ตรวจสอบการทุจริตทางการเงิน ประเด็นและงานวิจัยด้านการสอบบัญชีที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
     
787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Financial Accounting) 
    พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน มาตรฐานรายงานทางการเงินร่วมสมัย ประเด็นและ

งานวิจัยทางบัญชีการเงินที่น่าสนใจ 
 
787 628 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ    3(3-0-6) 
  (Corporate Social Responsibility Reporting) 
    แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม วิธีการสื่อสารผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้

เสียและสังคม การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานขององค์การ การพัฒนาตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อ

สังคม เทคนิคการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

 
787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Managerial Accounting) 

  พัฒนาการของแนวคิดและเทคนิคทางการบัญชีบริหารร่วมสมัย ประเด็นและงานวิจัยทางบัญชีบริหารที่
น่าสนใจ 

     
787 630 การบัญชีภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร    3(3-0-6) 
  (Accounting for Governmental and Non-profit Organization) 
    ลักษณะองค์การภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ การบัญชีกองทุน การจัดท างบประมาณ การประเมินผลการด าเนินงานองค์การ การเปิดเผย
ข้อมูล การวิเคราะห์รายงานทางการเงินส าหรับองค์การภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร ประเด็นที่น่าสนใจ
ด้านการบัญชีภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร 
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787 691 วิทยานิพนธ์                 มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
   ประเด็นวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรม วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การสรุปผลและ

อภิปราย การอ้างอิงผลงานตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอปากเปล่า การเขียน

บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ และจริยธรรมการวิจัย 

   
787 692         การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 
           (Independent Study) 
   ประเด็นวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรม วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การสรุปผลและ

อภิปราย การอ้างอิงผลงานตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอปากเปล่า การ

น าเสนอผลงานต่อสาธารณะ และจริยธรรมการวิจัย 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง/

สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 

1 ผศ.ดร. อิสราภรณ์ ทนุผล 

3-1998-00078-xx-x  

  

บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 

บช.ม. (การบัญชีบริหาร)  

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)  

บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2  

         มหาวิทยาลัยสยาม (2537) 

12  15  

2 อ.ดร. ประไพพิมพ์  

สุธีวสินนนท์ 

3-7005-00315-xx-x 

  

Ph.D. (Accounting) La Trobe      

        University, Australia (2014) 

บช.ม. (การบัญชี)      

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)  
        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2546) 

 บช.บ. (การบัญชี)  

          มหาวิทยาลัยรังสิต (2541) 

12  15  

3  อ.ดร. พรปรวีณ์  

 ชาญสุวรรณ 

 3-1002-00525-xx-x  

   

บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
บช.ม. (บัญชีการเงิน)  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
บธ.บ. (การบัญชี)  
        สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
        วิทยาเขตพณิชการพระนคร  
        (2539) 

12  15  
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    3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง/

สัปดาห/์ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 

1 ผศ.ดร. อิสราภรณ์ ทนุผล 

3-1998-00078-xx-x  

  

บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 

บช.ม. (การบัญชีบริหาร)  

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)  

บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2  

         มหาวิทยาลัยสยาม (2537) 

12  15  

2 อ.ดร. ประไพพิมพ์  

สุธีวสินนนท์ 

3-7005-00315-xx-x 

  

Ph.D. (Accounting) La Trobe      

        University, Australia (2014) 

บช.ม. (การบัญชี)      

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)   
        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2546) 

 บช.บ. (การบัญชี)  

          มหาวิทยาลัยรังสิต (2541) 

12  15  

3  อ.ดร. พรปรวีณ์  

 ชาญสุวรรณ 

 3-1002-00525-xx-x  

   

บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
บช.ม. (บัญชีการเงิน)  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
บธ.บ. (การบัญชี)  
        สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
        วิทยาเขตพณิชการพระนคร  
        (2539) 

12  15  

 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
  อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)   
ไม่มี 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

    5.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ คือ งานวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ในรูปเล่ม และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนั้น ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
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ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  5.1.2 หลักสูตรแผน ข หลังจากเรียนรายวิชาครบถ้วน และสอบผ่านประมวลความรู้แล้ว นักศึกษาต้องท า การค้นคว้าอิสระ 
เป็นการศึกษารายบุคคลในลักษณะของโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางการบัญชี และการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง หรือการให้
ค าปรึกษาทางด้านการจัดการที่นักศึกษาสนใจ โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง นอกจากนั้น รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได้ ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
 5.2.1 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการฝึกฝนในจรรยาบรรณนักวิจัย มีความซื่อสัตย์และเคารพใน
สิทธิทางปัญญา และข้อมูลส่วนบุคคล มีความตรงต่อเวลา มีวินัยในการท างานและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในการวิจัย 
 5.2.2 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้ โดยมีการฝึกปฏิบัติท างานโครงการวิจัยทางการบัญชี การบริหารจัดการแบบต่าง 
ๆ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการแก้ปัญหา และ/หรือน าผลการวิจัยไปใช้    ในการตัดสินใจ ปรับปรุง/
ปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน นอกจากนั้น        ยังสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการค้นคว้า
ได้มาซึ่งนวัตกรรม และใช้ในการสืบค้นความต้องการของบุคคลในองค์การและสังคม รวมทั้งออกแบบปรับปรุงระบบการบริหารงาน 
บริหารบุคคลและวัฒนธรรมองค์การที่ทันต่อเหตุการณ์ 
 5.2.3 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีทักษะทางปัญญา โดยเป็นบุคคลที่มีความคิดที่เป็นระบบและมีวิจารณญาณ สามารถสืบค้น
ข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความและประเมินข้อมูลเป็นกรอบในการแก้ปัญหา และค้นพบความรู้ใหม่/ นวัตกรรมใหม่ 
 5.2.4 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีการด าเนินงานวิจัย ซึ่งต้องมีการ
จัดเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็น
จริง อีกทั้งนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการกระท าหรือผลงานวิจัยของตนเอง และต้องเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย 
 5.2.5 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจ าเป็นต้องมีการสืบค้นข้อมูล และงานวรรณกรรมหรือผลการ วิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นข้อมูลที่รวบรวมได้ต้องวิเคราะห์ด้วยตรรกะ หรือใช้สถิติทั้งในเชิง
บรรยายและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการฝึกฝนการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ผลการวิจัยจ าเป็นต้องการน าเสนอในที่ประชุมทาง
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งนักศึกษาต้องมีทักษะในการสื่อสารเพ่ือน าเสนอผลงาน และมีการเลือกใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารที่เหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข     

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12  หน่วยกิต 
 แผน ข     การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)    3  หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาทุกคนตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคการ   ศึกษาที่ 1 

ของการเรียนการสอนในหลักสูตร 
5.5.2 ให้นักศึกษาเริ่มเตรียมและพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ในขณะที่เรียนรายวิชา 787 611 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี โดยพยายามให้โครงร่างดังกล่าว สามารถน าไปใช้ในการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่าง
การค้นคว้าอิสระ 

5.5.3 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
5.5.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ มีชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และประกาศให้ทราบ

โดยทั่วกัน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบ 
5.6.2 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นระยะ 
5.6.3 นักศึกษาน าเสนองานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
5.6.4 นักศึกษาน าเสนอการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบ เมื่อด าเนินการสอบประมวลความรู้ผ่านเรียบร้อยแล้ว  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ต้องได้รับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษที่ส าคัญ เพ่ือเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มีความรอบรู้
ข้อมูลทางบัญชี และสื่อสารข้อมูลทางบัญชีแก่บุคคลอ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์การ และมีทักษะของการ
เป็นผู้บริหารซึ่งสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ในงานวิชาชีพบัญชี
ได ้
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มีความรอบรู้ 
ข้อมูลทางบัญชีและสื่อสารข้อมูลทางบัญชี
แก่บุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ และ 
มีความคิดสร้างสรรค์ในงานวิชาชีพบัญชี 
 
 
 

ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการน าเสนองานต่อสาธารณะในรายวิชา 
ทางการบัญชี เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองในการสื่อสารข้อมูล
ทางการบัญชีให้แก่ผู้เรียน โดยก าหนดให้ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถโต้ตอบได้ในระหว่างน าเสนองาน 
2. ก าหนดให้มีการมอบหมายงานโดยใช้ประเด็นกว้าง ๆ ทางบัญชี 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ทักษะการค้นคว้าความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล
และความรู้ทางบัญชีหลายด้าน หรือสร้างความรู้ แนวปฏิบัติ หรือ 
วิธีทางการบัญชี 
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรค์การออกแบบการน าเสนองานด้วย
ตนเอง 

มีทักษะของการเป็นผู้บริหารด้าน 
การบัญชีซึ่งสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชี
เพ่ือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ก าหนดให้มีการจัดสื่อสารสอนในรูปแบบกรณีศึกษาในรายวิชา
ทางการบัญชีที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ โดยก าหนดให้ 
1. ผู้เรียนแสดงการวิเคราะห์และวิจารณ์ประเด็นที่เป็นกรณีศึกษา 
2. ผู้เรียนแสดงการสนับสนุนการตัดสินใจด้วยแนวคิดและทฤษฎี 
ที่เหมาะสม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO1 สามารถใช้ทักษะด้านการอ่าน 
และการเขียนภาษาอังกฤษในการท างาน 
ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ลอกเลียนแบบ 
งานของผู้อ่ืน และรับผิดชอบต่อผลงานของ
ตนเองโดยการอธิบายผลงานของตนเองได้
เมื่อมีการซักถามจากบุคคลอ่ืน 

1. มอบกิจกรรมที่ใช้ทักษะการอ่านหรือ
เขียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน เช่น การมอบหมายชิ้นงานที่ผู้เรียน
ต้องใช้ทักษะการค้นคว้าในแหล่งข้อมูลที่
แสดงเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนก าหนด 
เวลาส่งงานที่ชัดเจน และแจ้งเกณฑ์การ
ให้คะแนนแก่ผู้เรียนทราบล่วงหน้า 
2. การมอบหมายงานจะต้องให้ผู้เรียน
รับผิดชอบชิ้นงานของตนเอง โดยผู้เรียน
จะต้องสามารถตอบข้อซักถามของผู้สอน
ได้เมื่อส่งชิ้นงาน 
3. มอบหมายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ทักษะการอ่านสรุปความที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์หรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกัทาง 
การบริหารหรือการบัญชี ที่ให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้หรือค้นคว้าด้วยตนเอง  
ในการท าชิ้นงานที่ผู้สอนมอบหมายให้
ครบถ้วน เช่น การอ่านสรุปความจากข่าว
ภาษาอังกฤษของสถานการณ์ด้านการเงิน
ขององค์การทั้งในและต่างประเทศ หรือ
สรุปความจากบทความภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี 
4. ก าหนดให้ผู้เรียนได้สรุปความจากการ
อ่านโดยการเขียนหรือพูดด้วยตนเองใน
ชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน 

1. สังเกตความตรงเวลา 
ในการเข้าชั้นเรียน 
2. สังเกตการส่งงานของผู้เรียน
โดยสังเกตจากการส่งงาน 
ตามก าหนด การท างานได้ครบ
ตามที่ก าหนด และไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้อื่น 
3. ผู้สอนซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม
เมื่อได้รับชิ้นงานเพ่ือสังเกต
ความรับผิดชอบที่มีต่อชิ้นงาน 
ที่มอบหมาย 
4. ผู้สอนให้คะแนนชิ้นงาน 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า
และให้ข้อมูลย้อนกลับ  
(Feed Back) และผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ได้  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO2 สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

1. ก าหนดเกณฑ์การเข้าชั้นเรียนที่จูงใจให้
ผู้เรียนมาเรียนตรงเวลา เช่น การประเมิน
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนก าหนดสัดส่วน
คะแนนของการตรงต่อเวลา 
2. มอบกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้น
เรียนและก าหนดเวลาส่งงานและ
รายละเอียดของงานให้ชัดเจน 
3. ผู้สอนมีการสอดแทรกการอธิบาย
เหตุผลของการตรงเวลาในการส่งมอบงาน 
ที่เชื่อมโยงไปถึงความรับผิดชอบของ
วิชาชีพนักบัญชีที่ต้องรับผิดชอบต่องาน
ของตนเองและตรงเวลาในการส่งมอบงาน
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อองค์การ
และสังคม 
4. แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงานเมื่อ
มอบหมายงาน โดยก าหนดการให้คะแนน 
ที่ชัดเจน เช่น ความตรงเวลา ความ
ครบถ้วนตามค าสั่ง ความถูกต้อง และ
สามารถรับผิดชอบต่องานของตนเองได้
โดยการอธิบายชิ้นงานของตนเองได้เมื่อ
ได้รับการซักถาม 

1. สังเกตความตรงเวลา 
ในการเข้าชั้นเรียน 
2. สังเกตการส่งงานของผู้เรียน
โดยสังเกตจากการส่งงานตาม
ก าหนด การท างานได้ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด และไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้อื่น 
3. สังเกตการรับผิดชอบต่องาน
ของตนเองหรือของกลุ่มตนเอง 
โดยผู้เรียนต้องสามารถอธิบาย
ที่มาหรือขั้นตอนการท าชิ้นงาน
ที่มอบหมายได้เมื่อได้รับการ
ซักถาม 
4. ประเมินงานที่มอบหมาย 
โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดและชี้แจงแก่ผู้เรียน 
พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ  
(Feed Back) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง        
แก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปพัฒนา
ตนเองได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO3 สามารถอธิบายผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับองค์การและสังคมจากการด าเนินงาน
ขององค์การที่ไม่มีบรรษัทภิบาลได้ 

1. มอบหมายกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ท่ีมีข้อบ่งชี้ถึงการมีหรือไม่มี
บรรษัทภิบาลขององค์การ และ
สถานการณ์ดังกล่าวสามารถแสดง
ผลกระทบที่มีต่อองค์การและสังคม 
2. ผู้สอนน าสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม
ภายในหรือภายนอกประเทศที่สะท้อน
ปัญหาการไม่มีบรรษัทภิบาลขององค์การ 
มายกเป็นตัวอย่างประกอบการเรียน หรือ
ให้ผู้เรียนค้นคว้ากรณีดังกล่าวเพ่ิมเติม
นอกชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
อภิปรายประเด็นดังกล่าวร่วมกัน 
 

1. สังเกตการอภิปรายของผู้เรียนที่
มีต่อกรณีศึกษา โดยพิจารณาจาก
การใช้แนวคิดทางการบัญชีเพ่ือ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ไม่มีบรรษัทภิบาลกับมูลค่ากิจการ 
เศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างเป็น
เหตุเป็นผล  
2. หลังการอภิปรายกรณีศึกษา
หรือสถานการณ์ของผู้เรียน 
ในชั้นเรียน ผู้สอนสรุปสถานการณ์
และแนะน าแนวทางการท างานใน
ฐานะนักบัญชีเพ่ือการป้องกันการ
เกิดเหตุการณ์ของการไม่มี
บรรษัทภิบาลขององค์การ 

PLO4 สามารถแปลความหมายข้อมูล
ทางการบัญชีทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลข
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสรุป
ความหมายในรูปแบบการเขียนหรือ 
พูดอธิบายให้แก่บุคคลอ่ืนที่ท างานร่วมกัน 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การได้ รวมถึง
รับผิดชอบต่อความไม่ชัดเจนของการแปล
ความหมายข้อมูล โดยการให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
แก่บุคคลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

1. มอบกิจกรรมเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ขององค์การ ที่ต้องใช้ทักษะการแปล
ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลข 
ให้แก่กลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้เรียนต้อง
วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้สอนมอบหมาย โดย
การที่ใช้ศาสตร์อื่นและศาสตร์ด้านบัญชี
ร่วมกัน 
2. สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของนักบัญชีโดยอธิบายแนวทางการ
รับผิดชอบของนักบัญชีที่มีต่อการแปล
ความหมายข้อมูลทางบัญชีให้แก่บุคคล
อ่ืนได้ด้วยตนเอง 

1. สังเกตการวิเคราะห์ความรู้ 
ของผู้เรียนว่ามีการใช้แนวคิด 
ทฤษฎีทางการบัญชี และแนวคิด
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออธิบาย
ตัวเลขทางการบัญชีและข้อมูลอ่ืน
ที่ไม่ใช่ตัวเลขให้แกเ่พ่ือนร่วมชั้น
เรียน หรือผู้สอนด้วยปากเปล่าหรือ
การเขียนบรรยายได้อย่างมีความ
เหมาะสมเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ 
2. สังเกตการเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแปล
ความหมายข้อมูล 
3. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนต่อ
ชิ้นงานที่ก าหนดล่วงหน้า เช่น การ
ครบถ้วนของความหมายข้อมูลที่
มอบให้แปลความการใช้เทคโนโลยีที่
ช่วยท าให้การแปลความมี 
ความผิดพลาดน้อย เป็นต้น  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสื่อสารความหมายของข้อมูลทาง
บัญชีทั้งท่ีเป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลข 
ให้แก่บุคคลที่ท างานร่วมหรือผู้มีส่วนได้เสีย
กับข้อมูลทางการบัญชีนั้น ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ โดยการเขียนหรือ 
การน าเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
และรับผิดชอบต่อการเขียนหรือ 
การน าเสนอของตนเอง โดยการตอบ 
ข้อซักถามของบุคคลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

1. มอบกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชี และทักษะการใช้
สารสนเทศ เพ่ือการสื่อสารหรือน าเสนอ
ข้อมูลให้แก่บุคคลอ่ืน ทั้งนี้อาจมอบเป็น
งานกลุ่มหรืองานเดี่ยว โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสการค้นคว้าด้วยตนเองและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  
2. สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของนักบัญชี โดยอธิบายการรับผิดชอบ
ของนักบัญชีที่มีต่อการน าเสนอข้อมูลทาง
บัญชี โดยก าหนดให้ผู้เรียนตอบข้อ
ซักถามของผู้เรียนคนอ่ืนในชั้นเรียนหรือ
ผู้สอนระหว่างการน าเสนอข้อมูลใน 
ชั้นเรียน 

1. สังเกตการเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอหรือสื่อสารหรือให้แก่
ผู้อื่นในชั้นเรียน  
2. สังเกตรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลของผู้เรียน 
3. ผู้สอนให้คะแนนตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และ 
แจ้งผู้เรียนให้ทราบ  

PLO6 สามารถประยุกต์ศาสตร์อื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพ่ือใช้ในการจัดการ
ในฐานะผู้บริหารทางบัญชี ซึ่งต้องใช้ทักษะ
ด้านคิดวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ 

มอบหมายกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านการบัญชีที่ต้องใช้ความรู้
ทั้งศาสตร์การบัญชีและศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เรียนเป็นงานกลุ่มโดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ 
ในฐานะผู้บริหารเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน 

1. พิจารณาผลงานของผู้เรียนโดย
พิจารณาการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจของผู้เรียนว่ามีการ
สนับสนุนด้วยแนวคิดและทฤษฎี
การบัญชีและศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือไม่ 
2. ผู้สอนให้คะแนนตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และ 
แจ้งผู้เรียนให้ทราบ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO7 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ทางด้านการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การได้ 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลจาก
สถานการณ์ของปัญหาด้านการบัญชีของ
องค์การหรือสังคมในปัจจุบันเพ่ือก าหนด
ประเด็นในการท างานวิจัย ทั้งนี้ก าหนดให้
ระบุความส าคัญของปัญหาโดยใช้การ
สนับสนุนด้วยแนวคิดหรือทฤษฎีที่
เหมาะสม 
2. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ในชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนคนอ่ืนมีการ
อภิปรายซักถามระหว่างกัน 

1. พิจารณาการใช้เหตุผล 
เชิงวิชาการของผู้เรียน โดยเหตุผล
เชิงวิชาการ ได้แก่ การใช้แนวคิด 
ทฤษฎี หลักการด้านการบัญชีและ
ศาตร์อื่นที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
มอบหมาย 
2. พิจารณาการโต้ตอบเชิงวิชาการ
ระหว่างการอภิปรายของผู้เรียน
กับผู้ร่วมชั้นเรียน  
3. ผู้สอนให้คะแนนตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยแจ้งเกณฑ์
ต่อผู้เรียนให้ทราบพร้อมกับการ
มอบกิจกรรมหรือมอบหมายงาน 
เช่น ก าหนดสัดส่วนการให้คะแนน  
ในรายละเอียดต่อไปนี้  
     (1) ความครบถ้วนของประเด็น
น าเสนอ  
     (2) ความถูกต้องของเนื้อหา
ทางวิชาการ  
     (3) การอ้างอิงโดยใช้แนวคิด 
หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
     (4) การสรุปประเด็น โดยทุก
ประเด็นก าหนดสัดส่วนคะแนน
เท่ากัน เป็นต้น 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO8 สามารถประเมินสถานการณ์หรือ
ทางเลือกทางการบัญชีได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

1. มอบหมายกรณีศึกษาที่ก าหนดให้
ผู้เรียนประเมินสถานการณ์หรือทางเลือก 
และหรือตัดสินใจในทางเลือกดังกล่าวโดย
ใช้ความรู้ทางการบัญชี 
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพเฉพาะ
ด้านบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การ
ประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจ 
ในประเด็นที่น่าสนใจในวิชาชีพให้แก่
ผู้เรียน 

1. พิจารณาความเหมาะสมของการ
อธิบายและสนับสนุนด้วยแนวคิดและ
ทฤษฎีในการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
2. โดยพิจารณาจากการใช้วิธีการ
ประเมินสถานการณ์ และทางเลือกที่
เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ โดย
ค านึงประโยชน์ที่ได้รับเทียบกับต้นทุน 
ที่เสียไป (ประสิทธิภาพ) 
3. ผู้สอนให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ล่วงหน้า และแจ้งผู้เรียนให้ทราบ
ล่วงหน้า 

PLO9 สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูล
ทางการบัญชีและเกี่ยวข้องกับการบัญชีเพ่ือ
สร้างความรู้ แนวปฏิบัติ หรือวิธีการด้านการ
บัญชีได้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการวิจัย 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลข  

1. มอบหมายให้ท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ  
2. ให้ผู้เรียนเลือกประเด็นทางบัญชีที่
สนใจศึกษาโดยให้ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
และความสนใจของอาจารย์ที่ปรึกษา
ต้ังแต่เปิดภาคเรียนหรือวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรเพ่ือให้ข้อมูล
แก่ผู้เรียนเพ่ือก าหนดประเด็นที่ตนเอง
สนใจและเสนอต่อหลักสูตรได้ทันตาม
ก าหนดเวลาที่หลักสูตรแจ้งผู้เรียน
ล่วงหน้า   
3. ก าหนดตารางการท างานวิจัยให้แก่
ผู้เรียนก่อนการเริ่มพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
ก าหนดเวลาในการนัดพบที่ปรึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาจากความน่าเชื่อถือของ
การด าเนินงานวิจัย โดยใช้เกณฑ์ตาม
กระบวนการวิจัยเป็นขั้นตอน  
2. พิจารณาจากความตรงต่อเวลาใน
การก าหนดเวลาในแต่ละช่วงของการ
พัฒนางานวิจัย 
3. พิจารณาผู้เรียนจากการค้นคว้า
ข้อมูล ความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  
4. พิจารณาจากประโยชน์ที่ได้จาก
งานวิจัย  
5. พิจารณาจากการมีจริยธรรมในการ
ท าวิจัย โดยต้องไม่ลอกเลียนแบบ
ผลงานของผู้อื่น และอ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่น ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผล 
และสัดส่วนของคะแนนในการประเมิน
งานวิจัย จะมีการแจ้งเกณฑ์ต่อผู้เรียน
ก่อนล่วงหน้า 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO9 สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูล
ทางการบัญชีและเกี่ยวข้องกับการบัญชีเพ่ือ
สร้างความรู้ แนวปฏิบัติ หรือวิธีการด้านการ
บัญชีได้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการวิจัย 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลข (ต่อ) 

4. การพัฒนาหัวข้อแบ่งเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
คอยก ากับดูแล ทั้งนี้หลักสูตรจะก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนภายในปี
แรกของการเรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาหัวข้อได้เร็วมากขึ้น 
5. ในระหว่างด าเนินการวิจัยหลักสูตร
ก าหนดให้ผู้เรียนมีการบันทึก
ความก้าวหน้าการพัฒนาหัวข้อวิจัยโดย
ผ่านการให้ค าปรึกษาจากที่ปรึกษา 
 
6. หลักสูตรจัดให้มีคลีนิกวิจัยส าหรับ
พัฒนาหัวข้อและติดตามความก้าวหน้า
ของผู้เรียนและแจ้งตารางการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์แต่ละท่านกับ
ผู้เรียน 
7. อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
สอดแทรกการท างานวิจัยที่มีจรรยาบรรณ
ว่าต้องปฏิบัติตนเป็นผู้วิจัยที่ดีอย่างไร 
การอ้างอิงผลงานผู้อื่นที่ถูกต้อง 

 

 
 



ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
                  ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   

 
 

 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

PLO1 สามารถใชทักษะดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 
ในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยไมลอกเลียนแบบงานของ
ผูอ่ืน และรับผิดชอบตอผลงานของตนเองโดยการอธิบายผลงาน 
ของตนเองไดเม่ือมีการซักถามจากบุคคลอ่ืน 

            

PLO2 สามารถแสดงความรับผิดชอบตอหนาท่ีและ 
งานท่ีไดรับมอบหมายโดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

            

PLO3 สามารถอธิบายผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคการ 
และสังคมจากการดําเนินงานขององคการท่ีไมมีบรรษัทภิบาลได 

            

PLO4 สามารถแปลความหมายขอมูลทางการบัญชีท้ังท่ีเปนตัวเลข 
และไมใชตัวเลขโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสรุปความหมาย 
ในรูปแบบการเขียนหรือพูดอธิบายใหแกบุคคลอ่ืนท่ีทํางานรวมกัน 
ท้ังภายในและภายนอกองคการได รวมถึงรับผิดชอบตอความ 
ไมชัดเจนของการแปลความหมายขอมูล โดยการใหขอมูลเพ่ิมเติม  
แกบุคคลดังกลาวไดดวยตนเอง 

            

       
 
 
 
 
 



 
                  ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   

 
 

 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

PLO5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารความหมาย 
ของขอมูลทางบัญชีท้ังท่ีเปนตัวเลขและไมใชตัวเลขใหแกบุคคล 
ท่ีทํางานรวมหรือผูมีสวนไดเสียกับขอมูลทางการบัญชีนั้น  
ท้ังภายในและภายนอกองคการ โดยการเขียนหรือการนําเสนอ 
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ และรับผิดชอบตอการเขียนหรือ 
การนําเสนอของตนเองโดยการตอบขอซักถามของบุคคลดังกลาว 
ไดดวยตนเอง 

            

PLO6 สามารถประยุกตศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบัญชีเพ่ือใช 
ในการจัดการในฐานะผูบริหารทางบัญชี ซ่ึงตองใชทักษะ 
ดานคิดวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ 

            

PLO7 สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาทางดานการบัญชีท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังภายในและภายนอกองคการได 

            

PLO8 สามารถประเมินสถานการณหรือทางเลือกทางการบัญช ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

            

PLO9 สามารถวิเคราะหและประเมินขอมูลทางการบัญชีและ 
เก่ียวของกับการบัญชีเพ่ือสรางความรู แนวปฏิบัติ หรือวิธีการ 
ดานการบัญชีไดอยางเปนระบบ ตามกระบวนการวิจัย  
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนตัวเลข 
และไมใชตัวเลข 

            

             หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ   ในชองท่ีผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)



 
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ดานคุณธรรม  จริยธรรม  

1.1 สามารถรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายโดยไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน  
1.2 สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายโดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรมและตระหนักถึง  
     ผลกระทบท่ีเกิดตอสังคม  
1.3 สามารถรับผิดขอบตอการอธิบาย สื่อสารและนําเสนอขอมูลทางการบัญชีและท่ีเก่ียวของกับ 
     การบัญชีท่ีถูกตองตอผูอ่ืน  

 2. ดานความรู 
2.1 สามารถแสดงทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย  
2.2 สามารถใชทักษะดานการบัญชีและท่ีเก่ียวของการบัญชีในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดย 
     รับผิดชอบไดครบถวนและถูกตอง  
2.3 สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและท่ีเก่ียวของกับการบัญชีในการแปลความหมายขอมูล 
     ทางการบัญชีและสถานการณทางการบัญชี  

 3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีหรือท่ีเก่ียวของกับการบัญชีในการวิเคราะหประเด็น 
     ปญหาดานการบัญชีเพ่ือใชการตัดสินใจ  
3.2 สามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณทางการบัญชีไดอยางเปนระบบ  

 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 สามารถอธิบายขอมูลการบัญขีและท่ีเก่ียวของกับการบัญชีแกบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของไดอยาง 
      ถูกตอง  
 4.2 สามารถนําเสนอขอมูลการบัญชีและท่ีเก่ียวของกับการบัญชีแกบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของไดอยาง 
      ถูกตองและครบถวน  

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแปลความหมายขอมูลเพ่ือใชการอธิบายและสื่อสารขอมูล 
                       ทางการบัญชีและเก่ียวของกับการบัญชีแกบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีและท่ีเก่ียวของกับการ 
                       การบัญชีแกบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
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มคอ. 2 
 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

 787 501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี          
 787 502 สถิติส าหรับงานวิจัยทางบัญชี          
 787 511 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ          
 787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์          
 787 513 การจัดการการเงิน          
 787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์          
 787 515 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์          
 787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน          
 787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี          
 787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมือ 
              อาชีพ 

         

 787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ์          
 787 622 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่          
 787 623 การบริหารการตลาดสมัยใหม่          
 787 624 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ          
 787 625 การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการ          
 787 626 การสอบบัญชีขั้นสูง          
 787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง          
 787 628 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ          
 787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง          
 787 630 การบัญชีภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร          
 787 691 วิทยานิพนธ์          
 787 692 การค้นคว้าอิสระ          

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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มคอ. 2 
 

 
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 
จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีท่ี 1 
787 501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6) U, At U, At        

787 502 สถิติส าหรับงานวิจัยทางบัญชี (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6)    U, At U, At     

788 511 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6)      Ap    

787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) U, At   U, At   An E  

787 513 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) U, At   U, At U, At Ap    

787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) U, At      An E  

787 515 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) U, At  U, At U, At U, At Ap    

787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) U, At  U, At   Ap    
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  มคอ. 2   

  

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีท่ี 2 

787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) U, At U, At    Ap    

787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบ 3(3-0-6) U, At    U, At Ap    
             วิชาชีพบัญชีมืออาชีพ           
787 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 U, At U, At   U, At  An E E 

787 692 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 3 U, At U, At   U, At  An E E 

หมายเหตุ *  หมายถึง ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
        Remembering   แทนด้วยสัญลักษณ์  “R”   Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”  
        Analyzing          แทนด้วยสัญลักษณ์ “An”  Evaluating        แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”   Creating   แทนด้วยสัญลักษณ์ “C” 

               ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”   Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At” 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 

2. การประเมินผลนักศึกษา  
หลักสูตรมีเกณฑ์การประเมินผู้เรียน ดังนี้ 

 2.1 การรับนักศึกษาเข้าเรียน 
 หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเสนอคุณสมบัติดังกล่าว 

เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือจัดท าประกาศและประกาศรับ
นักศึกษาโดยด าเนินการทุกปี ทั้งนี้การพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรจะพิจารณาจากความรู้
พ้ืนฐานของผู้สมัครที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตร และมีความรู้เพียงพอที่จะ
เป็นพ้ืนฐานการเรียนที่จะท าให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้    
 2.2 การประเมินระหว่างการศึกษา 
  หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร โดยมีขั้นตอนและเกณฑ์การประเมิน 
ดังนี้ 
  2.2.1 การประเมินผลในรายวิขา  
 (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.2 ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือทราบ และจัดท าเกณฑ์การประเมินผลในรายวิชา และจัดท า มคอ.3 เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) โดยต้องท าให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน ตาม
ก าหนด เวลาของคณะฯ 
 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ก าหนดใน มคอ.3 โดยการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลในรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2   
                             ทั้งนี้ ต้องด าเนินการตามก าหนดของคณะฯ และแจ้งต่อผู้เรียนก่อนการเรียนทุกครั้ง โดยทุกรายวิชา  
เกณฑ์การประเมินควรมีหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและหลักสูตร ซึ่งอาจ
ท าเป็นเกณฑ์การให้คะแนนก าหนดเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน และทุกครั้งที่มีการประเมินผลการเรียนผู้รับผิดชอบรายวิชา
จะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) แก่ผู้เรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบุวิธีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับใน มคอ.3 เช่น การประเมินการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน ผู้สอนอาจก าหนดเกณฑ์ในการน าเสนองาน ได้แก่ รูปแบบ
การน าเสนอ ความถูกต้องของข้อมูล บุคลิกการแต่งกายและท่าทางในการน าเสนอ และการใช้เวลาในการน าเสนอเป็นไป
ตามข้อก าหนด โดยอาจก าหนดสัดส่วนคะแนนทุกข้อเท่ากัน ในการน าเสนอผู้สอนจะต้องใช้เกณฑ์ดังกล่าวกับผู้เรียนทุกคน
หรือทุกกลุ่ม หลังจากการน าเสนอของผู้เรียนผู้สอนจะต้องให้ข้อเสนอแนะผู้เรียนในสิ่งที่ปฏิบัติดีและสิ่งที่ข้อบกพร่อง
ในการน าเสนองานนั้น เป็นต้น  
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  2.2.2 การประเมินหลังเรียนจบในรายวิชา 
                              หลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชารายงานผลการประเมินในรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ตาม
ก าหนดเวลาของคณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจาณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (หากมี) ต่อผู้รับ        
ผิดชอบรายวิชาก่อนการเปิดภาคเรียนถัดไป เพ่ือน าเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) ประกอบการปรับปรุงรายละเอียดวิชา
ในแบบ มคอ.3 ในการสอนครั้งต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบรายวิชา
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) ในการปรับปรุงรายวิชาหรือหลักสูตรต่อไป 
  2.2.3 การประเมินหลังจากจบการศึกษา 
                              หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง ผู้เรียนจบจากหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมหารือเพ่ือเสนอรายชื่อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อ
คณะฯ เพ่ือท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยจัดท าทุกภาคปลายของปีการศึกษา 

 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเลือกรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยไม่น้อยกว่า 25% ของ
รายวิชาที่เปิดสอน  

 (3) ก าหนดวันประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และท าหนังสือเชิญกรรมการ 
 (4) รวบรวมเอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชา และน าแสดงต่อคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 
 (5) น าข้อสรุปและข้อสังเกตจากคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในรอบต่อไป 
3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

(1) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยประเมินภาวะการได้งานท า
ของบัณฑิตทุกรุ่น และประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

(2) มีการประเมินหลักสูตรทุก 4 ปี 
 

4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
     แผน ก แบบ ก 2 
  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 
  แผน ข 
  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/ หรือ
ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน 
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  อ่ืน ๆ   
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/
หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53

มค
อ. 
2   

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือ เพ่ือวางแผนหรือทบทวนอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ในทุกภาคปลายของปีการศึกษา 

 1.2 กรณีมีความจ าเป็นต้องรับอาจารย์ใหม่ หลักสูตรท าบันทึกข้อความแสดงเหตุผล/ความจ าเป็น และคุณสมบัติ

ของผู้สมัครที่หลักสูตรต้องการเพ่ือขออนุมัติรับอาจารย์ใหม่ต่อคณบดี  

  1.3 หลังจากคณะท าเรื่องประกาศรับสมัคร เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมสัมภาษณ์ 

 1.4 กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรก าหนดวันปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการสอน การดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น  

   

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้ก่คณาจารย์  

           2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามนโยบายของคณะฯ ในการสนับสนุน
งบประมาณแก่คณาจารย์เพ่ือการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือน ามาชี้แจงต่อคณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือวางแผนพัฒนา
ตนเอง 
 2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ของคณะฯ หรือการอบรมความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องทางบัญชีหรือด้านการวิจัยจากหน่วยงานอื่นไปยัง
คณาจารย์ในหลักสูตรทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
 2.3 มีการประชุมหารือสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองล่วงหน้า เพ่ือวางแผนการพัฒนาความรู้ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  2.4 น าแผนการพัฒนาความรู้มาพิจารณา เพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการท าโครงการกรณีมีความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในด้านเดียวกัน  
 2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการก ากับติดตามการเข้าอบรมพัฒนา
ตนเองในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 

1.1 ด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบก ากับการด ารงอยู่ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การมีผลงานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลอื่นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ โดยการมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง    

         1.1.2 กรณีหากมีสถานการณ์แสดงถึงการลาออกหรือการพ้นจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการขออนุมัติรับอาจารย์ใหม่ต่อคณะฯ โดยเร็ว 

 1.1.3 รายงานการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

1.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
 1.2.1 พิจารณาจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพ่ือก าหนดเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  
 1.2.2 พิจารณาอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สัมพันธ์กับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่คงอยู่ใน

หลักสูตร 
 1.2.3 น าข้อมูลด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 1.2.4 กรณีเชิญอาจารย์พิเศษให้เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือก ากับให้การเชิญ

อาจารย์พิเศษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

2.  บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4 ข้อ โดยมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร    
7 ข้อ และมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
แสดงดังนี้  
  2.1.1 สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 
  2.1.2 สามารถอธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์การและสังคมจากการด าเนินงานขององค์การที่ไม่
มีบรรษัทภิบาลได ้
  2.1.3 สามารถแปลความหมายข้อมูลทางการบัญชีเพ่ืออธิบายให้แก่บุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
องค์การได้อย่างน่าเชื่อถือ 
  2.1.4 สามารถประยุกต์ศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพ่ือใช้ในการจัดการในฐานะเยี่ยงผู้บริหาร
ทางบัญชีได ้
  2.1.5 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การได ้
  2.1.6 สามารถประเมินสถานการณ์หรือทางเลือกทางการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.1.7 สามารถสร้างความรู้ แนวปฏิบัติ หรือวิธีการด้านการบัญชีได้อย่างเป็นระบบ 
 2.2 อาชีพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะสามารถ
ประกอบอาชีพได้ดังนี้ 
   2.2.1 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินในองค์การภาครัฐและเอกชน 
  2.2.2 ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 
   2.2.3 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 
  2.2.4 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 
  2.2.5 เจ้าหน้าที่บัญชีในระดับหัวหน้างานขึ้นไป 
  2.2.6 อาจารย์สาขาการบัญชีในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  2.2.7 นักวิชาชีพบัญชีในแขนงอ่ืน ๆ 
 2.3 นักศึกษาที่ส าเร็จจากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจะมีองค์ความรู้ด้านการบัญชีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหา
และสร้างความรู้ได้อย่างมีระบบ และมีทักษะการตัดสินใจได้เยี่ยงผู้บริหาร โดยนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
 

3.  นักศึกษา 
 3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโดยทั้งผู้จบด้านการบัญชี และผู้ที่ไม่จบด้านการบัญชี โดยก าหนด
คุณสมบัติไว้ ดังนี้ 
     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โดยมีคุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 
                         หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
หรือสาขาอ่ืนที่มีการเรียนในรายวิชาด้านการบัญชีอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นราย ๆ ไป  
  แผน ข เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอ่ืนที่มีการ
เรียนในรายวิชาด้านการบัญชีอย่างน้อย 15 หน่วยกิต หรือสาขาอ่ืน โดยเป็นผู้ก าลังปฏิบัติงานด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันสมัคร ทั้งนี้ คุณสมบัติอ่ืน ๆ  ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็น
ราย ๆ ไป  
 จากคุณสมบัติข้างต้น อาจก่อให้เกิดปัญหาความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียนที่แตกต่างกัน หลักสูตรจึงมีแผนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 3.2 ก่อนการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรจะมีการจัดหลักสูตรปรับพ้ืนความรู้ให้แก่นักศึกษาก่อนการ
เข้าเรียน ได้แก่ รายวิชาด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการเงิน เป็นต้น 
 3.3 ในระหว่างเรียนหลกัสูตรมีการจัดโครงการคลินิกวิชาการให้แก่นักศึกษาเพ่ือเป็นช่องทางให้นักศึกษาพบกับ
คณาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือสอบถามปัญหาทางวิชาการและการท าวิจัย 
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 3.4 หลักสูตรจะมีการจัดประชุมสอบถามปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาระหว่างเรียนเป็นระยะ เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร และหากมีปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้นหลักสูตรจะสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 
 

4.  อาจารย์ 

  4.1 พิจารณาทบทวนอัตราก าลังของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 4.2 กรณีมีความจ าเป็นต้องสรรหาอาจารย์ใหม่จัดท าบันทึกเสนอคณบดีเพ่ือขอรับอาจารย์ใหม่  

 4.3 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้แก่ เป็นผู้จบการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกด้านการบัญชี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี อย่างน้อย 3 ชิ้น หรือมีงานวิจัยที่พร้อมตีพิมพ์ รอตีพิมพ์ 

และตีพิมพ์แล้ว รวม 3 ชิ้น 

 4.3.1 กรณีที่อาจารย์ใหม่มีผลงานครบ 3 ชิ้นในรอบ 5 ปี ท าบันทึกเสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่ออาจารย์ใหม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์

ประจ าคณะฯ  

 4.3.2 กรณีที่อาจารย์ใหม่มีผลงานไม่ครบ 3 ชิ้นในรอบ 5 ปี ก่อนการรับสมัครให้เร่งน าผลงานตีพิมพ์ใน

ช่องทางที่รวดเร็วมากที่สุดเพ่ือสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น การตีพิมพ์

ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวหากประธานหลักสูตรได้รับข้อมูลการลาออก หรือพ้นจากการเป็น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้รีบด าเนินการขอรับอาจารย์ใหม่ต่อคณะฯ ทันท ี

 4.4 เมื่ออาจารย์ใหม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ใหม่ที่มีต่อหลักสูตร ได้แก่  

 4.4.1 บทบาทการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ร่วมบริหารหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร

ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรประจ าปี 

 4.4.2 ภาระการเข้าร่วมประชุมหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 4.4.3 การจัดโครงการหรือกิจกรรมให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร  

 4.4.4 การประสานงานติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  

 4.4.5 การเป็นที่ปรึกษาวิชาการและงานวิจัยแก่นักศึกษา   

 4.4.6 การพัฒนาตนเองในการอบรมความรู้ที่ทันสมัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

บัญชีมหาบัณฑิต และรับผิดชอบตนเองให้มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 3 เรื่องในรอบ 5 ปี   

 4.4.7 แผนพัฒนาตนเองในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 4.4.8 ภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมาย 

 4.4.9 การร่วมด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร 



57

มค
อ. 
2   

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  5.1 การออกแบบหลักสูตร  
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) พัฒนามาจากการน าข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียใน
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตหลายส่วนวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร โดยรวบรวมข้อมูลจากผลส ารวจข้อมูลทุติยภูมิ 
ได้แก่ ผลส ารวจของภาคเอกชนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อมูลจากเวบไซต์ขององค์การที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ 
ผลส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาทักษะด้านบัญชีเพ่ิมเติมของผู้ที่เรียนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ดังนี ้
 5.1.1 ความต้องการของตลาดแรงงานในภาพรวม ช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า องค์การขนาดใหญ่
ในปัจจุบันขาดแคลนผู้บริหารที่มีทักษะด้านการบัญชีอย่างมาก โดยองค์การต้องการให้ผู้บริหารองค์การเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการบัญชีสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมก้บมีทักษะความเป็นผู้บริหารที่ดีด้วย   
 5.1.2 ความต้องการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ความเห็นว่ามีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจ บุคลิกภาพให้เป็นนักบัญชีที่มีความชาญฉลาด และมีทักษะการสื่อสารข้อมูลทางบัญชีให้แก่
บุคคลทั้งภายในและภายนอกเข้าใจได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 5.1.3 บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงด้านการบัญชีในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน   
ที่มีต่อความต้องการนักบัญชีในระดับผู้บริหารในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริหารองค์การกลุ่มพลังงานแห่งหนึ่ง ให้ความเห็น
ต่อโอกาสในการพัฒนาในสายวิชาชีพของนักบัญชีว่า นักบัญชีในองค์การชั้นน าในปัจจุบันจะได้รับโอกาสในการพัฒนา
ต าแหน่งไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การเนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันด้านราคาและความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลประกอบการที่ยั่งยืนขององค์การ ดังนั้น องค์การจึงต้องการให้ผู้บริหารขององค์การ
นอกเหนือจากเป็นบุคคลที่มีทักษะความเป็นผู้น าและผู้บริหารแล้ว ยังจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีและ
การเงินเพ่ือตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนักบัญชีในกลุ่มองค์การด้านการให้บริการงานบัญชีให้ความเห็นว่า นักบัญชี
ที่ประสบความส าเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งมาจากการสร้างสะสมประสบการณ์การใช้ดุลยพินิจในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ท าให้เกิด 
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ด้านการบัญชีแบบบูรณาการ  
 นอกจากนั้น ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพ่ิมเติม จากข้อมูลทุติยภูมิ 
แสดงดังนี้ 
 5.1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม) การส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้แบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงผลการศึกษาได้ดังนี้ 

(1) ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต   
โปรแกรมสารสนเทศทางการบัญชี  

(2) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษา โดยระบุสิ่งที่ท่านคิดว่าผู้เรียนใน
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ สร้างการส านึกรู้ด้านคุณธรรมและจรรณยาบรรณในวิชาชีพ การคิด
วิเคราะห์ในฐานะผู้บริหาร  
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  5.1.5 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ (www.ms.su.ac.th)  
       วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์การชั้นน าด้านการจัดการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภูมิภาค 
อาเซียนและสากล”   

 พันธกิจ (Mission) 
(1) จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศาสตร์ด้านการจัดการที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับของพ้ืนที่ประเทศ

ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก  
(2) พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ และส่งเสริมงานวิจัย 

เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
(3) ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา ชี้น า และแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศ 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(4) ส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ    
(5) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน โครงสร้างองค์การ และทรัพยากรบุคคลให้มีความ   

พร้อมเข้าสู่การเป็นองค์การที่มีความเป็นสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   
(6) ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้เพ่ือน ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนการก้าวสู่เป้าหมายและการพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
1. คุณธรรมและจริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการคิดวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
6. การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธาณณะ) 

  5.1.6 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร (www.su.ac.th)  
                          วิสัยทัศน์ (Vision) 

    “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 
    พันธกิจ(Mission)  

(1) พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณสมบัติพีงประสงค์ 
(2) ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
(3) น าความรู้มาให้บริหารแก่สังคม 
(4) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ 
อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
“ความคิดสร้างสรรค์และจิตสาธารณะ” 

http://www.ms.su.ac.th/
http://www.su.ac.th/
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  5.1.7 มาตรฐานการอุดมศึกษาด้านบัณฑิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 (www.mua.go.th) ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ระบุดังนี้   
 

    (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร 
มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ   
   (2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
        (3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 5.1.8 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (www.fap.or.th) มาตรฐาน
การศึกษา (International Education Standard/ IES) ฉบับปรับปรุง 2015 ระบุว่า ความรู้หลักของโปรแกรมการศึกษา
วิชาชีพทางบัญชีประกอบด้วย  
   (1) ความรู้ทางบัญชีการเงินและความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การบัญชีการเงินและการรายงาน
ทางการเงิน การบัญชีบริหาร และการควบคุมทางการบริหาร ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย์ การตรวจสอบ
บัญชีและการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพบัญชี ค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ  
   (2) ความรู้ทางองค์การและธุรกิจ ประกอบด้วย ความรู้ด้ านเศรษฐศาสตร์  ความรู้ด้ าน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล ความรู้ด้านจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความรู้ด้านตลาดทาง
การเงิน ความรู้ด้านวิธีการเชิงปริมาณ ความรู้ด้านพฤติกรรมองค์การ ความรู้ด้านการจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
ความรู้ด้านการตลาด และความรู้ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์ 
   (3) ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้
ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะของผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผู้จัดการหรือผู้ประเมินหรือผู้ออกแบบสารสนเทศ บทบาทใด
บทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาทรวมกัน 
  จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้แก่ (1) ความต้องการนักบัญชี
ของตลาดแรงงานในภาพรวม (2) ผู้บริหารจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน (3) นักศึกษาบัญชีบัณฑิตใน
ปัจจุบัน (เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษาจึงยังไม่มีศิษย์เก่า) (4) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (5) วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของคณะวิทยาการ (6) วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร (7) มาตรฐานการอุดมศึกษาด้านบัณฑิตตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การเป็นพลเมืองโลก และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ (8) มาตรฐาน
การศึกษาทางด้านการบัญชีระหว่างประเทศ น าข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้นมาวิเคราะห์เพ่ือ

http://www.mua.go.th/
http://www.fap.or.th/
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชาที่จ าเป็นต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

 จากข้อมูลข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ จึงได้พัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตร
ที่ระบุว่า  

 “ปรีชาญานและคุณธรรมในวิชาชีพของนักบัญชีเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 
 เพ่ือสร้างนักบัญชีที่มีทักษะที่ส าคัญ ได้แก่ ความสุจริตและมีความรับผิดชอบ ทักษะการตัดสินใจและการ
สร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้บัญชีเยี่ยงผู้บริหาร และสามารถสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องก้บการบัญชีได้อย่าง
เป็นระบบ แสดงเป็นวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้ 

 1) เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่ใช้ทักษะทางวิชาชีพการบัญชี โดยความสุจริตและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองและองค์การเยี่ยงผู้บริหาร  

 2) เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ด้านบัญชีใช้ในการบริหารและตัดสินใจในฐานะผู้บริหาร
ด้านการบัญชีได้อย่างเหมาะสม  

 3) เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน สร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
ให้แก่องค์การ 

 4) เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างความรู้ด้านการบัญชีอันมีประโยชน์ต่อองค์การหรือสังคม
ได้อย่างเป็นระบบ  
 5.2 การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอน  
 5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
   กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผู้สอน
ที่สัมพันธ์กับประเด็นความรู้ในรายวิชา หรือรายวิชา โดยความเชี่ยวชาญพิจารณาจากคุณวุฒิที่จบการศึกษา หรือความ
เชี่ยวชาญในการท าวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นความรู้หรือรายวิชา  
   ทั้งนี้ ในรายวิชาใดมีประเด็นความรู้ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง อาจมีการพิจารณา
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นผู้สอนในรายวิชานั้น  ๆเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์จากการท างานในวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน    
   กรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา กลยุทธ์
การสอน และการประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาให้แก่ผู้สอนเพ่ือจัดท า มคอ.3 และกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
มคอ.3 ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่หลักสูตรก าหนดก่อนการเปิดภาคเรียน   
 5.2.2 กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือก ากับติดตามการเรียนการสอน 
  (1) กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผู้สอนให้เป็นตามแผน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ 
กรรมการบริหารหลักสูตรหารือและปรับเปลี่ยนผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
  (2) กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการพัฒนาทักษะการสอนของผู้สอนให้มีความรู้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักสูตร  
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  (3) กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและแจ้งรายละเอียดของรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
กลยุทธ์การสอน และแนวทางการวัดและวิธีประเมินผลต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้สอนก่อนการเปิดภาคการศึกษา 
เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  (4) กรรมการบริหารหลักสูตรติดตามก ากับรายละเอียดของรายวิชาก่อนการเปิดภาคเรียน และติดตาม
ก ากับรายงานผลการด าเนินงานรายวิชาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ด าเนินการทุกภาคการศึกษา 
  (5) กรรมการบริหารหลักสูตรติดตามก ากับการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ใน
วิชาชีพในรายวิชาที่มีการเชิญและหรือรายวิชาที่ก าหนดให้มีการเชิญ โดยก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 5.3 การประเมินผลผู้เรียน 
 5.3.1 กรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนดังนี้ 
 5.3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้า 
 5.3.1.2 ก าหนดช่วงเวลาจัดท า มคอ. 3 เพ่ือพิจารณาก่อนเปิดภาคเรียนโดยให้ 
 (1) มีการประเมินผลผู้เรียนที่มีหลากหลาย สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในรายวิชา โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน   
 (2) มีการใช้วิธีวัดผลการเรียนที่หลากหลายและสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
เนื้อหาของรายวิชาและหลักสูตร โดยก ากับและติดตามให้ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อน
การเรียนการสอน    
 5.3.1.3 ก าหนดช่วงเวลาการรายงาน มคอ.5 เพ่ือพิจารณาเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยให้ 
 (1) ระบุการด าเนินการสอนเป็นไปตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หรือไมอ่ย่างไร   
 (2) ระบุกิจกรรมที่ใช้ในการสอนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หรือไม่
อย่างไร  
 (3) ระบุผลการประเมินผู้เรียนโดยแสดงจ านวนคนในแต่ละระดับค่าและแสดงจ านวนผู้เรียน   
ที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อมระบุข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในฐานะผู้สอน (ถ้ามี) 
    (4) ระบุแนวทางในการปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป (ถ้ามี) 
 5.3.1.4 ก าหนดช่องการร้องเรียนปัญหาของผู้เรียน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบช่องทางดังกล่าว  
 5.3.1.5 ก าหนดข้อปฏิบัติในการสอบ และแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า 
 5.3.1.6 ก าหนดกระบวนการพิจารณาผลการประเมินผู้เรียน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบกระบวนการ
ดังกล่าว 
 5.3.1.7 ก าหนดกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 5.3.1.8 ก าหนดกระบวนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  5.3.2 กรรมการบริหารหลักสูตรก ากับและติดตาม 
 5.3.2.1 ก ากับ มคอ.3 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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 5.3.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการพัฒนาหลักสูตร เช่น การปรับปรุงรายละเอียดวิชา หรือปรับปรุง 
หลักสูตรในอนาคต การปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นต้น  
 5.3.2.3 เก็บรวบรวมแบบทดสอบระหว่างภาคและปลายภาคเพ่ือใช้ประกอบพิจารณาการพัฒนา
หลักสูตร เช่น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
 5.3.2.4 ติดตามปัญหาและแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่ผู้เรียน 
 5.3.2.5 ติดตามและก ากับความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยอาจารย์ที่
ปรึกษารายงานความก้าวหน้าต่อกรรมการบริหารหลักสูตรโดยสม่ าเสมอ 
  5.3.3 กรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือก ากับติดตาม และน าไปวางแผนใน
ภาคการศึกษาถัดไป  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  คณะวิทยาการจัดการ จะมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาที่เพียงพอ รวมทั้งจัดหาและพัฒนา
ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
   6.1 สิ่งสนับสนุนส่วนกลาง 
  6.1.1 อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องพักนักศึกษา รวมถึงครุภัณฑ์ใช้
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และของคณะวิทยาการจัดการ  
     6.1.2 หนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ ใช้บริการจากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการ
จัดการเรียน การสอนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดในหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ปัจจุบันหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหนังสือและวารสาร ดังนี้ 
  หนังสือภาษาไทย   จ านวน  332,671 รายการ 
  หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน  154,380 รายการ 
  วารสารภาษาไทย   จ านวน            498 รายการ 
  วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน          247  รายการ 
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน          22 รายการ  

 6.2 สิ่งสนับสนุนเฉพาะหนังสือต าราด้านการบัญชี สามารถค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดในหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ปัจจุบันหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหนังสือและวารสาร ดังนี้   
  หนังสือภาษาไทย   จ านวน       4,275          รายการ 
  หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน            5,803          รายการ 
  วารสารภาษาไทย   จ านวน           19 รายการ 
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  วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน            1 รายการ 
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน            8 รายการ 

         6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนอ่ืน ๆ  

  6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์ปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

  6.3.2 มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยที่พอเพียงรองรับการใช้งานในการปฏิบัติงานโครงการวิจัยของนักศึกษา  

 6.3.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการสอน อุปกรณ์การสอนและการวิจัยที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน  

  6.3.4 มีห้องสมุดที่ทันสมัย สวยงามและมีบรรยากาศเหมาะส าหรับการค้นคว้าและจัดท ารายงาน 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้และข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา และ
วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการในจ านวนที่พอเพียง และมีการจัดซื้อเพ่ิมเติม
ทุกปี  

  6.3.5 มีห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน และวันหยุดสุดสัปดาห์
ในปริมาณจ านวนที่เหมาะสม 

  6.3.6 มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอ   

นอกจากนี้ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ยังมีการอ านวยความสะดวกด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริการระบบอินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการด้านภาษา 
ต่างประเทศ ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อีกทั้ง มีระบบการติดตามความก้าวหน้า
ของงานวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์โดยผ่านระบบ i-Thesis  
 6.4 การจัดหาทรัพยากรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประชุมหารือประจ าปีเพ่ือทบทวนความเพียงพอของทรัพยากรที่สนับสนุน
การเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

6.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนของนักศึกษาจาก
การสังเกตและการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.4.3 น าประเด็นข้อสรุปความต้องการของที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
เพ่ือจัดการทรัพยากรดังกล่าวตามความจ าเป็น 

6.4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเสนอการพัฒนา
สิ่งสนับสนุนและน าแจ้งในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

6.4.5 มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับ       
ผิดชอบหลักสูตร กรณีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรในรอบ
ถัดไป 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
    ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
    เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ          

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ป  

2562 

ป  

2563 

ป  

2564 

ป  

2565 

ป  

2566 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 
หลักสูตร โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมดวย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา ยกเวน
รายวิชาท่ีเรียนขามสถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5  
และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน 
ใหครบทุกรายวิชา ยกเวนรายวิชาท่ีเรียนขามสถาบัน 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา ยกเวนรายวิชาท่ีเรียนขาม
สถาบัน 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงาน 
ใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน 
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยประจําหลกัสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ป  

2562 

ป  

2563 

ป  

2564 

ป  

2565 

ป  

2566 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป 9 11 12 12 12 
 

เกณฑประเมิน 
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้ 
มีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจาก 

จํานวนตัวบงชี้รวมในแตละป 
 

ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2562 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 9  ตัว 

2563 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 11 ตัว 

2564 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 

2565 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 

2566 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

   

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพ่ือจัดสรรความรับผิดชอบในการติดตาม และประสานงานจากอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มคอ.3 
         ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้สอนให้แสดงข้อมูลแผนการสอนที่สอดรับกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดใน มคอ.3 และให้แสดงการให้ความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนใน มคอ.5  
 1.1.2 ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณากลยุทธ์การสอนใน มคอ.3 และ มคอ.5  
 1.1.3 วางแผนก าหนดวันประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 เพ่ือพิจารณา
วิธีการสอนและผลประเมินการสอน  
 1.1.4 น าข้อมูลข้อสังเกตจากผู้สอนจาก มคอ.5 มาพิจารณา ร่วมหารือในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยอาจสอบถามจากผู้เรียนและผู้สอนเพ่ิมเติม 
 1.1.5 พิจารณาปรับปรุงกระบวนการประเมินกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลจาก มคอ.5  
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 ตรวจสอบจากรายงานใน มคอ.5 เพ่ือพิจารณาข้อสังเกตของอาจารย์ผู้สอนจากการใช้วิธีการสอนที่ระบุไว้
ใน มคอ.3   
 1.2.2 พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาและข้อเสนอแนะในรายวิชาที่ได้รับจาก มคอ.5  
 1.2.3 น าข้อมูลที่ได้มาร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
  2.1 หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือติดตามการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อย 1 
ครั้งต่อภาคการศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียน เพ่ือมอบหมายงานให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและทบทวนแผน
ร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะด าเนินการหลักสูตร 
  2.2 หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยก าหนดประเด็นในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานหลักสูตรดังนี้   
 2.2.1 ด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น คุณสมบัติ/ การพัฒนาความรู้/ การพัฒนาต าแหน่งวิชาการ 
 2.2.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ภายในและอาจารย์พิเศษ/วิทยากร  
 2.2.3 ด้านกิจกรรม/โครงการ 
 2.2.4 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาและการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 2.2.5 ด้านการรับนักศึกษาเข้า 
 2.2.6 ด้านการส าเร็จการศึกษา 
 2.2.7 ด้านข้อร้องเรียนนักศึกษา 
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 2.2.8 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 2.2.9 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
      2.3 ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระอย่างสม่ าเสมอ    
  2.4 ก าหนดตารางการด าเนินงานท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 
  2.5 มีการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อคณะฯ ทุกสิ้นรอบปีการศึกษา   
   

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัย
เห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
          (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอนในวิชา
นั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ ปีการศึกษาถัดไป 

(2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

   ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร        
จะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
           (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมประเด็นที่
ได้รับจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
  (2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
  (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
  
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(ค)  รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชา 
(ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
(จ)   ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
       (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
       (Course Learning Outcomes : CLOs)   
(ฉ)   ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา  
1. ช่ือ-นามสกุล 

นาง อิสราภรณ์ ทนุผล 
 ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)  
บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสยาม (2537) 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย  
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
   สุพรรณี หอมแช่ม และ อิสราภรณ์ ทนุผล. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่าง 
    ปัจจัยด้านการท างบประมาณกับผลการด าเนินงานองค์การ 
    โดยผ่านส่วนเผื่องบประมาณ” วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  
    ปีที่ 14, ฉบับที่ 3 (มกราคม-มีนาคม): 180-191. (TCI 1)  

     กฤษณะ สุกพันธ์, อิสราภรณ์ ทนุผล และ เนตรดาว ชัยเขต. (2559).  
      “รูปแบบค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม 
      ในภาคตะวันออก” วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
      ปีที่ 5, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน): 1-14. (TCI 2) 

    กัลยา วรรณสวัสดิ์, อิสราภรณ์ ทนุผล และ เนตรดาว ชัยเขต. (2559).  
     “ระดับการลงทุนในต้นทุนคุณภาพกับผลการด าเนินงานของ 
     องค์กร” วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5,  
     ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน): 37-48. (TCI 2) 

     ตุลยาพร สุรายศ, เนตรดาว ชัยเขต และ อิสราภรณ์ ทนุผล (2559).  
      การศึกษาต้นทุนการให้บริการตรวจสอบงบการเงินองค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่นของส านักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
      ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม” วารสารการจัดการธุรกิจ  
      มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน): 49-62. (TCI 2) 



มคอ.2 

 

96 

     อิสราภรณ์ ทนุผล และ กมลวรรณ รอดหริ่ง.(2559). “การลดต้นทุน 
     ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรม  
     กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ าเภอศรีราชา  
     จังหวัดชลบุรี” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
      ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 103-114. (TCI 2) 
   Proceedings  
      ชวัลญา อินทกฤช และ อิสราภรณ์ ทนุผล. (2561). “การศึกษาเปรียบเทียบ 
       กระบวนการผลิตมะพร้าวขาวเพ่ือผลิตภัณฑ์กะทิและเครื่องส าอางค์  
       ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางยี่รงค์ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม.” 
        ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่าย 
       การศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และ 
       รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2, 232-239. 20 เมษายน 2561. เพชรบุรี:  
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
      ชุติกาญจน์ แก้วงาม และ อิสราภรณ์ ทนุผล. (2561). “การเตรียมความพร้อมสู่ 
       การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการ 
       ระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ 
       ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2, 282-299. 20 เมษายน  
       2561. เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
      ทินารมภ์ เรืองสุขดี และ อิสราภรณ์ ทนุผล. (2561). “ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ 
       ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง 
       ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณบ้านต้นตาล  
       อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการ 
       ระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ 
       ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2, 300-313. 20 เมษายน  
       2561. เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
      สิริลักษณ์ แป้นแหลม และ อิสราภรณ์ ทนุผล. (2561). “การศึกษาการจัดการและ 
       ควบคุมภายในของวัดหลวงกับวัดราษฎร์ พ้ืนที่อ าเภอด าเนินสะดวก  
       จังหวัดราชบุรี.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ 
       เครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และ 
       รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2, 314-327. 20 เมษายน 2561. เพชรบุรี:  
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
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      ณัฐชา เจริญผล และ อิสราภรณ์ ทนุผล. (2561). “การศึกษาโลจิสติกส์ของ 
       อุตสาหกรรมมะพร้าวขาวในพ้ืนที่ต าบลบางยี่รงค์ อ าเภอบางคนที  
       จังหวัดสมุทรสงคราม.”ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ  
       โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ 
       ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2, 449-461. 20 เมษายน  
       2561. เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
      พิชามญชุ์ ถุงศิลป์ และ อิสราภรณ์ ทนุผล. (2561). “ผลกระทบจากการจ้างแรงงาน 
       ต่างด้าวที่มีผลต่อโครงสร้างต้นทุนธุรกิจการเกษตรในพ้ืนที่อ าเภอบางเลน  
       จังหวัดนครปฐม.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ  
       โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ 
       ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2, 462-471. 20 เมษายน  
       2561. เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
      สุทธิดา รอดวินิจ และ อิสราภรณ์ ทนุผล. (2561). “พฤติกรรมและรูปแบบในการ 
       ท่องเที่ยวของผู้เข้าสู่วัยสูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.”  
       ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่าย 
       การศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และ 
       รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2, 490-508. 20 เมษายน 2561. เพชรบุรี:  
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี  
 รายวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ระดับปริญญาตร ี
761 101 หลักบัญชีเบื้องต้น 
777 201 การบัญชีขั้นกลาง 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
782 501 การบัญชีส าหรับนักบริหาร 

 รายวิชาที่สอนตา่งสถาบนั (มหาวิทยาลัยบูรพา)  
ระดับปริญญาตร ี
664 332 การบัญชีเพื่อการจัดการ  
664 431 สัมมนาบัญชีบริหาร  
664 472 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
664 631 การบัญชีบริหารสมัยใหม่  
668 516 การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาว ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ 
 

    ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 
 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Accounting) La Trobe University, Australia (2014) 
 บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2546) 
 บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต (2541) 

 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย  

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sutheewasinnon, P., Zahirul Hoque, and Robert Ochoki Nyamori.  
(2016). "Development of a performance management  
system in the Thailand public sector: Isomorphism and  
the role and strategies of institutional entrepreneurs"  
Critical Perspectives on Accounting 40 (2016): 26-44.  
(scopus Q1) 

   หนังสือรวมบทความวิจัย 
 Sutheewasinnon, P., and Saikaew, S. (2015). “The Public Accounts  
  Committees In Thailand. Making Governments Accountable:  
  The Role of Public Accounts Committees and National Audit  
  Offices” Hoque, Zahirul, ed. Making Governments  
  Accountable: The Role of Public Accounts Committees  
  and National Audit Offices. Routledge, (264 -272).  
 
 



มคอ.2 

 

99 

   Proceedings 
กนกกาญจน์ เสมแก้ว และ ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์. (2558). “การศึกษา 
 ความส าเร็จของการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรด้วยวิธีวิทยาของ  
 การสร้างทฤษฎีฐานราก กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี.”  
 ใน Proceeding รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ 
 รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “โลกาภิวัตน์  
 ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์: นัยต่อสังคมไทย”, 442-449.  
 4-6 พฤศจิกายน 2558. ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา.  

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  บทความทางวิชาการ 

   ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และ ประสพชัย พสุนนท.์ (2559). “กลยุทธ์การเลือก 
     ตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ.” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย 
     ทักษิณ ปีที่ 29, ฉบับที่ 2 (ตุลาคม-ธันวาคม): 31-48. (TCI 1) 

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี  
ระดับปริญญาตรี 
761 101 หลักบัญชีเบื้องต้น 
761 312 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
761 427 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจ 
761 428 การฝึกงาน 
765 108   การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
765 210 การบัญชีและการเงินเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
766 313   บัญชีเพ่ือการตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม 
777 102 การบัญชีชั้นกลาง 1 
791 101 Basic Accounting 
791 317 Managing Cost Control for Hotel Business  
912 101 Basic Accounting 
914 106 Business Accounting 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
782 501 การบัญชีส าหรับนักบริหาร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา  
3. ช่ือ-นามสกุล 

นาย พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 
 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)  
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชการพระนคร (2539) 
 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย  

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    ฐิตวี ล้อวงศ์รัตนากร และ พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ. (2562). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
     การเลือกใช้วิธีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
     ที่ส่งผลต่อการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน 
     ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ 
     ก่อสร้าง.” Veridian E-Journal, Silpakorn University  
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 1  
     (มกราคม-กุมภาพันธ์): 101-110. (TCI 1) 
  นวพล พรานวิหค และ พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ. (2562). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
   การเลือกใช้นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 
   การลงทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.”  
   Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน):  
   817-824. (TCI 1) 
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    วิไลกัลยา สาริพันธ์ และ พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ. (2562). “การเปรียบเทียบ 
     มาตรฐานการบัญชีไทยกับนโยบายการบัญชีที่ดินและผลกระทบต่อ 
     งบการเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม.” 
     Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน): 950-958. 
     (TCI 1) 
 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี  
 รายวิชาที่สอนต่างสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  

ระดับปริญญาตรี 
214 424 นโยบายการบัญชี 
664 332 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ระดับปริญญาตรี 
03-112-202  การบัญชีชั้นกลาง 2  
03-112-203  การวางระบบบัญชี  
03-112-206  โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 
03-112-302  การบัญชีชั้นสูง 2  
03-112-304  การสอบบัญชี  
03-112-305  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
03-112-307  การบัญชีชั้นสูง 1  
03-112-308  การตรวจสอบภายในและการควบคุม  
03-112-314  รายงานการเงินและการวิเคราะห์  
03-113-306  สัมมนาการบัญชีการเงิน  
03-113-308  ทฤษฎีการบัญชี  
03-114-301  สัมมนาการบัญชีบริหาร  
05-420-410  การประมาณต้นทุนและการจัดท างบประมาณการผลิต  
05-420-421  การจัดการต้นทุน  
ระดับบัณฑิตศึกษา  
03-112-501  นโยบายการบัญชี 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการสํารวจความตองการกําลังคนในสาขาวิชา 
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ผลสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
ความสําคัญของการสํารวจความคิดเห็น 
  ในปจจุบันสถานการณการแขงขันของธุรกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ องคการท้ังภาครัฐและ
เอกชนมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารจัดการโดยใชนวัตกรรมใหมเพ่ือความดํารงอยูขององคกร เชน 
นวัตกรรมดานชองทางการจําหนายสินคา นวัตกรรมเก่ียวกับตราสารทางการเงิน การขยายธุรกิจผานการควบรวมกิจการ 
เปนตน การปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคกรกอใหเพ่ิมความซับซอนของรายการทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางการ
บัญชีขององคกร อันนําไปสูกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
องคกรแกผูมีสวนไดสวนเสีย จากสถานการณดังกลาวทําใหองคกรจําเปนตองสรรหานักบัญชีมืออาชีพท่ีมีทักษะความเปน
ผูบริหาร และมีความสามารถในการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจและการวิเคราะหรายงานทางการเงินของ
องคกรไดอยางถูกตองและรวดเร็วเพ่ือสรางไดเปรียบในการแขงขัน และตองเปนผูมีความสามารถในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินท่ีสอดรับกับมาตรฐานการบัญชีท่ีทันสมัยเพ่ือสรางความนาเชื่อใหแกองคกร  
 นอกจากนี้การเปดเสรีทางเศรษฐกิจของประชมคมอาเซียนท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2558 ทําใหผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีในกลุมประเทศอาเซียนสามารถเคลื่อนยายการประกอบวิชาชีพไดอยางอิสระ โดยไมมีขอกําหนดในการกีดกัน
การประกอบวิชาชีพระหวางประเทศ การเปดเสรีในวิชาชีพบัญชีสามารถกอใหเกิดท้ังโอกาสและอุปสรรค ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ความพรอมในทักษะวิชาชีพและศักยภาพในการแขงขัน หากผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพรอมในทักษะวิชาชีพและ     
มีศักยภาพ นั่นถือวาการเปดเสรีในวิชาชีพดังกลาวจะสรางโอกาสในการประกอบวิชาชีพ การกําหนดใหวิชาชีพบัญชีเปน
วิชาชีพท่ีเปดเสรีในการเคลื่อนยายแรงงานได ในอนาคตจะมีนักบัญชีจากตางชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรืออาจ
รวมถึงการท่ีจะมีชาวตางชาติเขามาดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับสํานักงานบัญชี/สอบบัญชี ในประเทศไทย การพัฒนาความ 
กาวหนาทางวิชาชีพใหแกนักบัญชีหรือผูเก่ียวของกับงานดานการบัญชีท้ังในประเทศและตางประเทศเปนสิ่งท่ีจําเปน 
รวมท้ังเสริมสรางทักษะดานภาษา และเพ่ิมเติมความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมไปถึงการพัฒนาความรูทางวิชาชีพท่ี
เก่ียวของกับดานบัญชีอยางตอเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีใหทันตอสภาพแวดลอมในปจจุบัน เพ่ือเพ่ิมความพรอมและขีดความสามารถใหแกนักบัญชีและบุคลากรดาน
การบัญชีเพ่ือใชในการแขงขันกับคนตางดาวในการทํางานดานการบัญช ีและการใชขอมูลทางการบัญชีเพ่ือความไดเปรียบ
ในการแขงขันการประกอบธุรกิจ   
 สําหรับสถานการณในองคการธุรกิจท่ัวไป มีการใหขอมูลขาวโดยองคกรเอกชนบางแหงกลาววา ในภาค
ตลาดทุนขาดแคลนบุคลากรระดับสมุหบัญชี ท่ีปรึกษาดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชี ท้ังนี้การรับสมัครบุคลากร
ดังกลาวตองมีการประกาศรับสมัครจํานวน 2 รอบบัญชี จึงสามารถคัดเลือกบุคลกรในตําแหนงดังกลาวได เนื่องจากผูมี
ความรูความสามารถดานการบัญชีและการเงินในปจจุบันไดผันตนเองไปประกอบอาชีพสวนตัวมากข้ึน (หนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ดังนั้น การสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจึงเปนขอมูลสําคัญตอ
การพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตเพ่ือสามารถสรางบัณฑิตท่ีตรงความตองการของตลาดแรงงานและผูมีสวนไดเสียใน
หลักสูตรกลุมอ่ืน ไดแก ผูเรียน อาจารยประจําหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ และสถานประกอบการ โดยในการสํารวจนี้ 
ใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
 1. ผูเรียนกลุมเปาหมาย : สํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาทักษะของตนเองท่ีตองการในการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สํารวจ จํานวน 110 คน 
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 2. อาจารยประจําหลักสูตร : สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามความตองการการสนับสนุนใน
กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาทักษะของผูเรียนในหลักสูตร 
จํานวน 4 คน  
 3. สถานประกอบการ : สํารวจความคิดเห็นของผูบริหารดานการบัญชีและการเงินขององคการภาครัฐและ
เอกชนชั้นนําของประเทศโดยใชการสัมภาษณกลุม จํานวน 4 ทาน  
  
วัตถุประสงคการสํารวจ 
 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีมีตอความตองการพัฒนาทักษะของตนเองท่ีตองการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการสนับสนุนในกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะของ
ผูเรียนในหลักสูตรในบัญชีมหาบัณฑิต 
 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารดานการบัญชีและการเงินขององคการภาครัฐและเอกชนชั้นนําของ
ประเทศ 
 
วิเคราะหผลการสํารวจ 
 1) ผูเรียนกลุมเปาหมาย  
   การสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยใชแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาทักษะของตนเองท่ีตองการในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสํารวจ จํานวน 
112 คน แสดงผลการศึกษาไดดังนี้ 
  1.1  ผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตชั้นปท่ี 3 จํานวน 112 คน 
  1.2  ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการไดรับการพัฒนาในทักษะในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตในดาน
ตาง ๆ สรุปดังนี้  
   1.2.1 ดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ รอยละ 84..10  
   1.2.2 ดานบุคลิคภาพในฐานะผูบริหาร รอยละ 55.80 
   1.2.3 ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป/สารสนเทศทางการบัญชี รอยละ 51.30 
    1.2.4 ดานการคิดวิเคราะห/ แกปญหาท่ีเก่ียวของกับการบัญชี รอยละ 46.00 
   1.2.5 ดานการนําเสนองานตอสาธารณะ รอยละ39.80 
   1.2.6 ดานอ่ืน ๆ  ไดแก ดานการใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานบัญชี รอยละ 41.60 การสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศ ท่ีมิใชภาษาอังกฤษ รอยละ 53.10  
  1.3  กลุมผูเรียนเปหมายสนใจเพ่ือาชีพหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโททางการบัญชี ดังนี้ 
   1.3.1 นักบัญชีในองคการภาคเอกชน รอยละ 64.60                
   1.3.2  ผูสอบบัญชีในสํานักงานสอบบัญชี รอยละ 42.50 
             1.3.3  นักบัญชีในองคการภาครัฐ รอยละ 32.70                    
    1.3.4  เจาของกิจการ รอยละ 32.70 
   1.3.5  ผูรับทําบัญชี รอยละ 29.20                                  
   1.3.6  ผูสอบบัญชีอิสระ รอยละ 28.30 
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   1.3.7  งานเก่ียวกับสานสนเทศทางการบัญช ีรอยละ 15.90  
   1.3.8  อาจารยผูสอนดานการบัญชี รอยละ  9.70                
   1.3.9  อ่ืน ๆ ไดแก ผูตรวจสอบบัญชีภายใน ท่ีปรึกษาทางบัญชี รอยละ 4  
 2)  อาจารยประจําหลักสูตร 
   การสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยใชแบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นของอาจารยประจําหลักสูตร แสดงผลการศึกษาไดดังนี้ 

2.1 ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ไดแก ระบบอินเทอรเน็ต 
โปรแกรมสารสนเทศทางการบัญชี  

2.2 แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาทักษะของนักศึกษา โดยระบุสิ่งท่ีทานคิดวาผูเรียนใน
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตควรไดรับการพัฒนา ไดแก สรางการสํานึกรูดานคุณธรรมและจรรณยาบรรณในวิชาชีพ การคิด
วิเคราะหในฐานะผูบริหาร  
 3)  สถานประกอบการ 
   จากการสัมภาษณผูบริหารองคการภาครัฐดานการภาษี 1 คน และองคการภาคเอกชน 3 คน 
ประกอบดวย ผูบริหารจากบริษัทในกลุมพลังงาน 1 คน บริษัทดานสอบบัญชี 1 คน และบริษัทดานสารสนเทศการบัญชี  
1 คน มีผลการสัมภาษณแบบกลุม โดยผูบริหารท้ัง 4 ทาน ใหความเห็นรวมกันโดยสรุป 
   3.1 ในปจจุบันองคการยังคงมีความจําเปนตองการนักบัญชี โดยนักบัญชีท่ีตองการนั้นจะตอง
มีคุณสมบัติการคิดวิเคราะห และสามารถแปลความตัวเลขเปนสัญญานใหแกผูบริหารระดับสูงขององคการได ท้ังนี้ผูจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจะไดรับการคาดหวังจากองคการใหทํางานในหนาท่ีของผูบริหารตั้งแตระดับลางข้ึนไป หรือ 
หัวหนางานชึ้นไป ดังนั้นนักบัญชีในยุคปจจุบันจะตองมีทักษะการทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางยิ่ง และสามารถสื่อสารขอมูล
ท่ีเปนตัวเลขใหแกผูอ่ืนได อยางไรก็ตาม นักบัญชีจะตองมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไดแก การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางาน  
 3.2 องคการตองการใหหลักสูตรท่ีจะผลิตบัณฑิตดานการบัญชี พัฒนาทักษะดานการเปนนัก 
วิเคราะหและแกปญหาโดยสามารถใชศาสตรอ่ืนรวมกับศาสตรดานการบัญชีได และสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพดวย และปจจุบันองคการชั้นนํามีความตองการผูบริหารองคการระดับสูงท่ีมี
ความรูท้ังทักษะดานการบริหารและดานการบัญชี เนื่องจากองคการตองการผูนําท่ีมีความสามารถในการใชชอมูลตัวเลข
ทางบัญชีในการตัดสินใจไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลการสํารวจ 
 จากขางตนพบวา ผูสวนไดเสียท้ัง 3 กลุม ไดแก ผูเรียน อาจารยประจําหลักสูตร และสถานประกอบการมี
ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะในการศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตในประเด็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
สอดคลองกัน ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรและผูบริหารในสถานประกอบการใหความเห็นสอดคลองในประเด็นการ
พัฒนาทักษะดานการสรางการตระหนักรูในคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี และสถานประกอบการหรือองคการ
ข้ันนําใหความเห็นตอการพัฒนาทักษะของผูจบการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตวา หากสามารถพัฒนาทักษะของ
ตนเองใหมีความรอบรูท้ังศาสตรบัญชีและศาสตรดานอ่ืนท่ีเก่ียวของและมีทักษะของการเปนผูบริหารจะมีคุณสมบัติเปนท่ี
ตองการขององคการชั้นนําของปะเทศได สอดคลองกับผลสํารวจของ Robert Walters (2561) ท่ีระบุวา บริษัทท่ีปรึกษา
ดานการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพชั้นนําของโลก พบวา การสํารวจอาชีพท่ีตลาดแรงงานตองการอันดับหนึ่งของไทย 
ในป พ.ศ. 2561 ไดแก บัญชีและการเงิน โดยระบุวา การสรรหาบุคลากรดานบัญชีและการเงินคาดวาจะมีการแขงขัน
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อยางมาก เนื่องจากหลายบริษัทจะมองหาผูเชี่ยวชาญหรือผูบริหารท่ีมีความสามารถท้ังดานเทคนิคและความสามารถใน
การมีสวนรวมในเชิงกลยุทธการดําเนินธุรกิจและสามารถขยายธุรกิจไดในระยะยาว ทําใหองคการมีความตองการจาง
ผูเชี่ยวชาญหรือผูบริหารท่ีมีทักษะดานการบัญชีนอกเหนือจากทักษะการบริหาร นอกจากนั้นยังพบวามีแนวโนมของการ
เกิดธุรกิจใหมประเภทธุรกิจออนไลนเพ่ิมข้ึน ดังนั้นองคการจึงมีความตองการผูบริหารท่ีมีประสบการณท้ังดานการตลาด 
และมีทักษะดานการบัญชีและการเงินดวย โดยคาดการณวาอัตราเงินเดือนในสายงานผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญดานการ
บัญชีจะเพ่ิมข้ึน 25-30% อีกท้ังภาคการธนาคารและการบริหารการเงินคาดวา นายจางจะพบกับสถานการณทาทายใน
การจางผูเชี่ยวชาญดานการบัญชีและการเงินในตําแหนงผูบริหารระดับกลางท่ีมีประสบการณ คาดวาอัตราเงินเดือนจะ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 18-20 จากสถานการณปจจุบันขางตน กลาวไดวาผูบริหารท่ีมีทักษะดานการบัญชีหรือประสบการณดาน
การบัญชีจะมีความไดเปรียบในตลาดแรงงานมากกวาสายอาชีพอ่ืน นอกจากนี้ จารุพันธ จิระรัชนิรมย (2560) กลาววา 
บัญชีเปน 1 ใน 5 สายงานท่ีมีแนวโนมขาดแคลนบุคลากรท้ังสายปฏิบัติการและผูบริหาร นอกจากนี้มีการสํารวจขอมูล
พบวา งานในสายบัญชีเปนหนึ่งในสายอาชีพ ในตลาดแรงงานเปนอันดับท่ีสามท่ีจะชวยขับเคลื่อนองคกรใหประสบความ 
สําเร็จไดในอีก 5 ปขางหนา โดยสายงานการบัญชีจะมีการปรับเปลี่ยนของคุณสมบัติท่ีตองการชัดเจน โดยองคกรมีความ
ตองการผูท่ีมีคุณสมบัติดานการคิดเปนระบบ แบบแผนท่ีชัดเจน มีการวิเคราะหวางแผนอยางเปนระบบ และในผูบริหาร
บางรายในสายงานบัญชีการเงินดานการวิเคราะหจึงไมมีขอจํากัดดานคุณวุฒิทางการศึกษาสายตรงดานบัญชีการเงินเทานั้น 
แตหากมีทักษะการวิเคราะหดานบัญชีการเงินก็จะเปนท่ีตองการขององคกร (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 2560) 
 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นําความตองการของผูมีสวนไดเสียเพ่ือใชพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและสรางบัณฑิตใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
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แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของกลุมผูเรียนเปาหมายที่มีตอการศึกษาตอในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ           หญิง            ชาย           2.     ระดับชัน้ปท่ี  ........  

ความคิดเห็นท่ีมีตอการศึกษาตอความตองการพัฒนาทักษะหากเขาเรียนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

1. หากทานไดศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาดานการบัญชี ทานมีความตองการไดรับการพัฒนาในทักษะดานใด  

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยทําเครื่องหมาย / หนาขอคําตอบ) 

 

 

 

 

 

          

 

 

2.  กรณีทานสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตอาชีพท่ีทานสนใจไดแก                                  

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยทําเครื่องหมาย / หนาขอคําตอบ) 

            นักบัญชีในองคการภาคเอกชน                  ผูสอบบัญชีในสํานักงานสอบบัญชี 

            นักบัญชีในองคการภาครัฐ                       เจาของกิจการ 

   ผูรับทําบัญชี                                       ผูสอบบัญชีอิสระ 

   อาจารยผูสอนดานการบัญชี                     งานเก่ียวกับสารสนเทศทางการบัญชี 

 

 

 ดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
 
 ดานบุคลิกภาพในฐานะผูบริหาร 
 
 ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป/สารสนเทศทางการบัญชี 
 

 ดานการคิดวิเคราะห/ แกปญหาท่ีเก่ียวของกับการบัญชี 
 
 ดานการนําเสนองานตอสาธารณะ 
 
 ดานอ่ืน ๆ  โปรดระบุ 

....................................................................................................................................................  
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีตอการศึกษาตอในระดับปริญญาโทดานการบัญชี 

........................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตอการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ           หญิง            ชาย     

2. ทานเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรดานการบัญชี         .      ใช                  ไมใช  

ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต       

1. หากทานไดสอนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตทานตองการส่ิงสนับสนุนตอไปนี้ในระดับใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาทักษะของนักศึกษา โดยระบุส่ิงท่ีทานคิดวาผูเรียน 

   ในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตควรไดรับการพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นในการสัมภาษณกลุม 

ผูบริหารองคการภาครัฐและภาคเอกชน 

 

1. องคการของทานมีสถานการณการรับพนักงานอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. องคการของทานตองการบุคลากรดานการบัญชีท่ีมีคุณสมบัติอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. องคการของทานมีเง่ือนไขสําคัญใดท่ีเปนปจจัยในการตัดสินใจรับบุคคลดานการบัญชีเขาทํางานในองคการ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ทานคิดวาสถาบันการศึกษาควรผลิตบัณฑิตดานบัญชีระดับปริญญาโทใหมีคุณลักษณะอยางไร 

   จึงสามารถเขาทํางานในองคการช้ันนําของประเทศได 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
คําส่ังแตงตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

(Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1 สามารถใชทักษะดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยไมลอกเลียนแบบงานของผูอ่ืน และรับผิดชอบตอผลงานของตนเอง
โดยการอธิบายผลงานของตนเองไดเม่ือมีการซักถามจากบุคคลอ่ืน 

 

   1) 787 501 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบัญชี 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถเขียนรายงานสรุปหรืออธิบายสถานการณใดท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีดวยภาษาอังกฤษไดดวยตนเองโดยไมลอกเลียนแบบงานผูอื่น 
   CLO2 : สามารถอานเอกสารทางวิชาการท่ีใชภาษาอังกฤษและเขียนสรุปความเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
   CLO3 : สามารถอานเอกสารวิชาการท่ีใชภาษาอังกฤษและวิเคราะหความเปนภาษาไทยโดยการเขียนหรือพูด 
 

 2) 787 512 การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทษฎีดานการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียนหรอื 
              พูดไดดวยตนเอง 
   CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทษฎีดานการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดไดดวยตนเอง 
 

 3) 787 513 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทษฎีดานการจัดการการเงินท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียนหรือพูดได 
              ดวยตนเอง 

CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทษฎีดานการจัดการการเงินท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดไดดวยตนเอง 
 
4) 787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานการจัดการภาษีท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียนหรือพูดไดดวยตนเอง 
CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานการจัดการภาษีท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดไดดวยตนเอง 
 
5) 787 515 การวิเคราะหรายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานการวิเคราะหรายงานทางการเงินท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียนหรือพูดไดดวยตนเอง 
CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานการวิเคราะหรายงานทางการเงินท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดไดดวยตนเอง 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1 สามารถใชทักษะดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยไมลอกเลียนแบบงานของผูอ่ืน และรับผิดชอบตอผลงานของตนเอง
โดยการอธิบายผลงานของตนเองไดเม่ือมีการซักถามจากบุคคลอ่ืน (ตอ) 

 

6) 787 516 การประยุกตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียนหรือพูดไดดวยตนเอง 

CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดไดดวยตนเอง 
 

   7) 787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานรายงานผลงานวิจัยทางการบัญชีหรือท่ีเกี่ยวของท่ีแสดงเปนภาษาอังกฤษและสรุปประเด็นสําคัญเปนภาษาไทยโดยการเขียนหรือ 
               พูดไดดวยตนเอง 
   CLO2 : สามารถอานรายงานผลงานวิจัยทางการบัญชีหรือท่ีเกี่ยวของท่ีแสดงเปนภาษาอังกฤษและโตตอบแสดงความคิดเห็นตอรายงานผลการวิจัยดังกลาว                          
              ตอผูรวมชั้นเรียนได 
   CLO3 : สามารถอานเอกสารวิชาการท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียนหรือพูดไดดวยตนเอง 
 
   8) 787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผูประกอบการวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีท่ีใชภาษาองักฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียนหรือพูดไดดวยตนเอง 

CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดดวยตนเองไดดวยตนเอง 
 
   9) 787 625 การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ ท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียนหรือ 
              พูดไดดวยตนเอง 
   CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการดานการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ ท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดดวยตนเองไดดวยตนเอง 
 
  10) 787 626 การสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีขั้นสูงดานสอบบัญชีหรือประเด็นท่ีนาสนใจดานการสอบบัญชีท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรู 
              ในเอกสารโดยการเขียนหรือพูดไดดวยตนเอง 
   CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีขั้นสูงหรือประเด็นท่ีนาสนใจสอบบัญชีท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่น 
             ไดดวยตนเอง 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1 สามารถใชทักษะดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยไมลอกเลียนแบบงานของผูอ่ืน และรับผิดชอบตอผลงานของตนเอง
โดยการอธิบายผลงานของตนเองไดเม่ือมีการซักถามจากบุคคลอ่ืน (ตอ) 

 

   11) 787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 
    CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีบัญชีการเงินขั้นสูงท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียนหรือพูดไดดวยตนเอง 
    CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีบัญชีการเงินขั้นสูงท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดดวยตนเองไดดวยตนเอง 
 
   12) 787 628 การรายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีการรายงานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียน 
              หรือพูดไดดวยตนเอง 
   CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีการรายงานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดดวยตนเอง 
              
   13) 787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีการบัญขีบริหารขั้นสูงท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสารโดยการเขียน 
              หรือพูดไดดวยตนเอง 
   CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีการบัญชีบริหารขั้นสูงท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดดวยตนเอง 
 
   14) 787 630 การบัญชีภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไร 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีการบัญชีภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไรท่ีใชภาษาอังกฤษและอธิบายความรูในเอกสาร 
              โดยการเขียนหรือพูดไดดวยตนเอง 
   CLO2 : สามารถอานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีการบัญชีภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไรท่ีใชภาษาอังกฤษและแสดงความคิดเห็นตอผูอื่น 
             ไดดวยตนเอง 
 
   15) 787 691 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต 
   CLO1 : สามารถอานรายงานผลงานวิจัยทางการบัญชีหรือท่ีเกี่ยวของท่ีแสดงเปนภาษาอังกฤษและสรุปความสําคัญของปญหาวิจัยโดยการเขียนหรือ 
             พูดตอผูอื่นหรืออาจารยท่ีปรึกษาได 

CLO2 : สามารถอานรายงานผลงานวิจัยทางการบัญชีหรอืท่ีเกี่ยวของท่ีแสดงเปนภาษาอังกฤษหลายชิ้นงานและเขียนเชื่อมโยงความเกี่ยวของของประเด็น 
          งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็นทางการบัญชีท่ีผูเรียนสนใจ 

   CLO3 : สามารถอานรายงานผลงานวิจัยทางการบัญชีหรือท่ีเกี่ยวของแสดงเปนภาษาอังกฤษและใชผลวิจัยดังกลาวเขียนสนับสนุนผลงานวิจัยของผูเรียนได 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1 สามารถใชทักษะดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยไมลอกเลียนแบบงานของผูอ่ืน และรบัผิดชอบตอผลงานของตนเอง
โดยการอธิบายผลงานของตนเองไดเม่ือมีการซักถามจากบุคคลอ่ืน (ตอ) 

 

   16) 787 692 การคนควาอิสระ มีคาเทียบเทา 3 หนวยกิต 
    CLO1 : สามารถอานรายงานผลงานวิจัยทางการบัญชีหรือท่ีเกี่ยวของท่ีแสดงเปนภาษาอังกฤษและสรุปความสําคัญของปญหาวิจัยโดยการเขียนหรือ 
              พูดตอผูอื่นหรืออาจารยท่ีปรึกษาได 

 CLO2 : สามารถอานรายงานผลงานวิจัยทางการบัญชีหรือท่ีเกี่ยวของท่ีแสดงเปนภาษาอังกฤษหลายช้ินงานและเขียนเช่ือมโยงความเกี่ยวของของประเด็น 
           งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็นทางการบัญชีท่ีผูเรียนสนใจ 

    CLO3 : สามารถอานรายงานผลงานวิจัยทางการบัญชีหรือท่ีเกี่ยวของแสดงเปนภาษาอังกฤษและใชผลวิจัยดังกลาวเขียนสนับสนุนผลงานวิจัยของผูเรียนได 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO2 สามารถแสดงความรับผิดชอบตอหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

    1) 787 501 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบัญชี 3(3-0-6)  
   CLO4 : สามารถแสดงความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายโดยสงงานตรงเวลาและครบถวนตามเงือ่นไขท่ีกําหนด 
   CLO5 : สามารถรับผิดชอบเขียนสรุปปรายงานสถานการณขององคการดวยตนเองโดยใชทักษะภาษาอังกฤษได โดยไมลอกเลียนงานของผูอื่น 

 
   2) 787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 
   CLO4 : สามารถแสดงความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายโดยสงมอบงานไดครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 
   CLO5 : สามารถสงงานท่ีเกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีโดยปฏิบัติตามจริยธรรมในการทําวิจัย 

 
   3) 787 691 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต 
   CLO4 : สามารถแสดงความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายโดยสงมอบงานไดครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

CLO5 : สามารถรับผิดชอบดําเนินงานงานวิจัยดวยตนเองและมีจริยธรรมในการทําวิจัย 
    
   4) 787 692 การคนควาอิสระ มีคาเทียบเทา 3 หนวยกิต 
   CLO4 : สามารถแสดงความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายโดยสงมอบงานไดครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

 CLO5 : สามารถรับผิดชอบดําเนินงานงานวิจัยดวยตนเองและมีจริยธรรมในการทําวิจัย 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO3 สามารถอธิบายผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคการและสังคมจากการดําเนินงานขององคการท่ีไมมีบรรษัทภิบาลได 
   1) 787 515 การวิเคราะหรายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

  CLO3 : สามารถแสดงตัวอยางสถานการณการแสดงขอมูลในรายงานทางการเงินท่ีสะทอนความไมมีบรรษัทภิบาลได 
  CLO4 : สามารถอธิบายผลกระทบจากสถานการณการแสดงขอมูลในรายงานทางการเงินท่ีสะทอนความไมมีบรรษัทภิบาล 
  CLO5 : สามารถระบุสถานการณภายในหรือภายนอกองคการท่ีอาจกอใหการดําเนินงานขององคการท่ีไมมีบรรษัทภิบาลได 

 
   2) 787 516 การประยุกตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 

CLO3 : สามารถแสดงตัวอยางสถานการณขององคการท่ีมีการรายงานขอมูลตอสาธารณะท่ีไมสอดคลองกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
          อันนําไปสูผลเชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียและหรือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได 
CLO4 : สามารถอธิบายผลกระทบของการรายงานขอมูลตอสาธารณะท่ีไมสอดคลองกับมาตรฐานรายงานทางการเงินอันนําไปสูผลเชิงลบตอผูมีสวนได 
          สวนเสียและหรือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได 
CLO5 : สามารถอธิบายสถานการณท่ีอาจเปนมูลเหตุจูงใจใหองคการมีการรายงานขอมูลตอสาธารณะเพ่ือประโยชนขององคการโดยอาศัยชองวาง 
          ของแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 
3) 787 625 การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ  3(3-0-6) 

  CLO3 : สามารถแสดงตัวอยางสถานการณการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการท่ีสะทอนความไมมีบรรษัทภบิาลได 
  CLO4 : สามารถอธิบายผลกระทบจากสถานการณการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการท่ีสะทอนความไมมีบรรษัทภิบาล 
  CLO5 : สามารถระบุสถานการณภายในหรือภายนอกองคการท่ีอาจทําใหระบบการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการขององคการไมมี 
            บรรษัทภิบาลได 

 
4) 787 628 การรายงานความรบัผิดชอบตอสังคมขององคการ 3(3-0-6) 

   CLO3 : สามารถแสดงตัวอยางสถานการณการรายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการท่ีสะทอนความไมมีบรรษัทภิบาล 
   CLO4 : สามารถอธิบายผลกระทบจากสถานการณการรายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการท่ีสะทอนความไมมีบรรษัทภิบาล 
   CLO5 : สามารถระบุสถานการณภายในหรือภายนอกองคการท่ีอาจทําใหการรายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการไมมีบรรษัทภิบาล 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO4 สามารถแปลความหมายขอมูลทางการบัญชีท้ังท่ีเปนตัวเลขและไมใชตัวเลขโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสรุปความหมายในรูปแบบการเขียนหรือพูดอธิบาย
ใหแกบุคคลอ่ืนท่ีทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกองคการได รวมถึงรับผิดชอบตอความไมชัดเจนของการแปลความหมายขอมูล โดยการใหขอมูลเพ่ิมเติมแกบุคคล
ดังกลาวไดดวยตนเอง 

    1) 787 502 สถิติสําหรับงานวิจัยทางบัญชี 3(3-0-6) 
CLO4 : สามารถเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสมตอการแปลความหมายขอมูลทางการบัญชี 
CLO5 : สามารถอธิบายความหมายตัวเลขทางสถิติจากผลการวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี โดยการเขียนหรือนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

   CLO6 : สามารถแสดงความคิดเห็นและโตตอบเชิงวิชาการกับกับผูรวมชั้นเรียนได และแสดงความรับผิดชอบตอความคิดเห็นของตนเองหรือ 
             ของกลุมท่ีไดรับมอบหมายงาน โดยแสดงเหตุผลเชิงวิชาการสนับสนุนความเห็นดังกลาวเม่ือมีผูซักถาม 
 
   2) 787 512 การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
   CLO3 : สามารถอธิบายขอมูลตัวเลขท่ีเกี่ยวของกับตนทุนองคการ โดยการเขียนหรือนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
   CLO4 : สามารถแสดงความคิดเห็นตอตัวเลขการบัญชีตนทุนท่ีปรากฏในกรณีศึกษา โดยการเขียนหรือนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

CLO5 : สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารขอมูลแกบุคคลภายในกลุมท่ีทํางานรวมกันและภายนอกกลุมได 
 
3) 787 513 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)  
CLO3 : สามารถอธิบายขอมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินได โดยการเขียนหรือนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
CLO4 : สามารถแสดงความเห็นตอสถานการณทางบัญชีจากขอมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินแกผูรวมชั้นเรียนได และสามารถรับผิดชอบตอ 
          ความคิดเห็นของตนเอง โดยการแสดงเหตุผลเชิงวิชาการสนับสนุนความเห็นดังกลาวเม่ือไดรับการซักถามจากผูรวมชั้นเรียน 

   CLO5 : สามารถใชเทคโนโลยีส่ือสารความหมายขอมูลในรายงานทางการเงิน 
 
  4) 787 515 การวิเคราะหรายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

CLO6 : สามารถอธิบายขอมูลในรายงานทางการเงินได โดยการเขียนหรือนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
CLO7 : สามารถแสดงความคิดเห็นและโตตอบกับผูรวมชั้นเรียนเกี่ยวกับขอมูลในรายงานทางการเงิน และแสดงความรับผิดชอบตอความคิดเห็น 
          ของตนเองหรือของกลุมท่ีไดรับมอบหมายงาน โดยแสดงเหตุผลเชิงวิชาการสนับสนุนความคิดเห็นดังกลาวเม่ือมีผูซักถาม 

   CLO8 : สามารถใชเทคโนโลยีในการส่ือสารความหมายของขอมูลในรายงานทางการเงิน 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารความหมายของขอมูลทางบัญชีท้ังท่ีเปนตัวเลขและไมใชตัวเลขใหแกบุคคลท่ีทํางานรวมหรือผูมีสวนไดเสียกับ
ขอมูลทางการบัญชีนั้น ท้ังภายในและภายนอกองคการ โดยการเขียนหรือการนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และรับผิดชอบตอการเขียนหรือการนําเสนอของตนเอง
โดยการตอบขอซักถามของบุคคลดังกลาวไดดวยตนเอง 

    1) 787 502 สถิติสําหรับงานวิจัยทางบัญชี 3(3-0-6) 
 CLO4 : สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบในการนําเสนอขอมูลตัวเลขสถิติเกี่ยวกับบัญชีใหแกบุคคลอื่นได 
 CLO5 : สามารถเลือกใชรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบในการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี 

    CLO6 : สามารถรับผิดชอบในการแปลทางสถิติขอมูลตัวเลขทางบัญชีในรายงานผลทางสถิติท่ีไดจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใหแกบุคคลอื่น 
              ไดดวยตนเอง 
 

2) 787 513 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)  
CLO4 : สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในการนําเสนอขอมูลตัวเลขดานการเงินใหแกบุคคลอื่น 

   CLO5 : สามารถเลือกใชรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบในการวิเคราะหขอมูลทางการเงินขององคการ 
   CLO6 : สามารถรับผิดชอบวิเคราะหตัวเลขทางการเงินขององคการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวยตนเอง 
 
   3) 787 515 การวิเคราะหรายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

CLO9 : สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในการนําเสนอขอมูลตัวเลขจากงบการเงินใหแกบุคคลอื่น 
CLO10 : สามารถเลือกใชรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบในการวิเคราะหชอมูลทางการบัญชีในงบการเงิน 

   CLO11 : สามารถรับผิดชอบวิเคราะหผลตัวเลขในงบการเงินโดยใชเทคโนโลยีสสารสนเทศไดดวยตนเอง 
 
   4) 787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผูประกอบการวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6) 

CLO3 : สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบในการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีใหบุคคลอื่นได 
CLO4 : สามารถเลือกใชรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบในการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี 

   CLO5 : สามารถวิเคราะหตัวเลขขอมูลทางบัญชีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  5) 787 691 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต 

CLO6 : สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกัชการบัญชีใหแกบุคคลอื่นได 
CLO7 : สามารถเลือกใชรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใดรูปหน่ึงหรือหลายรูปแบบในการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี 

   CLO8 : สามารถวิเคราะหตวเลขทางบัญชีและท่ีเกี่ยวขัองกับบัญชีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารความหมายของขอมูลทางบัญชีท้ังท่ีเปนตัวเลขและไมใชตัวเลขใหแกบุคคลท่ีทํางานรวมหรือผูมีสวนไดเสียกับ
ขอมูลทางการบัญชีนั้น ท้ังภายในและภายนอกองคการ โดยการเขียนหรือการนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และรับผิดชอบตอการเขียนหรือการนําเสนอของตนเอง
โดยการตอบขอซักถามของบุคคลดังกลาวไดดวยตนเอง (ตอ) 

    6) 787 692 การคนควาอิสระ มีคาเทียบเทา 3 หนวยกิต 
CLO6 : สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกัชการบัญชีใหแกบุคคลอื่นได 
CLO7 : สามารถเลือกใชรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใดรูปหน่ึงหรือหลายรูปแบบในการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี 

   CLO8 : สามารถวิเคราะหตวเลขทางบัญชีและท่ีเกี่ยวขัองกับบัญชีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO6 สามารถประยุกตศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีเพ่ือใชในการจัดการในฐานะผูบริหารทางบัญชี ซ่ึงตองใชทักษะดานคิดวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ 
    1) 787 511 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6)  

CLO1 : สามารถอธิบายตัวแบบทางเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงธุรกิจได 
CLO2 : สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกเชิงธุรกิจโดยใชความรูทางดานเศรษฐศาสตรได 

   CLO3 : สามารถแสดงความคิดเห็นและโตตอบเชิงวิชาการกับผูรวมชั้นเรียนได 
 
2) 787 513 การจัดการการเงิน  3(3-0-6)  
CLO7 : สามารถตัดสินใจปญหาดานการเงินขององคกรโดยใชแนวคิดของทฤษฎีการจัดการการเงินสมัยใหมได 
CLO8 : สามารถอฺภิปรายแนวคิดและทฤษฎีการจัดการการเงินสมัยใหมได 
CLO9 : สามารถวิเคราะหปญหาดานการเงินขององคการโดยใชแนวคิดทฤษฎกีารจัดการเงินสมัยใหมได 
 

   3) 787 515 การวิเคราะหรายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ  3(3-0-6)  
   CLO12 : สามารถอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหรายงานทางการเงินได 
   CLO13 : สามารถวิเคราะหรายงานทางการเงินขององคกรท่ีนาสนใจได 
   CLO14 : สามารถตัดสินใจในปญหาดานการบัญชีและการเงินโดยใชแนวคิดของการวิเคราะหรายงานทางเงินเชิงกลยุทธได 

 
  4) 787 516 การประยุกตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)  
  CLO6 : สามารถอภิปรายมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีนาสนใจได 
  CLO7 : สามารถวิเคราะหปญหาการประยุกตมาตรฐานรายงานทางการเงินได 
  CLO8 : สามารถอภิปรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินได 
 
  5) 787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญขี 3(3-0-6)  
  CLO6 : สามารถอธิบายขั้นตอนการทําวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยได 
  CLO7 : สามารถอภิปรายประเด็นจากบทความงานวิจัยทางการบัญชีได 
  CLO8 :  สามารถอธิบายความเชื่อมโยงประเด็นปญหาทางการบัญชีกับแนวคิดทฤษฎีในศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหาท่ีสนใจได 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO6 สามารถประยุกตศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีเพ่ือใชในการจัดการในฐานะผูบริหารทางบัญชี ซ่ึงตองใชทักษะดานคิดวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ (ตอ) 
   6) 787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6)  

 CLO6 : สามารถอภิปรายถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพในปจจุบันได 
 CLO7 : สามารถวิเคราะหประเด็นท่ีนาสนใจในกรณีศึกษาเกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศดานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและบัญชีภาษีอากรได 
 CLO8 : สามารถวิเคราะหประเด็นท่ีนาสนใจในกรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศดานบัญชี และการควบคุมภายในได 
 CLO9 : สามารถวิเคราะหประเด็นท่ีนาสนใจในกรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการขอมูลขนาดใหญท่ีมีความเกี่ยวของกับขอมูล 
           ทางการบัญชีท่ีใชในการตัดสินใจของผูบริหาร  
   
  7) 787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  
  CLO1 : สามารถอธิบายแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ 
  CLO2 : สามารถอธิบายแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ 
  CLO3 : สามารถใชแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธในการวิเคราะหประเด็นปญหาดานการจัดการขององคการ 
  CLO4 : สามารถใชขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการท่ีกําหนดในกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองคการเพ่ือนําไปกําหนดแผนกลยุทธ 
            ในสรางผลกําไรใหแกองคการ 
  CLO5 : สามารถใชแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธในการวิเคราะหสถานการณในกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองคการเพ่ือสรางความไดเปรียบ 
            ในการแขงขันขององคการ 
  CLO6 : สามารถยกตัวอยางสถานการณท่ีแสดงความสัมพันธระหวางการจัดการเชิงกลยุทธกับผลกําไรขององคการ และอธิบายความสัมพันธดังกลาวได 
 
   8) 787 622 พฤติกรรมองคการและการจัดการสมัยใหม 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถอภิปรายพฤติกรรมของบุคคลในองคการสมัยใหมได 
   CLO2 : สามารถอภิปรายแนวคิดการจัดการสมัยใหมขององคการในปจจุบันได 
   CLO3 : สามารถอภิปรายประเด็นท่ีนาสนใจในกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสมัยใหมขององคการได 
   CLO4:  สามารถอภิปรายแนวคิดการจัดการสมัยใหมได 
   CLO5 : สามารถวิเคราะหปญหาในองคการในกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคลโดยใชแนวคิดพฤติกรรมองคการและแนวคิดการจัดการสมัยใหมได 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO6 สามารถประยุกตศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีเพ่ือใชในการจัดการในฐานะผูบริหารทางบัญชี ซ่ึงตองใชทักษะดานคิดวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ (ตอ) 
    9) 787 623 การบริหารการตลาดสมัยใหม 3(3-0-6)  

   CLO1 : สามารถอธิบายแนวคิดการบริหารตลาดสมัยใหม  
   CLO2 : สามารถอภิปรายแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการบริหารตลาดสมัยใหม 
   CLO3 : สามารถอภิปรายกลยุทธทางการตลาดในปจจุบันท่ีใชในการบริหารการตลาดสมัยใหม 
   CLO4 : สามารถวิเคราะหนโยบายการโฆษณาและการขายในตลาดดิจิทัลของธุรกิจในปจจุบันโดยใชแนวคิดการบริหารการตลาดสมัยใหม 
   CLO5 : สามารถอภิปรายความสัมพันธระหวางแนวคิดการบริหารตลาดสมัยใหมกับผลกําไรขององคการได 

 CLO6 : สามารถวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดท่ีมีผลตอการสรางผลกําไรในระยะยาวขององคการได 
 

  10) 787 624 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)  
  CLO1 : สามารถอภิปรายแนวคิดการบริหารการเงินของการดําเนินงานบริษัทขามชาติและธุรกิจระหวางประเทศได 
  CLO2 : สามารถใชแนวคิดดานการเงินธุรกิจระหวางประเทศในการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตออัตราแลกเปล่ียนและระบบอัตราแลกเปล่ียนได 
  CLO3 : สามารถใชแนวคิดดานการเงินธุรกิจระหวางประเทศในการวิเคราะหสถานการณท่ีนาสนใจในกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกูยืมเงินหรือ 
            จัดหาเงินทุนของบริษัทขามชาติและธุรกิจระหวางประเทศได  
  CLO4 : สามารถใชแนวคิดดานการเงินธุรกิจระหวางประเทศในการวิเคราะหการเปดเผยความเส่ียงจากเครื่องมือทางการเงินของบริษัทขามชาติ 
            และธุรกิจระหวางประเทศได 
  CLO5 : สามารถอภิปรายประเด็นปญหาจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนของธุรกิจระหวางประเทศในปจจุบันได 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO7 สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาทางดานการบัญชีท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกองคการได 
   1) 787 512 การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  

  CLO6 : สามารถต้ังคําถามจากประเด็นปญหาดานการวางแผนและควบคุมตนทุนขององคกรได 
CLO7 : สามารถอานกรณีศึกษาดานตนทุนองคการและเขียนสรุปประเด็นปญหาได  
CLO8 : สามารถอานกรณีศึกษาดานตนทุนขององคการและเสนอแนะแนวทางการแกปญหาโดยใชแนวคิดดานการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธเพ่ือสราง 
          ผลกําไรโดยรวมขององคการ 
 

   2) 787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  
   CLO3 : สามารถต้ังคําถามจากประเด็นปญหาในกรณีศึกษาดานการภาษีอากรได  
   CLO4 : สามารถอานกรณีศึกษาดานภาษีขององคการและเขียนสรุปประเด็นปญหาได 

CLO5 : สามารถอานกรณีศึกษาดานการจัดการภาษีขององคการเสนอแนะแนวทางการจัดการภาษีอากรขององคการโดยใชแนวคิดการจัดการ    
          ภาษีอากรเชิงกลยุทธเพ่ือกอประโยชนทางการเงินสูงสุดขององคการ 
CLO6 : สามารถอภิปรายประเด็นปญหาดานภาษีระหวางประเทศท่ีสําคัญในปจจุบัน 
CLO7 : สามารถอภิปรายประเด็นปญหาดานการวางแผนภาษีขององคการท่ีมีลักษณะแตกตางกัน 
CLO8 : สามารถอภิปรายประเด็นปญหาดานราคาโอนและการจดัการภาษีขององคการ  
 

   3) 787 625 การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ 3(3-0-6)  
   CLO6 : สามารถประเมินความเส่ียงจากระบบการควบคุมภายในขององคการจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในได 
   CLO7 : สามารถเปรียบเทียบเทคนิคการควบคุมภายในขององคการสององคการขึ้นไปจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในได 
   CLO8 : สามารถวิเคราะหระบบการควบคุมภายในขององคการจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในได 
   CLO9 : สามารถประเมินสถานการณของการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ โดยการเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในและการกํากับ 
             ดูแลกิจการท่ีเขมงวดมากขึ้น โดยใชขอมูลจากกรณีศีกษาท่ีแสดงสถานการณดานการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการขององคการ  
 
   4) 787 626 การสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6)  
   CLO3 : สามารถวิจารณโดยใชเหตุผลเชิงวิชาการตอแนวคิดและเทคนิคสมัยใหมทางดานการสอบบัญชีในปจจุบันได    
   CLO4 : สามารถวิจารณประเด็นปญหาดานการสอบบัญชีในองคการในปจจุบันได  
   CLO5 : สามารถใหความเห็นเชิงวิพากษตอกรณีศึกษาดานการสอบบัญชีท่ีอาจนําไปสูปญหาดานบรรษัทภิบาลขององคการท่ีสนใจได 
   CLO6 : สามารถใหความเห็นเชิงวิพากษตอสถานการณดานการสอบบัญชีขององคการท่ีแตกตางกันจะมีผลตอมูลคากิจการในอนาคตแตกตางกันอยางไร 
   CLO7 : สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาดานการสอบบัญชีขององคการท้ังในและตางประเทศโดยการคนควาจากงานวิจัยดานการสอบบัญชี 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO7 สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาทางดานการบัญชีท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกองคการได (ตอ) 
    5) 787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)  

   CLO3 : วิจารณประเด็นปญหาทางดานการบัญชีการเงินในองคการท้ังภาครัฐและเอกชนและมาตรฐานทางการบัญชีท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันได 
   CLO4 : แสดงการสนับสนุนเชิงวิชาการตอการแสดงการขอมูลทางการบัญชีในรายงานทางการเงินได 

CLO5 : อธิบายความเชื่อมโยงของประเด็นปญหาทางการบัญชีการเงินกับมาตรฐานทางการบัญชีในปจจุบันได 
   CLO6 : สามารถใหความเห็นเชิงวิพากษตอขอมูลบัญชีการเงินท่ีปรากฎในรายงานทางการเงนิขององคการท่ีแตกตางกันจะมีผลตอมูลคากิจการ 
              ในอนาคตแตกตางกันอยางไร 
   CLO7 : สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาดานการรายงานขอมูลทางการเงินขององคการท้ังในและตางประเทศ โดยการคนควาจากงานวิจัยดานการบัญชี 
              การเงิน 

 
6) 787 628 การรายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 3(3-0-6)  

   CLO6 : สามารถวิจารณประเด็นท่ีนาสนใจดานการแสดงการรับผิดชอบตอสังคมขององคการทางธุรกิจได 
   CLO7 : สามารถวิจารณปญหาผลกระทบจากการดําเนินงานของกิจการได 
   CLO8 : สามารถวิจารณประเด็นดานการรายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของได 
 
  7) 787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6)  
  CLO3 : สามารถวิจารณแนวคิดและเทคนิคทางบัญชีบริหารได 
  CLO4 : สามารถอานกรณีศึกษาดานบัญชีบริหารและวิเคราะหประเด็นปญหาจากกรณีศึกษาโดยใชแนวคิดการบัญชีบริหารขั้นสูงได 
  CLO5 : สามารถอานกรณีศึกษาดานบัญชีบริหารและเสนอแนะทางแกปญหาโดยใชแนวคิดการบัญชีบริหารได 
  CLO6 : สามารถวิจารณประเด็นแนวคิดดานบัญชีบริหารขั้นสูงขององคการจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของได 

 
  8) 787 630 การบัญชีภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไร 3(3-0-6)  
  CLO3 : สามารถวิจารณแนวคิดการบัญชีองคการภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไรได 
  CLO4 : สามารถอานกรณีศึกษาดานการบัญชีองคการภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไรและวิเคราะหประเด็นปญหาจากกรณีศึกษาโดยใช 
            แนวคิดการบัญชีองคการภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไร 
  CLO5 : สามารถอานกรณีศึกษาดานการบัญชีองคการภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไรและเสนอแนะแนวทางแกปญหาโดยใชแนวคิด 
            การบัญชีองคการภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไร 
  CLO6 : สามารถวิจารณประเด็นแนวคิดดานการบัญชีภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไรจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของได 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO7 สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาทางดานการบัญชีท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกองคการได (ตอ) 
   9) 787 691 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต 

  CLO9 : สามารถต้ังคําถามงานวิจยัท่ีสนใจได  
  CLO10 : สามารถคนหาประเด็นทางบัญชีท่ีนาสนใจจากแหลงขอมูลทางวิชาการท่ีเชื่อถือไดหรือแหลงท่ีมีการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 
  CLO11 : สามารถระบุประเด็นทางบัญชีท่ีนาสนใจโดยใชแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของสนับสนุนประเด็นทางบัญชีท่ีผูเรียนสนใจได 
 
  10) 787 692 การคนควาอิสระ มีคาเทียบเทา 3 หนวยกิต 
  CLO9 : สามารถต้ังคําถามงานวิจัยท่ีสนใจได 
  CLO10 : สามารถคนหาประเด็นทางบัญชีท่ีนาสนใจจากแหลงขอมูลทางวิชาการท่ีเชือถือไดหรือแหลงท่ีมีการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 
  CLO11 : สามารถระบุประเด็นทางบัญชีท่ีนาสนใจโดยใชแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของสนับสนุนประเด็นทางบัญชีท่ีผูเรียนสนใจได   
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO8 สามารถประเมินสถานการณหรือทางเลือกทางการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   1) 787 512 การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

  CLO9 : สามารถวิเคราะหสถานการณท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนและควบคุมตนทุนขององคการได 
  CLO10 : สามารถใชดุลยพินิจในการแกปญหาดานการวางแผนและควบคุมตนทุนขององคการได 
  CLO11 : สามารถประเมินทางเลือกดานการวางแผนและควบคุมตนทุนองคการได 
 
  2) 787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  
  CLO9 : สามารถวิเคราะหสถานการณท่ีเกี่ยวของกับการจัดการภาษีอากรขององคการได 
  CLO10 : สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจปญหาทางดานภาษีอากรได 
  CLO11 : สามารถประเมินทางเลือกดานการจัดการภาษีอากรขององคกรได 
 
  3) 787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  
  CLO7 : สามารถวิเคราะหสถานการณดานการจัดการในองคการโดยใชแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธได 
  CLO8 : สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการในองคการโดยใชแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธได 
  CLO9 : สามารถประเมินสถานการณดานการจัดการท่ีเกี่ยวของกับผลกําไรขององคการโดยใชแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธได 
 
  4) 787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)  
  CLO8 : สามารถวิเคราะหสถานการณหรือทางเลือกขององคการในการใชนโยบายการบัญชีหรือวิธีการทางบัญชี  
  CLO9 : ประเมินปญหาดานการบัญชีการเงินขององคการท่ีนาสนใจได 
  CLO10 : วิจารณประเด็นทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของได 
 
  5) 787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6)  
  CLO8 : สามารถแสดงการสนับสนุนทางวิชาการตอการใชแนวคิดและเทคนิคทางการบัญชีบริหารได 
  CLO9 : สามารถประเมินสถานการณท่ีเกี่ยวของกับขอมูลทางการบัญชีบริหารได 
  CLO10 : สามารถวิจารณประเด็นทางดานการบัญชีบริหารจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของได  
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO8 สามารถประเมินสถานการณหรือทางเลือกทางการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตอ) 
    6) 787 630 การบัญชีภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไร 3(3-0-6)  

   CLO7 : สามารถประเมินสถานการณการใชขอมูลทางการบัญชีขององคการภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไรได 
   CLO8 : สามารถแสดงการสนับสนุนทางวิชาการตอมูลเหตุจูงใจในการใชขอมูลทางบัญชีเพ่ือการตัดสินใจขององคการภาครัฐและ 
             องคการไมแสวงหาผลกําไรได 
   CLO9 : สามารถประเมินสถานการณหรือทางเลือกขององคการภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไรในการใชนโยบายทางการบัญชีหรือ 
             วิธีการทางบัญชี 
 
  7) 787 691 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต 
  CLO12 : สามารถใชดุลยพินิจสนับสนุนในประเด็นท่ีเกิดขึ้นจากผลวิจัยท่ีศึกษาได 
  CLO13 : สามารถประเมินขอสรุปงานวิจัยอื่น ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับประเด็นทางการบัญชีท่ีผูเรียนสนใจ  
              โดยสรุปความรูท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยอื่นๆ ดังกลาว และเขียนแสดงความเช่ือมโยงประเด็นความรูดังกลาวมาสู 
              งานวิจัยของผูเรียนได 
  CLO14 : สามารถระบุประโยชนของความรูท่ีไดจากงานวิจัยของตนเองและเสนอแนะแนวทางในการนําผลวิจัยดังกลาวไปใช 
 
  8) 787 692 การคนควาอิสระ มีคาเทียบเทา 3 หนวยกิต 
  CLO12 : สามารถใชดุลยพินิจสนับสนุนในประเด็นท่ีเกิดขึ้นจากผลวิจัยได 
  CLO13 : สามารถประเมินขอสรุปงานวิจัยอื่นๆ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับประเด็นทางการบัญชีท่ีผูเรียนสนใจ  
              โดยสรุปความรูท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยอื่น ๆ ดังกลาว และเขียนแสดงความเช่ือมโยงประเด็นความรูดังกลาวมาสู 
              งานวิจัยของผูเรียนได 
  CLO14 : สามารถระบุประโยชนของความรูท่ีไดจากงานวิจัยของตนเองและเสนอแนะแนวทางในการนําผลวิจัยดังกลาวไปใช 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO9 สามารถวิเคราะหและประเมินขอมูลทางการบัญชีและเกี่ยวของกับการบัญชีเพ่ือสรางความรู แนวปฏิบัติ หรือวิธีการดานการบัญชีไดอยางเปนระบบ 
ตามกระบวนการวิจัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนตัวเลขและไมใชตัวเลข  

   1) 787 691 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต 
  CLO15 : สามารถสรางความรูดานการบัญชีได 
  CLO16 : สามารถออกแบบการวิจัยดวยตนเองอยางเปนระบบตามกระบวนการวิจัยได 
  CLO17 : สามารถออกแบบการนําเสนอความรูดานการบัญชีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนําเสนอความรูตอสาธารณะได 
  CLO18 : สามารถตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยของตนเองตอสาธารณะได 
    
   2) 787 692 การคนควาอิสระ มีคาเทียบเทา 3 หนวยกิต 
   CLO15 : สามารถสรางความรูดานการบัญชีได 
   CLO16 : สามารถออกแบบการวิจัยดวยตนเองอยางเปนระบบตามกระบวนการวิจัยได 
   CLO17 : สามารถออกแบบการนําเสนอความรูดานการบัญชีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนําเสนอความรูตอสาธารณะได 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ไดตามความเหมาะสมในแตละปการศึกษา ท้ังนี้ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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787 501 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบัญชี      3(3-0-6) 
 (English for Accountants) 
 เง่ือนไข: วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U 

  การอานเอกสารภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับบริหารธุรกิจและการบัญชี การอานเพ่ือระบุใจความหลัก 
ใจความรอง และใจความสรุป การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอบทความดานบริหารธุรกิจและการบัญชี 
        Reading English documents related to business administration and accounting; reading 
for main ideas, supporting ideas and conclusions; writing for criticizing business administration 
and accounting articles. 

 
787 502 สถิติสําหรับงานวิจัยทางบัญชี      3(3-0-6) 
  (Statistics for Accounting Research) 
  เง่ือนไข: วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U 
   สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน สถิติท่ีใชพารามิเตอรและไมใชพารามิเตอร สถิติท่ีใชในการวิจัยดาน

การบัญชี การเลือกสถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย 
         Descriptive statistics; inferential statistics; parametric and non-parametric statistics; 
statistics for accounting research; selecting appropriate statistics for research; data analysis 
by using statistical packages; presentation of data analysis and interpretation.  
 

787 511 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 
  (Managerial Economics)  

การประยุกตตัวแบบทางเศรษฐศาสตรและทางเลือกท่ีมีเหตุมีผลเพ่ือใชในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 
โครงสรางของตลาดและราคา การตัดสินใจเก่ียวกับผลผลิต ทฤษฎีเกมและกลยุทธในการกําหนดราคา 
ระบบสารสนเทศทางดานเศรษฐศาสตรและบทบาทของรัฐบาลในระบบตลาด 

Application of economic models and rational choice for business decision making; 
structures of market and price; output decision; game theory and pricing strategies; economic 
information system and governments’ roles in the market system. 
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787 512 การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ       3(3-0-6) 
 (Strategic Cost Management) 

  แนวคิดและเทคนิคการบัญชีบริหารสมัยใหม แนวคิดการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ การวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือการวางแผนและควบคุม การลดตนทุนและควบคุมตนทุนขององคการ การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานขององคการอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประเด็นท่ีนาสนใจดานการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ 

 Concepts and techniques of modern managerial accounting; concepts of strategic 
cost management; data analysis for planning and control; cost reduction and cost control 
of organizations; continuous and sustainable improvement of organization’s performance; 
interesting issues in strategic cost management. 

 

787 513 การจัดการการเงิน        3(3-0-6) 
  (Financial Management) 

  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการเงินสมัยใหม การวางแผนการเงินขององคการ การวิเคราะห
ความตองการเงินทุน การจัดหาแหลงเงินทุน โครงสรางเงินทุน การจัดการเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน 
การจัดหาสินทรัพยถาวร การลงทุน การวิเคราะหแหลงลงทุน การลงทุนในตราสารอนุพันธ การใชตราสาร
อนุพันธเพ่ือปองกันความเสี่ยง ประเด็นท่ีนาสนใจดานการจัดการการเงิน 

    Concepts and theories of modern financial management; financial planning of 
organizations; analysis of funding requirements; finding source of funds; capital structure; 
cash and working capital management; finding fixed assets; investment; analyses of investment 
sources; investment in derivatives; using of derivatives for risk prevention; interesting issues in 
financial management.  

   
787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
  (Strategic Tax Management) 
    ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ปญหาภาษีอากรรวมสมัย การวางแผนภาษี 

ราคาโอน ภาษีระหวางประเทศ ประเด็นท่ีนาสนใจดานภาษีอากร   
  Corporate income tax; value added tax; specific business tax; contemporary problems 
in taxation; tax planning; transfer pricing; international taxation; interesting issues in taxation. 
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787 515          การวิเคราะหรายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
  (Strategic Financial Reports Analysis) 
    รายงานทางการเงิน การวิเคราะหรายงานทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะหรายงานทางการเงิน 

การวัดมูลคากิจการ ประเด็นการวิเคราะหรายงานทางการเงินท่ีนาสนใจ   
  Financial reports; analyses of financial reports; financial reports analysis techniques; 
business value measurement; interesting issues in financial reports analysis.  

 
787 516 การประยุกตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    3(3-0-6) 
  (Financial Reporting Standard Application) 
    กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการประยุกต ปญหา

ในการประยุกตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประเด็นท่ีนาสนใจและงานวิจัยทางดานมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

    Conceptual framework of financial reports; financial report standards and their 
application; problems in financial report standards application; interesting issues and research in 
financial reporting standards. 

 
787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี       3(3-0-6) 
  (Research Methodology in Accounting) 
    หลักพ้ืนฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย คําถามงานวิจัย วัตถุประสงคงานวิจัย การตั้งสมมติฐาน

งานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวัดคาตัวแปร การวิเคราะห
ขอมูล การทดสอบสมมติฐาน การสรปุและอภิปรายผล การนําเสนองานวิจัย งานวิจัยทางการบญัชีรวมสมัย  
  Fundamental research principles; research ethics; research questions; research 
objectives; hypotheses formulation; literature review; population and samples; data collection; 
variable measurement; data analysis; hypothesis testing; research summary and discussion; 
research presentation; contemporary accounting research. 
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787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ   3(3-0-6) 
  (Information Technology for Professional Accountants) 
  บทบาทของนักบัญชีมืออาชีพ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอนักบัญชีมืออาชีพ เทคโนโลยี

สารสนเทศดานบัญชีการเงินและบัญชบีริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานภาษี เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ
ความไดเปรียบในการแขงขันของนักบัญชี การควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดการสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญ 

  Roles of professional accountants; roles of information technology on professional 
accountants; information technology in financial and managerial accounting; information 
technology in taxation; information technology for professional accountants’ competitive advantage; 
internal control related to information technology; i big data management. 

  

787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ        3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
   กระบวนการการจัดการ กลยุทธการจัดการสําหรับผูบริหารระดับสูง วิเคราะหความสัมพันธของ

ธุรกิจกับสภาพแวดลอมภายนอก การวางนโยบายองคการ การวิเคราะหนโยบายองคการ การกําหนด
เปาหมายองคการ การวางแผนกลยุทธ การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ   
  Process of management; strategic management for top management; analysis of 
relationship between business and external environment; organizations’ policy setting; organizations’ 
policy analysis; organizations’ goal setting; strategic planning; implementation of plans; strategic 
control and evaluation.  
 

787 622 พฤติกรรมองคการและการจัดการสมัยใหม     3(3-0-6) 
   (Organizational Behavior and Modern Management) 
   พฤติกรรมองคการ ภาวะผูนํา การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ พฤติกรรมกลุม การจัดการความ

ขัดแยง แนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม การวางแผนการจัดการ การจัดโครงสรางองคการ การจัดสรร
หนาท่ีความรับผิดชอบ การประเมินและการควบคุมผลการดําเนินงานองคการ ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับระบบ และแนวคิดองคการสุขภาวะ 

Organizational behavior; leadership; communication; decision making; group behavior; 
conflict management; modern business management approach; management planning; 
organization structuring; duties and responsibilities allocation; organizations’ performance evaluation 
and control; relationship between human and systems; concepts of happy workplace. 
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787 623 การบริหารการตลาดสมัยใหม      3(3-0-6) 
 (Modern Marketing Management) 

การบริหารการตลาดในเชิงปฏิบัติสําหรับธุรกิจเริ่มตนขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารกลยุทธทาง
การตลาด การบริหารความสัมพันธของลูกคา การบริหารแบรนด การนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด นโยบาย
ในการโฆษณา นโยบายในการขาย และการตลาดดิจิทัล   

Practical marketing administration for small and medium sized startup businesses; 
marketing strategy administration; customer relationship administration; brand administration; 
launching new products in markets; advertising policies; sale policies; digital marketing. 

 
787 624 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
 (International Business Finance) 

การบรหิารการเงินสําหรับบริษัทขามชาติ ปจจัยท่ีสงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนและระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน การเปดเผยความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินและผลกระทบของการเปดเผยตอการกูยืมเงิน 
ตลาดทุนระหวางประเทศ การตัดสินใจลงทุนในตางประเทศและการรวมธุรกิจ 
  Financial administration for multinational corporations; factors influencing exchange 
rates and exchange rate system; disclosure of risk from financial instruments and impact 
of financial disclosure; international capital markets; decisions for international investment; 
business merging. 
   

787 625  การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
  (Internal Control and Corporate Governance) 
    ระบบบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เทคนิคการควบคุม

ภายใน แนวคิดและกระบวนการกํากับดูแลกิจการ กลไกการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย การสราง
ความโปรงใสของการรายงานทางการเงิน ประเด็นและกรณีศึกษาเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 

      Accounting systems; internal control; risk assessment from internal control; internal 
control techniques; corporate governance concepts and process; mechanism for protecting 
stakeholder’s benefits; creating transparency of financial reports; issues and case studies in 
corporate governance. 
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787 626 การสอบบัญชีข้ันสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Auditing) 
    แนวคิดและเทคนิคสมัยใหมทางดานการสอบบัญชี การบูรณาการความรูทางบัญชีและการสอบ

บัญชีเพ่ือตรวจสอบการทุจริตทางการเงิน ประเด็นและงานวิจัยดานการสอบบัญชีท่ีนาสนใจในปจจุบัน 
    Concepts and modern techniques in auditing; integrating accounting and auditing 

knowledge for auditing financial frauds; issues and interesting modern research on auditing. 
 
787 627 การบัญชีการเงินข้ันสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Financial Accounting) 
    พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน มาตรฐานรายงานทางการเงินรวมสมัย ประเด็น 

และงานวิจัยทางบัญชีการเงินท่ีนาสนใจ 
    Development of financial accounting concepts and theories; contemporary financial 

report standards; issues and interesting research on financial accounting. 
 
787 628 การรายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ    3(3-0-6) 
  (Corporate Social Responsibility Reporting) 
    แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม วิธีการสื่อสารผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอมกับกลุมผูมี

สวนไดเสียและสังคม การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินงานขององคการ การพัฒนาตัวชี้วัดความ

รับผิดชอบตอสังคม เทคนิคการรายงานความรับผิดชอบตอสังคม และกรณีศึกษาท่ีนาสนใจเก่ียวกับการรายงาน

ความรับผิดชอบตอสังคม 

Concepts of corporate social responsibilities; approach to communicate effects on 
environment to stakeholders and societies; evaluation of impacts cuased by organization’s 
operation; development of indicators for corporate social responsibilities; techniques for 
corporate social responsibility reports; interesting case studies related to corporate social 
responsibility reports.   

 
787 629 การบัญชีบริหารข้ันสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Managerial Accounting) 

  พัฒนาการของแนวคิดและเทคนิคทางการบัญชีบริหารรวมสมัย ประเด็นและงานวิจัยทางบัญชี
บริหารท่ีนาสนใจ 

    Development of contemporary managerial accounting concepts and techniques; issues 
and interesting research on managerial accounting. 
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787 630 การบัญชีภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไร  3(3-0-6) 
  (Accounting for Governmental and Non-profit Organization) 
    ลักษณะองคการภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไร มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

สําหรับหนวยงานภาครัฐ การบัญชีกองทุน การจัดทํางบประมาณ การประเมินผลการดําเนินงานองคการ การ
เปดเผยขอมูล การวิเคราะหรายงานทางการเงินสําหรับองคการภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไร 
ประเด็นท่ีนาสนใจดานการบัญชีภาครัฐและองคการไมแสวงหาผลกําไร 

    Characteristics of governmental and non-profit organizations; international accounting 
standard for governmental organizations; fund accounting; budgeting; performance evaluation 
of organizations; information disclosure; financial report analysis for governmental and non-profit 
organizations; interesting issues on accounting for governmental and non-profit organizations. 

 
787 691 วิทยานิพนธ                 มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต 
  (Thesis) 
   ประเด็นวิจัย การวิเคราะหและการสังเคราะหวรรณกรรม วัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 

การสรุปผลและอภิปราย การอางอิงผลงานตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอ
ปากเปลา การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ และจริยธรรม
การวิจัย 
 Research issues; literature analysis and synthesis; research objectives, methodology, 
data summary and discussion; citations in accordance with international bibliographic systems; 
writing full research; oral presentation; writing research articles for publication in a conference 
or an academic journal; research ethics.  

 
787 692         การคนควาอิสระ  มีคาเทียบเทา 3 หนวยกิต 
           (Independent Study) 
   ประเด็นวิจัย การวิเคราะหและการสังเคราะหวรรณกรรม วัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 

การสรุปผลและอภิปราย การอางอิงผลงานตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอ
ปากเปลา การนําเสนอผลงานตอสาธารณะ และจริยธรรมการวิจัย 
 Research issues; literature analysis and synthesis; research objectives, methodology, 
summary and discussions; citations in accordance with international bibliographic systems; 
writing full research; oral presentation; research presentation to public; research ethics.  
 

 
 
 
 
 
   


