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หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑติ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

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

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะบญัชี 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  :   25530561103364 
ภาษาไทย : หลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ : Master of Accountancy Program 

2. ช่ือปริญญา 
ช่ือเตม็ (ไทย) : บญัชีมหาบณัฑิต  
ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Master of Accountancy 
ช่ือยอ่ (ไทย) : บช.ม. 
ช่ือยอ่ (องักฤษ) : M. Acc. 

3. วิชาเอก/หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
การบญัชี 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
36 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลกัสตูรระดบัปริญญาโท หลกัสตูร 2 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และเอกสารและต าราในวิชาของหลกัสตูร เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาชาวตา่งชาตท่ีิสามารถฟัง พดู อา่น เขียน และเข้าใจภาษาไทย 
ได้เป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมมี่ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต 

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิในปีการศกึษา 2561 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2) ผู้บริหารด้านบริหารธุรกิจ บญัชี และการเงิน 

3) ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจการบญัชี และ การภาษีอากร 

4) ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5) ผู้ตรวจสอบภายใน 

6) นกัวิชาการบญัชี 

7) ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
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8. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

9.1 สถานการณ์หรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกเน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ การขยายตวั
ของการเปิดเขตการค้าเสรี และการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ท าให้การด าเนินธุรกิจมีความ
ซบัซ้อนเพิ่มขึน้ รวมทัง้การขบัเคล่ือนจากการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและโลกาภิวตัน์ ผู้ มีส่วนได้
เสียในธุรกิจมุง่ความสนใจตอ่การแสวงหาแนวทางการประกอบธุรกิจท่ีโปร่งใส เน้นความรับผิดชอบตอ่
ผลการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรมในการรายงานการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การควบคุม
ภายใน เพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเทศไทยต้องการพัฒนาก าลงัคนด้านการบญัชี การตรวจสอบท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบั
สากลและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

9.2 สถานการณ์หรือพัฒนาการทางสังคม 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีผลต่อการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในองค์การและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
บุคลากรในองค์การต้องปรับตัวและปรับปรุงพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ก้าวทันกับการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือการพฒันาสงัคมและทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ยืน การศึกษาวิชาชีพด้านการบญัชี 
การตรวจสอบ หรือด้านภาษีอากร ควรเพิ่มความสามารถบุคคลด้านวิชาการระดบัสากล ควบคูไ่ปกับ
การมุ่งเน้นให้ตระหนักความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

10. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 

10.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลกัสตูรของคณะบญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จ าเป็นต้องตอบสนอง

ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศท่ีมีการรวมกลุม่เศรษฐกิจระดบัประชาคมอาเซียนและ
ระดบัสากลเน้นการพฒันาบณัฑิตให้มีความรู้ด้านการบญัชี การตรวจสอบ และการภาษีอากร 
สามารถบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสม รวมทัง้สร้างบณัฑิตให้มีคณุสมบตัิตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาของสกอ. และมีคณุสมบตัท่ีิพงึประสงค์ของมหาบณัฑิต ในด้าน
คณุธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
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10.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เป้าหมายการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย คือการสร้างบคุลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ สอดคล้องตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ด้านการเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาบคุลากร
ของประเทศ การปรับปรุงหลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต จงึมุง่เน้นการสร้างบณัฑิตให้มีคณุธรรม จริยธรรม
ความรู้ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ด้านบุคคลและความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตอ่ส่ือสาร สร้างบคุลากรท่ีมีคณุภาพเข้าสู่ตลาดงาน เพ่ือ
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศตอ่ไป 

11. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

11.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี่ 

11.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี่ 

11.3 การบริหารจัดการ 

คณะบญัชีมีคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรรับผิดชอบบริหารงานหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

มุ่งสร้างมหาบณัฑิตทางด้านการบญัชี ท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัสากล มีคณุธรรม 
จริยธรรม ประกอบวิชาชีพตามความต้องการของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการ
พฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน 

1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพบญัชี การภาษีอากร 
การตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัสากล สอดคล้องกบัความต้องการและสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง 
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2. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม มีคณุลกัษณะ  
ของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

3. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ มีทกัษะในการวิเคราะห์สารสนเทศและประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงพฒันาวิชาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การจดัการศกึษาเป็นแบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจ าหลกัสตูร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี่ 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคต้น เดือนสิงหาคม–ธนัวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
ภาคฤดรู้อน เดือนมิถนุายน–กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาจะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

หลกัสตูรเก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชี แตน่กัศกึษาท่ีเข้ามาเรียนมีพืน้ฐานตา่งกนัเน่ืองจากจบ
การศกึษาจากหลากหลายหลกัสตูร/สถาบนัการศกึษา  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
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หลกัสตูรมีการเปิดสอนวิชาปรับพืน้ฐานความรู้ด้านการบญัชี เพ่ือให้นกัศกึษามีพืน้ความรู้
ท่ีจะน าไปใช้ในการศกึษาตอ่ในหลกัสตูรได้เทา่เทียมกนั 
 

2.5 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรียนโดยเป็นไปตามตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยว่า

ด้วยการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) 

2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาอ่ืนมาก่อนในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา เม่ือเข้า

มาศกึษาในหลกัสตูรนี ้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบงัคบัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบ คือ 

- การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดบัเดียวกันท่ีเคยศึกษามาแล้วจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง
เพ่ือใช้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาในมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอน
ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อธัยาศยัของนกัศกึษา เพ่ือนบัเป็นหนว่ยกิตเทียบเท่ารายวิชาของหลกัสตูรการศกึษา
ในมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

หลกัเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียน ระดบัปริญญาเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ พ.ศ.  2545 และระเบียบมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลกัสตูร 36 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

           แบ่งเป็นแผนการศึกษาให้เลือกได้ 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 มีวิทยานิพนธ์ และแผน ข  
ไมมี่วิทยานิพนธ์ รายละเอียดโครงสร้างหลกัสตูร มีดงันี ้
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กลุ่มวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 
(มีวิทยานิพนธ์) 

แผน ข 
(ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

จ านวนหนว่ยกิตรวม 36 หนว่ยกิต 36 หนว่ยกิต 
วิชาบงัคบั 7 วิชา 21 หนว่ยกิต 7 วิชา 21 หนว่ยกิต 

วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 3 วิชา 9 หน่วยกิต 
วิชาการศกึษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 1 วิชา 12 หนว่ยกิต 1 วิชา 6 หนว่ยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต  

3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาตา่งๆ ในหลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต มีรหสัน าหน้าช่ือวิชาโดยใช้แทน

ด้วย ตวัอกัษร ตวัเลข ซึง่มีความหมายดงันี ้
GA หมายถึง             วิชาท่ีรับผิดชอบโดยคณะบญัชี 
เลขหลกัร้อย 0  หมายถึง  วิชาปรับพืน้ฐาน  

001 – 010  หมายถึง  ล าดบัวิชาปรับพืน้ฐาน 
501 – 599  หมายถึง  วิชาในหลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต 
600 – 602  หมายถึง  วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าอิสระ 

3.1.3.2 รายวิชา 
(ก) กลุ่มวิชาปรับพืน้ฐาน มี 2 วิชา ไมน่บัหนว่ยกิต ประกอบด้วย 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา    จ านวนหน่วยกิต 
GA 001 ภาษาองักฤษธุรกิจ   – 

(Business English) 
GA 002 การบญัชีการเงินและการบญัชีบริหาร  – 

(Financial and Managerial Accounting) 

วิชาปรับพืน้ฐานเป็นวิชาส าหรับผู้สมคัรบางรายท่ียงัขาดพืน้ฐานความรู้ด้านบญัชีท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ในการเรียนในหลกัสตูร จึงจ าเป็นต้องให้เรียนเสริมโดยไมน่บัหนว่ยกิตและมีการวดัผลเป็น 

S (Satisfactory) หมายถึง ผา่นเกณฑ์ 
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไมผ่า่นเกณฑ์ 
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(ข) กลุ่มวิชาบังคับ มี 7 วิชา จ านวนรวม 21 หนว่ยกิต 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GA 501 การก ากบั ควบคมุการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน และจริยธรรม 
(Financial Information Disclosure Governance Control and 
Ethics) 

3(3-0-6) - 

GA 502 งานวิจยัด้านการบญัชี 
(Research in Accounting) 

3(3-0-6) - 

GA 503 ภาษีอากรเพ่ือการจดัการกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
(Taxation for Business Management Strategies) 

3(3-0-6) - 

GA 504 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับวิชาชีพบญัชี 
(Digital Technology for Accounting Profession) 

3(3-0-6) - 

GA 505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขัน้สงู 
(Advanced Financial Reporting Analysis) 

3(3-0-6) - 

GA 506 ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(Current Issues in Financial Reporting Standards) 

3(3-0-6) - 

GA 507 ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีบริหาร 
(Current Issues in Managerial Accounting) 

3(3-0-6) - 

 

(ค) กลุ่มวิชาเลือก ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 มีวิทยานิพนธ์ ให้เลือกเรียน 1 
วิชา จ านวนรวม 3 หนว่ยกิต และส าหรับ แผน ข ไมมี่วิทยานิพนธ์ให้เลือกเรียน 3 วิชา จ านวนรวม 9 
หนว่ยกิต  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GA 520 การบริหารการเงินขัน้สงู 
(Advanced Financial Management) 

3(3-0-6) - 

GA 521 ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับมลูคา่ยตุิธรรม 
(Current Issues in Fair Value Accounting) 

3(3-0-6) - 

GA 522 ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการให้ความเช่ือมัน่ 
(Current Issues in Assurance) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GA 540 การจดัการข้อพิพาททางภาษีอากร 
(Tax Dispute Management) 

3(3-0-6) - 

GA 541 ประเดน็ปัจจบุนัทางภาษีอากรของธุรกิจ 
(Current Issues in Business Taxation) 

3(3-0-6) - 

GA 542 ปัญหาภาษีอากรจากการควบรวมกิจการ 
(Tax Problems on Merger and Acquisition) 

3(3-0-6) - 

GA 560 การบญัชีนิติเวชและการสืบสวนโดยดิจิทลั 
(Forensic Accounting and Digital Investigation) 

3(3-0-6) - 

GA 561 การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Systems Control and Assurance) 

3(3-0-6) - 

GA 562 ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
(Current Issues in Internal Auditing) 

3(3-0-6) - 

 

(ง) วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

GA 600 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12(0-0-36) - 

GA 601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

6(0-0-18) - 
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3.1.3.3 โครงสร้างรายวิชา 

แผน ก แบบ ก 2 (มีวทิยานิพนธ์) แผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) 
วิชาปรับพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) วิชาปรับพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
GA 001 ภาษาองักฤษธุรกิจ - 
GA 002 การบญัชีการเงินและการบญัชีบริหาร - 

GA 001 ภาษาองักฤษธุรกิจ - 
GA 002 การบญัชีการเงินและการบญัชีบริหาร - 

วิชาบังคับ 7 วิชา (21 หน่วยกติ) วิชาบังคับ 7 วิชา (21 หน่วยกติ) 
GA 501 การก ากบั ควบคมุการเปิดเผยข้อมลู 
 ทางการเงิน และจริยธรรม 3(3-0-6) 
GA 502 งานวจิยัด้านการบญัชี 3(3-0-6) 
GA 503 ภาษีอากรเพื่อการจดัการกลยทุธ์ 
                ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
GA 504 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับวชิาชีพบญัชี 3(3-0-6) 
GA 505 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินขัน้สงู 3(3-0-6) 
GA 506 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัมาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
GA 507 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

GA 501 การก ากบั ควบคมุการเปิดเผยข้อมลู 
ทางการเงิน และจริยธรรม 3(3-0-6) 

GA 502 งานวจิยัด้านการบญัชี 3(3-0-6) 
GA 503 ภาษีอากรเพื่อการจดัการกลยทุธ์ 
                ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
GA 504 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับวชิาชีพบญัชี 3(3-0-6) 
GA 505 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินขัน้สงู 3(3-0-6) 
GA 506 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัมาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
GA 507 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

วิชาเลอืก 1 วิชา (3 หน่วยกติ) วิชาเลอืก 3 วิชา (9 หน่วยกติ) 
GA 520 การบริหารการเงินขัน้สงู 3(3-0-6) 
GA 521 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับ 

มลูคา่ยตุิธรรม 3(3-0-6) 
GA 522 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการให้ความ 
 เช่ือมัน่ 3(3-0-6) 
GA 540 การจดัการข้อพิพาททางภาษีอากร 3(3-0-6) 
GA 541 ประเด็นปัจจบุนัทางภาษีอากรของธุรกิจ 3(3-0-6) 
GA 542 ปัญหาภาษีอากรจากการควบรวมกิจการ 3(3-0-6) 
GA 560 การบญัชีนิตเิวชและการสบืสวน 
               โดยดิจิทลั 3(3-0-6) 
GA 561 การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
GA 562 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบ 
 ภายใน 3(3-0-6) 

GA 520 การบริหารการเงินขัน้สงู 3(3-0-6) 
GA 521 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับ 

มลูคา่ยตุิธรรม 3(3-0-6) 
GA 522 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการให้ความ 
 เช่ือมัน่ 3(3-0-6) 
GA 540 การจดัการข้อพิพาททางภาษีอากร 3(3-0-6) 
GA 541 ประเด็นปัจจบุนัทางภาษีอากรของธุรกิจ 3(3-0-6) 
GA 542 ปัญหาภาษีอากรจากการควบรวมกิจการ 3(3-0-6) 
GA 560 การบญัชีนิตเิวชและการสบืสวน 
               โดยดิจิทลั 3(3-0-6) 
GA 561 การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
GA 562 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบ 
 ภายใน 3(3-0-6) 

วิทยานิพนธ์ 1 วิชา (12 หน่วยกิต)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 วิชา (6 หน่วยกิต) 
GA 600 วิทยานิพนธ์                                       12(0-0-
36) 

GA 601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ               6(0-0-18) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) 

ชัน้ปี ภาคการศึกษา วิชา หน่วยกติ 
1 ภาคต้น GA 501 การก ากบั ควบคมุการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน  

และจริยธรรม 
GA 506 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
 การเงิน 
GA 505 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินขัน้สงู 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 รวม 9 

ภาคปลาย GA 502 งานวจิยัด้านการบญัชี 
GA 503 ภาษีอากรเพื่อการจดัการกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
GA 507 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีบริหาร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 รวม 9 

ภาคฤดรู้อน GA 504 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับวชิาชีพบญัชี 
วิชาเลอืก 1 วิชา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  รวม 6 

2 ภาคต้น GA 600  วิทยานิพนธ์  6(0-0-18) 
  รวม 6 

 ภาคปลาย GA 600  วิทยานิพนธ์  6(0-0-18) 
  รวม 6 

 รวมทัง้สิน้ 36 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 
แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

ชัน้ปี ภาคการศึกษา วิชา หน่วยกติ 
1 ภาคต้น GA 501 การก ากบั ควบคมุการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน  

และจริยธรรม 
GA 506 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
 การเงิน 
GA 505 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินขัน้สงู 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 รวม 9 

ภาคปลาย GA 502 งานวจิยัด้านการบญัชี 
GA 503 ภาษีอากรเพื่อการจดัการกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
GA 507 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการบญัชีบริหาร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 รวม 9 

ภาคฤดรู้อน GA 504 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับวชิาชีพบญัชี 
วิชาเลอืก 1 วิชา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  รวม 6 

2 ภาคต้น วิชาเลอืก 1 วิชา 
วิชาเลอืก 1 วิชา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  รวม 6 

 ภาคปลาย GA 601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 6(0-0-18) 

  รวม 6 

 รวมทัง้สิน้ 36 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

(ก) กลุ่มวิชาปรับพืน้ฐาน มี 2 วิชา ไมน่บัหนว่ยกิต 

GA 001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ - 
(Business English) 
ฝึกทกัษะในการอา่น การวิเคราะห์ สรุป เอกสารประกอบการเรียน กรณีศกึษา ต าราท่ีเป็น

ภาษาองักฤษ 

GA 002 การบัญชีการเงนิและการบัญชีบริหาร - 
(Financial and Managerial Accounting)  
ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการบญัชี การจดัท าและน าเสนองบการเงิน การรับรู้ การ

วดัมลูคา่และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการสินทรัพย์ หนีส้ิน สว่นของเจ้าของ รายได้ และคา่ใช้จ่าย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวคิดเก่ียวกบัประเภทต้นทนุ การค านวณต้นทุนสินค้า และ
การใช้ข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจในการบริหาร 

 (ข) กลุ่มวิชาบังคับ มี 7 วิชา จ านวนรวม 21 หนว่ยกิต 

GA 501 การก ากับ ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิ และจริยธรรม 3(3-0-6) 
(Financial Information Disclosure Governance Control and Ethics) 
กลไกการก ากับดแูลจากภายในและภายนอกองค์กร จริยธรรมและความโปร่งใสประเด็น

กฏหมายท่ีเก่ียวข้องในการก ากับดูแลกิจการ การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
กรณีศกึษาปัญหากฏหมาย จริยธรรม ความเส่ียงเร่ืองการทจุริต และการฟอกเงิน 

GA 502 งานวิจัยด้านการบัญชี 3(3-0-6) 
(Research in Accounting) 
ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจยั การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรมและการออกแบบ

งานวิจยัทางการบญัชี การตัง้สมมติฐาน เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลผลการวิจยั การน าเสนอและรายงานผลการวิจยั การน าผลการวิจยัประยกุต์ใช้กบัปัจจบุนั 

GA 503 ภาษีอากรเพื่อการจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
(Taxation for Business Management Strategies) 
การวางแผนการบริหารจดัการทางด้านธุรกิจขององค์กรให้มีความสอดคล้องกบักฎเกณฑ์  

และแนวทางการปฏิบตัิทางภาษีอากรประเภทตา่งๆเพ่ือท่ีองค์กรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ของภาษีอากรแตล่ะประเภทอย่างเต็มท่ี ในขณะเดียวกนัก็สามารถหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาภาษีอากร
ตา่ง ๆ ซึง่จะก่อให้เกิดความเสียหายขึน้กบัองค์กรได้ โดยจะมีการใช้กรณีศกึษาประกอบ 
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GA 504 เทคโนโลยีดจิิทัลส าหรับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
(Digital Technology for Accounting Profession) 
 บทบาทและปัญหาของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีต่อการใช้งานสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจใน

องค์กรธุรกิจ และการบริหารงาน วงจรการพฒันาระบบ เอกสารของระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลการ
ควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่าย และการวิ เคราะห์ข้อมูล  
(Data Analytics) ซึง่ครอบคลมุการวิเคราะห์ Big Data และ Data Mining โดยใช้กรณีศกึษา 

GA 505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงนิขัน้สูง 3(3-0-6) 
(Advanced Financial Reporting Analysis) 
การวิเคราะห์รายงานการเงิน เพ่ือประเมินความสามารถในการด าเนินงาน เพ่ือคาดการณ์

และพยากรณ์การเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ การวิเคราะห์การก ากับดูแลกิจการและความน่าเช่ือถือของ
รายงานทางการเงิน และการพฒันารายงานทางการเงินในปัจจบุนั โดยศกึษาจากสถานการณ์จริงหรือ
ปัญหาจ าลองท่ีก าหนดขึน้  

GA 506 ประเดน็ปัจจุบันเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 3(3-0-6) 
(Current Issues in Financial Reporting Standards) 
ประเด็นส าคญัปัจจุบนัเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เน้นการวดัค่า การจดั

ประเภท และการเปิดเผยข้อมูลรายการทางการเงิน อภิปรายและส่ือสารรายงานการวิเคราะห์
กรณีศกึษาและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะเร่ืองผลกระทบตอ่การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้
งบการเงิน 

GA 507 ประเดน็ปัจจุบันเก่ียวกับการบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
(Current Issues in Managerial Accounting) 
ประเด็นทางการบญัชีบริหารท่ีส าคญั การอภิปรายปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการบญัชีบริหาร 

และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบตัิ การประยุกต์และบูรณาการการ
บญัชีบริหารเพ่ือใช้ในการวางแผนการควบคมุและการตดัสินใจ และบทบาทของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องใน
การรับมือกบัปัญหา โดยใช้บทความและกรณีศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ 
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(ค) กลุ่มวิชาเลือก ส าหรับ แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) มี 1 วิชา จ านวนรวม 3 
หนว่ยกิต ส าหรับ แผน ข (ไมมี่วิทยานิพนธ์) มี 3 วิชา จ านวนรวม 9 หนว่ยกิต 

GA 520 การบริหารการเงนิขัน้สูง 3(3-0-6) 
(Advanced Financial Management) 
การบริหารการเงินเชิงกลยทุธ์ นโยบายทางการเงินท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจทางการเงินของ

ธุรกิจในยคุดจิิทลั อนพุนัธ์และตลาดอนพุนัธ์ การบริหารความเส่ียงขององค์กร การรวมกิจการข้ามชาติ
กรณีศกึษาการวางแผนและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ทางการเงินรวมถึงจริยธรรมในการบริหารการเงิน 

GA 521 ประเดน็ปัจจุบันเก่ียวกับการบัญชีส าหรับมูลค่ายุตธิรรม 3(3-0-6) 
(Current Issues in Fair Value Accounting) 

 ปัญหาการวดัมลูคา่ยตุธิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินและการป้องกันความเส่ียง การวัด
มูลค่าในการรวมธุรกิจ การด้อยค่าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ชีวภาพ การบัญชีภาวะเงินเฟ้อ โดยใช้
กรณีศกึษา 

GA 522 ประเดน็ปัจจุบันเก่ียวกับการให้ความเช่ือม่ัน 3(3-0-6) 
(Current Issues in Assurance) 
ปัญหาในการตรวจสอบและให้ความเช่ือมัน่ ความเป็นอิสระ ความเส่ียงในการสอบบญัชี 

มาตรฐานการสอบบญัชี การควบคมุคณุภาพงานสอบบญัชี รายงานการสอบบญัชี โดยใช้กรณีศกึษา 

GA 540 การจัดการข้อพพิาททางภาษีอากร 3(3-0-6) 
(Tax Dispute Management) 
ข้อพิพาททางภาษีอากรและลกัษณะตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในการจดัเก็บภาษีอากรของหน่วยงาน

จดัเก็บภาษี เชน่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศลุกากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขัน้ตอน
และการจดัการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการตดิตอ่กบัหนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากร การขอคืนภาษี การไป
พบเจ้าหน้าท่ีตามหนงัสือเชิญหรือหมายเรียก การให้ถ้อยค าตอ่เจ้าพนกังานประเมินและตรวจสอบเบีย้
ปรับเงินเพิ่ม การอุทธรณ์การประเมิน การฟ้องคดี สิทธิของผู้ เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรและ
กฎหมายอ่ืนจะใช้ในการกล่าวอ้างหรือโต้แย้งในข้อพิพาททางภาษีอากร ปัญหาข้อพิพาทท่ีเก่ียวขึน้
ในทางปฏิบตัติลอดจนค าพิพากษาของศาลและหนงัสือตอบข้อหารือของหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรท่ี
เก่ียวข้อง 
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GA 541 ประเดน็ปัจจุบันทางภาษีอากรของธุรกิจ 3(3-0-6) 
(Current Issues in Business Taxation) 
ปัญหาภาษีอากรของธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การท าธุรกรรมซือ้ขาย

ระหว่างประเทศ การตัง้ราคาโอน การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้
หกั ณ ท่ีจ่ายระหว่างประเทศ ภาษีท่ีเก่ียวกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สิทธิประโยชน์เก่ียวกับ
ภาษีสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาษีอากรส าหรับการก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้กรณีศกึษา 

GA 542 ปัญหาภาษีอากรจากการควบรวมกิจการ 
(Tax Problems on Merger and Acquisition) 
ความหมาย ประเภท รูปแบบและวิธีการควบรวมกิจการ สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ปัญหาด้านภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษี
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด โดยใช้กรณีศกึษา 

GA 560 การบัญชีนิตเิวชและการสืบสวนโดยดจิิทัล 3(3-0-6) 
(Forensic Accounting and Digital Investigation) 
การบัญชีนิติเวชศาสตร์ และการตรวจสอบทุจริตโดยเน้นการทุจริตเร่ืองงบการเงิน 

ลกัษณะและขอบเขตของการทจุริต เทคนิคในการรวบรวมหลกัฐาน การป้องกนั การตรวจพบ และการ
สืบสวนการทุจริต โปรแกรมการจดัการการทุจริต การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทุจริต (Fraud Data 
Analytics) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบสวนดจิิทลั โดยใช้กรณีศกึษา 

GA 561 การควบคุมและการให้ความเช่ือม่ันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
(Information Technology Systems Control and Assurance) 
การควบคมุและการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย การควบคมุทัว่ไป

และการควบคุมเฉพาะระบบงาน ข้อก าหนดความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ตรวจสอบและติดตามความปลอดภัยของระบบงาน การประเมินความเส่ียงเพ่ือการให้ความเช่ือมั่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบระบบปฏิบตักิาร การตรวจสอบการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบั
เครือข่าย การรักษาความปลอดภยัการบริหารจดัการและการควบคมุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ใช้กรณีศกึษา 
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GA 562 ประเดน็ปัจจุบันเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
(Current Issues in Internal Auditing) 
ปัญหาการตรวจสอบภายในในยุคดิจิทลั การประยุกต์มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานใน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาปัญหาในการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน การจดัท ารายงานข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ รวมทัง้การ
ส่ือสารรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้สถานการณ์จริง 

(ง) วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

GA 600 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
(Thesis) 
นกัศกึษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ต้องจดัท าวิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ โดยหวัข้อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

GA 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6(0-0-18) 
(Independent Study)  
นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ต้องจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระในหวัข้อท่ี

นกัศกึษาสนใจ ซึ่งมีอาจารย์ท่ีปรึกษาก ากับดแูล และต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการสอบท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้ 
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3.2  ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีที่ 
ส าเร็จ 

1 อาจารย์ ดร.อารยา  เอกพิศาลกิจ Ph.D. Accounting University of Bath, UK 2555 
   M.B.A. Accounting University of Kent, UK 2546 
   บช.บ.  

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
การบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2543 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการบญัชี) 

ดร.ษิรินชุ   น่ิมตระกลู Ph.D. Accounting  University of Hull, UK 2553 

   M.Res. Business and 
Management 

University of Hull, UK 2550 

   บช.ม. การบญัชีบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 
   บช.บ.  

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
การบญัชีต้นทนุ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2540 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการบญัชี) 

ดร.กิตติมา   อคัรนพุงศ์ บช.ด. การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2546 

   บช.ม. บญัชีการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 
   บช.บ.  

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2538 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีที่ 
ส าเร็จ 

4 อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์   ดอกกหุลาบ Ph.D. Accounting and 
Information 
Systems 

University of Canterbury, New 
Zealand 

2556 

   Bachelor Commerce with 
Honours 

Lincoln University, Canada 2552 

   บช.บ. Accounting มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2540 
5 อาจารย์ ดร.จิตรัตน์   ช่างหลอ่ Ph.D. Accounting and 

Finance 
King’s College London 2557 

   บธ.ม. การเงิน สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2551 

   บช.บ. 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2546 

6 อาจารย์ ดร.สนันดุี   เสลารัตน์ Ph.D. Accounting University of Glasgow, UK 2552 
   บช.ม. การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2546 
   บช.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
 

การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2544 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีที่ 
ส าเร็จ 

7 อาจารย์ ดร.วศินี   ธรรมศิริ Ph.D. Management Boston University, USA 2557 
   M.Acc. Accountancy George Washington  University, 

USA 
2551 

   บช.บ. 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 

8 อาจารย์ ดร.สกุญัญา  รักพานิชมณี Ph.D.(Management 
Science) 

Accounting University of Texas at Dallas, USA 2557 

   M.S.(Accounting) การบญัชี Michigan State University, USA 2552 
   บช.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 

9 อาจารย์ ดร.จตร์ุวิทย์  เขียวชะอุม่ Ph.D. การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2558 
   บช.ม การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 
   บช.บ การบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2539 

 
10 อาจารย์ ดร.พรสริิ  ปณุเกษม Ph.D. Accounting University of Florida, USA 2530 
   M.A.S. Accounting University of Illinois, USA 2519 
   บช.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2516 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีที่ 
ส าเร็จ 

11 รองศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการบญัชี) 

ดร.พนารัตน์  ปานมณี Ph.D. Accounting Keio University, Japan 2528 

   บช.ม การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2518 
   บช.บ การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2514 

 
12 อาจารย์ ดร.สตุาภทัร  ทิพย์รังศรี Ph.D. Management 

(Accounting 
Information 
Systems) 

Rutgers, The State University of 
New Jersey, USA 

2555 

   M.M. Entrepreneurship 
Management 
(International 
Program) 

วิทยาลยัการจดัการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2546 

   B.S. Accounting 
(English Program) 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2542 

13 อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ  เข่ือนข่ายแก้ว Ph.D. Accounting 
Information 

Rutgers, The State University of New 
Jersey, USA 

2556 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีที่ 
ส าเร็จ 

System 
   วท.ม. เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการ
บญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2545 

   บช.บ. การต้นทนุ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2541 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ข้อก าหนดในการจดัท าวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศกึษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด

ของคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรภายใต้กรอบข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ และระเบียบ
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย วา่ด้วยการศกึษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
5.1.1 วิทยานิพนธ์ (ส าหรับแผน ก แบบ ก 2) เป็นการศกึษาประเด็นปัญหาทางด้านการบญัชี 

ด้วยการใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ/ความถนดัของ
นักศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากหลักสูตรฯ ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือ
ด าเนินการเรียบร้อยตามกระบวนการให้เข้ารับการสอบป้องกนังานวิจยัของตนเองโดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ท่ีหลกัสตูรแตง่ตัง้ 

5.1.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ส าหรับแผน ข) การค้นคว้าอิสระตามความถนัดหรือความ
สนใจด้านการบญัชี โดยนกัศกึษาต้องเสนอเค้าโครงร่างการศกึษา (Proposal) ต่อหลกัสตูรเพ่ืออนมุตัิ
ให้ศึกษา ด าเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการศึกษา และ
น าเสนอเลม่ตอ่หลกัสตูรเพ่ือรับการสอบทวนความรู้โดยคณะกรรมการท่ีหลกัสตูรแตง่ตัง้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ดรูายละเอียดหน้า 64 – 69)  

5.3 ช่วงเวลา 
5.3.1 วิทยานิพนธ์ ภาคต้นและภาคปลาย ในปีท่ี 2 
5.3.2 การศกึษาค้นคว้าอิสระ ภาคปลาย ในปีท่ี 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
5.4.1 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 
5.4.2 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 6 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
นกัศกึษาลงทะเบียนรายวิชาตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการศกึษาตามแผนท่ีนกัศกึษาเลือก 

จดัท าหวัข้อการศึกษา เพ่ือส่งให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหวัข้อ และรับการจดัสรรอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาประจ าเล่ม นกัศกึษาต้องไปศกึษาในรายละเอียดเก่ียวกบัหวัข้อการวิจยักบัอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ าเลม่ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 วิทยานิพนธ์ สอบผ่านโดยให้เกรด S สอบผ่านการสอบป้องกันเล่มรายงานฉบับ

สมบรูณ์ และ U หากสอบไมผ่า่นการสอบป้องกนัเลม่รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
5.6.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เม่ือนักศึกษาท าการศึกษาเรียบเรียงรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

นกัศกึษาต้องสอบผ่านการสอบป้องกนังานท่ีศกึษามากบัคณะกรรมการ ใช้ระบบการให้เกรดมี 7 เกรด 
คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F หากนกัศกึษาสอบไลไ่ด้เกรดต ่ากวา่ C ต้องลงทะเบียนใหม ่
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย
การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบทวนผลสอบสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คณุภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษา การทวนสอบในระดบัรายวิชาจะต้องให้นกัศึกษามีการประเมิน
การสอนในแตล่ะวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาควรเน้นการท าวิจัย
ผลสมัฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของบณัฑิต โดยท าการวิจยัเชิงส ารวจ ดงันี ้

1) การตรวจสอบความพงึพอใจของนายจ้าง 

2) การประเมินสมรรถนะของตนเองในการประกอบอาชีพของบณัฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นกัศกึษาจะส าเร็จการศกึษา และขอรับปริญญาได้ ต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ศกึษาและสอบได้ครบถ้วนตามหลกัสตูร ซึง่มีหนว่ยกิตสะสม 36 หนว่ยกิต 

3.2 ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00 

3.3 ได้สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีเรียนตามหลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 และได้ส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
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ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีมีผู้ประเมิน หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ 

3.4 ได้สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ ในกรณีท่ีเรียนตามหลกัสตูร แผน ข 

3.5 มีความประพฤตดีิ 

3.6 ไมมี่หนีส้ินใดๆ กบัทางมหาวิทยาลยั 

 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศและแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจใน
นโยบายของมหาวิทยาลยั คณะ ตลอดจนในหลกัสตูรท่ีสอน  

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ความสามารถ ทักษะ เจตคต ิ
เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในด้านการปฏิบตัิงาน และการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและศกัยภาพของคณาจารย์ ให้ด าเนินภาระหน้าท่ีและบทบาทของอาจารย์ท่ีจะส่งผลให้
การด าเนินงานของสถาบันบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และปณิธานของ
สถาบนัการศกึษา  

1.3 สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจยัอย่างต่อเน่ือง และสนบัสนนุด้าน
การศกึษาตอ่ การฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรตา่ง ๆ การประชมุทางวิชาการทัง้
ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 เสริมสร้างศกัยภาพของอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
รวมทัง้ปรับปรุงทศันคติและเทคนิคต่างๆ ในการสอน หรือการท างาน เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพ ในด้านการเรียนการสอนเป็นส าคญั 

2.1.2 สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ืองและ
สนบัสนนุ ด้านการศกึษาตอ่ การฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ตา่ง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพิ่มพนูประสบการณ์ 
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2.1.3 ส่ง เสริมความสามารถของอาจารย์ในด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ความรับผิดชอบในการท างาน คณุภาพและศกัยภาพในการผลิตและ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ รวมทัง้การตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา 

2.1.4 การสร้างทศันคติต่ออาจารย์ท่ีต้องให้ความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพ และส่งเสริม
ให้ผู้ ท่ีเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการด้วย ต้องมีทักษะในการสอนโดยน า
เทคโนโลยีมาชว่ยเสริมในการสอนอย่างเหมาะสม รู้จกัคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
น าทฤษฏีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมและทนัต่อ
ความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
วิทยาการสมยัใหม ่

2.1.5 การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
อาจารย์ให้ทนัสมยั 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

2.2.1 การมีสว่นร่วมในการท างานวิจยั การฝึกสอน หรือการท ากิจกรรมบริการวิชาการแก่
สงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความรู้และคณุธรรมทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการบญัชี 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกัและเพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

2.2.4 จดัให้มีการประชมุปฏิบตักิาร การประชมุทางวิชาการ หรือการสมัมนาทางวิชาการ 

2.2.5 จดัให้อาจารย์ทกุคนเข้าร่วมกลุม่วิจยัตา่ง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จดัให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 

 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจดัการหลกัสตูรผา่นเกณฑ์ก ากบัมาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาโทท่ีก าหนดโดย

สกอ. ครบทัง้หมด 11 ข้อ คือ มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 13 คน ท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือมี
ต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตร่ะดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลา
ท่ีจดัการศกึษาโดยแบง่เป็นอาจารย์ท่ีรับผิดชอบหลกัสตูรจ านวน 3 คน ซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการระดบั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 2 คน และต าแหน่งอาจารย์จ านวน 1 คน อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเป็น
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อาจารย์ผู้ สอนในหลักสูตร อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การศกึษาค้นคว้าอิสระและ มีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระต่อจ านวนนกัศึกษาเป็นไปเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เป็นประจ าทกุปีการศกึษามีการปรับปรุง และพฒันาหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดทกุ 5 ปี โดย
ผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 

 

2. บัณฑติ 
มหาบณัฑิตท่ีจบการศกึษามีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นประจ าทกุปี และมหาบณัฑิต

ท่ีจบการศึกษาจะประกอบอาชีพเป็นผู้ อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผู้บริหารด้านบริหารธุรกิจ 
บญัชี และการเงิน ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจการบญัชี และ การภาษีอากร ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้
ตรวจสอบภายใน นกัวิชาการบญัชี หรือประกอบธุรกิจส่วนตวั ซึ่งตรงตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรใน
การผลิตมหาบณัฑิตเข้าสู่ตลาดงาน และผลตอบรับจากตลาดงานและผู้ ใช้บณัฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
จากการประเมินคณุภาพของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิของผู้ ใช้บณัฑิตทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ปี
การศึกษาพบว่ า ไ ด้คะแนน เฉ ล่ียความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตอยู่ ในระดับตั ง้ แต่  4.5 
ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

3. นักศึกษา 
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเก่ียวกับการรับนักศึกษาให้ซึ่งมี

คณุสมบตัิตามเกณฑ์ของบณัฑิตวิทยาลยั จากนัน้ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดวนัรับสมคัรนกัศกึษา
ใหม่โดยเร่ิมรับสมคัร และก าหนดวนัสอบวดัความรู้โดยการสัมภาษณ์ก่อนท่ีจะเรียนในรายวิชาปรับ
พืน้ฐานเพ่ือแจ้งกับนกัศกึษาใหม่ในวนัประกาศผลการรับสมคัรในแต่รอบ มีการรับนกัศึกษาในระบบ 
Online และมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา โดยนักศึกษาท่ีผ่านการ
คดัเลือกในแตล่ะรอบคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์คดัเลือกก าหนดโดยพิจารณาจากผลการศกึษาใน
ระดบัปริญญาตรีและประสบการณ์การท างานเป็นส าคญั ถ้าสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดนักศึกษา
จะต้องลงเรียนรายวิชาปรับพืน้ฐานดงักล่าวก่อนเข้าศกึษาในหลกัสตูร ในรายวิชาปรับพืน้ฐานอาจารย์
ผู้ สอนจะมีการทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลว่าหลังเรียนแล้วผู้ เรียนได้ความรู้อยู่ในเกณฑ์ผ่าน
หรือไม่ผ่าน ถ้านกัศกึษาไม่ผ่านนกัศกึษาจะต้องลงรายวิชาปรับพืน้ฐานนัน้ใหม่จนกว่าจะมีผลว่าผ่าน
ซึง่การเรียนปรับพืน้ฐานไมน่บัเป็นเครดติ มีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาก ากบัดแูลให้ค าแนะน า
ด้านการเรียนและข้อร้องเรียนตา่งๆท าให้สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนหรืออปุสรรค์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ได้ทนัตอ่
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เวลามีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าอิสระ ท าให้มีอตัราการ
คงอยู่และการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 80 ขึน้ไป นอกจากนัน้ ทางหลกัสูตรจดัท าแผนในการพัฒนา
นกัศึกษาด้านอ่ืนๆ นอกจากการเรียนเพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีเช่ียวชาญทัง้ด้านวิชาการและมีจริยธรรม
คณุธรรม โดยมีการวางแผนการกิจกรรมเสริมหลกัสูตรโดยจัดสมัมนาเชิงวิชาการและ/หรือโครงการ
ศึกษาดูงานเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านและเพื่อให้ได้ความรู้ใหมท่ี่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจบุนั ในศตวรรษท่ี 21 

4. อาจารย์ 
มีระบบการรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยอาจารย์

ประจ าหลกัสูตรเป็นอาจารย์ผู้สอนและเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าแนะน าทางด้านการเรียน
การสอนและการให้ค าปรึกษาแก่นกัศึกษาในเร่ืองการศกึษาค้นคว้าอิสระและงานวิจยัในแตล่ะด้าน ท่ี
ตนเองถนดัและเข้าร่วมประชมุวางแผนการเรียนและการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือให้ได้บณัฑิตอนัพึงประสงค์  มีการติดตามและประเมินผลรายวิชาของ
นกัศกึษาตอ่อาจารย์ผู้สอนทกุภาคการศกึษาซึ่งผลประเมินรายวิชาของนกัศกึษาตอ่อาจารย์ผู้ สอนอยู่
ในระดบัดีถึงดีมากทกุรายวิชา มีการสง่เสริมอาจารย์ประจ าหลกัสตูรให้มีผลงานวิจยัอย่างตอ่เน่ืองและ
มีต าแหน่งวิชาท่ีสูงขึน้นอกจากนัน้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลกัสูตรมีการบริหารจดัการหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง คือมี

การคดัเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาเอกขึน้ไปในสาขาวิชาการบญัชีหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และมีการแต่งตัง้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  คือ ผลิต
มหาบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบญัชี การภาษีอากร การตรวจสอบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลง เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม มีคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ และผลิตมหาบณัฑิตท่ี
มีความรอบรู้ มีทกัษะในการวิเคราะห์สารสนเทศและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุง
พัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้ สอนมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ท่ี 
สกอ. ก าหนด ทกุประการ มีคณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้
การบริหารจดัการหลกัสตูรทัง้ด้านการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการติดตามและประเมินผล มีการประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอนและการ
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บริหารจัดการหลักสูตรภาคการศึกษาละ 2 ครัง้ ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ภาคการศึกษา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการจัดผู้ สอนรายวิชาท่ีเปิดสอนตามความถนัดและความ
เช่ียวชาญของแต่ละบุคคล มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผลประเมินรายวิชาของ
นกัศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดบัดีถึงดีมากทุกรายวิชา มีแผนท าความเข้าใจการจดัท า มคอ.3 
ให้แก่อาจารย์ผู้สอนโดยเฉพาะอาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกท่ีเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ โดยมคอ.3 
ต้องมีการเขียนการกระจายผลรับการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตามท่ี มคอ.2 ก าหนด และ
หลกัสตูรมี มคอ.3 และ มคอ.5 ครบทกุรายวิชาในแตภ่าคการศกึษา และ มคอ.7 เม่ือสิน้ปีการศกึษา 
ตามกรอบเวลาท่ี สกอ. ก าหนด ทางหลกัสตูรฯ มีระบบและกลไกโดยได้ก าหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ี
ควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระให้มีคุณสมบตัิเป็นไปตามท่ีสกอ.ก าหนด โดย
นกัศกึษาท่ีเลือกศกึษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกศกึษาวิทยานิพนธ์และนกัศกึษาท่ีเลือกศกึษาแผน ข 
ต้องท าการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในหวัข้อนัน้ๆให้ค าแนะน า 
และเสนอมายังคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเพ่ือพิจารณา และทางหลกัสูตรฯก าหนดให้นกัศึกษา
จะต้องรายงานความก้าวหน้าในทกุภาคการศกึษาโดยมีคณะกรรมการก ากบัเพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามกรอบการศึกษาท่ีก าหนด หลกัสูตรฯ มีการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปของ
การสัมมนาวิชาการในเชิงวิชาการและโครงการศึกษาดูงานท่ีไม่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 
พร้อมทัง้ประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน และมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนักับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 
และมีการรายงานผลการด าเนินหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกปี
การศกึษาซึง่ผลท่ีได้อยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก 
 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยทุธ์การสอน โดยทีมผู้สอนหรือระดบัคณะและ/หรือ
การปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรหรือวิธีการสอน สว่นชว่งหลงัการสอน ควรมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนกัศกึษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนกัศกึษา 

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยการรวบรวมปัญหา/
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและก าหนดผู้อ านวยการหลกัสตูรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ตอ่ไป 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทกัษะดงักลา่วสามารถท าโดยการ 

- ประเมินโดยนกัศกึษาในแตล่ะวิชา 
- การสงัเกตการณ์ของผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/ผู้อ านวยการหลกัสตูรและ/หรือทีมสอน 
- ภาพรวมของหลกัสตูรประเมินโดยมหาบณัฑิตใหม่ 
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาเทียบเคียงกบัสถาบนัอ่ืนในหลกัสตูรเดียวกนั 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมลูจาก 

- นกัศกึษาปีสดุท้าย/มหาบณัฑิตใหม่ 

- ผู้วา่จ้าง 

- ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก 

รวมทัง้ส ารวจสมัฤทธ์ิผลของมหาบณัฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และตวับ่งชีเ้พิ่มเติมเบือ้งต้น รวมทัง้การผ่านการประเมินผลการประกัน
คณุภาพภายใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมลูจากการประเมินจากนกัศกึษา ผู้ใช้มหาบณัฑิต และ 
    ผู้ทรงคณุวฒุิ 
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมลูข้างต้น โดยผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/ผู้อ านวยการหลกัสตูร 
- เสนอการปรับปรุงหลกัสตูรและแผนกลยทุธ์ (ถ้ามี) 
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