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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ    
สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559) 

 
 ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา             : มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         : คณะบญัชี 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท ั่วไป 
1.รหสัและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   : หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน 
ภาษาองักฤษ  :  Master of Science Program in Internal Auditing 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
             ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การตรวจสอบภายใน) 

 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (การตรวจสอบภายใน) 
ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Master of Science (Internal Auditing) 
ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  : M.S. (Internal Auditing) 

3. วิชาเอก 
          - 

4. จาํนวนหน่วยกิตท ี่เรียนตลอดหลักสูตร  
          36 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
      5.1 รูปแบบ 
             หลกัสตูรระดบัปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข หลกัสตูร 2 ปี 
      5.2 ภาษาที่ใช้ 
             ภาษาไทย โดยเอกสารและตําราในวิชาของหลกัสตูรเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
      5.3 การรับเข้าศึกษา 

    รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาชาวตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 
      5.4 การให้ปริญญาสาํหรับผู้สาํเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต /ิเหน็ชอบหลักสูตร  
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
ปรับปรุงจากหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน  

    (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555)    
- คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลกัสตูร ในการประชมุครัง้ท่ี 2  
  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2559 
- สภาวิชาการ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยได้พิจารณากลัน่กรองหลกัสตูรและให้ความเห็นชอบ 
  ในการประชมุครัง้ท่ี  4/2559  เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2559 

 - สภามหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยได้อนมุตัเิห็นชอบหลกัสตูร ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2559 
    (316)   เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 - เปิดสอนในภาคต้น ปีการศกึษา พ.ศ.2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท ี่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิในปีการศกึษา 2560 

8. อาชีพท ี่สามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
ผู้ ท่ีสําเร็จการศกึษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน จะเป็น

ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ และทกัษะในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบภายใน สามารถประยกุต์ในการ
ประกอบวิชาชีพ พฒันาองค์ความรู้ใหมไ่ด้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล สามารถประกอบอาชีพ
ในตําแหน่งผู้บริหาร และสามารถประกอบอาชีพตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

   1)  ผู้บริหารระดบักลางและสงู สายงานตรวจสอบภายในทัง้ในภาครัฐและเอกชน 
2)  ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการ 
3)  นกัวจิยั นกัวิชาการ และอาจารย์ในสาขาวิชาการตรวจสอบภายใน  การควบคมุภายใน 

หรือการบริหารความเส่ียง 
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9. ชื่อ  นามสกุล ตาํแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร  
ลาํดับ ตาํแหน่งทาง

วชิาการ  
ชื่อ-

นามสกุล 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิาเอก สาํเร็จการศึกษา

จากสถาบัน 
ปีท ี่
สาํเร็จ 

1 อาจารย์ ดร.พรสริิ  
ปณุเกษม  
 

Ph.D. 
 
M.A.S. 
 
บช.บ.
(เกียรตนิิยม
อนัดบั 2) 

Accounting 
 
Accounting 
 
การบญัชี 

University of Florida-
Gainesville, USA 
University of Illinois-
Urbana, USA 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2530 
 
2519 

 
2516 

2 รอง
ศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการ

บญัชี) 

ดร.พนารัตน์   
ปานมณี 

Ph.D. 
 

บช.ม. 
บช.บ. 

Management 
 
การบญัชี 
การบญัชี 

Keio University. 
Japan 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2528 
 
2518 
2514 

3 อาจารย์ ดร.สนันดีุ  
เสลารัตน์  

Ph.D. 
 
บช.ม. 
 

บช.บ.
(เกียรตนิิยม
อนัดบั 2) 

Accounting 
 
การบญัชี 
 

การบญัชี 

University of 
Glasgow, UK 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2552 
 
2546 

 
2544 

 
 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 

      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปล่ียนแปลง

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีอิทธิพลต่อการดําเนินธุรกิจและการบริการแบบไร้พรมแดน เข้าสู่โลกาภิวตัน์
มากขึน้ การตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบสําคญั ในการเสริมสร้างการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี สนบัสนนุ
การเพิ่มมลูคาให้องค์กร หลกัสตูรการตรวจสอบภายในจําเป็นต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องตาม
การปรับเปล่ียนของมาตรฐานวิชาชีพสากล และก้าวทนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี สร้างบณัฑิตท่ีมีทกัษะ



4 
 

ในการวิจัยข้อมูล การตรวจสอบสืบสวนทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการปรับปรุง
พฒันาการทํางานวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพ 

     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สงัคมในยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีแต่ละภาคธุรกิจมีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ 

จึงควรเน้นส่งเสริมให้ทกุธุรกิจตระหนกัถึงประโยชน์ของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเห็นถึงความสําคญั
ของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้ธุรกิจดําเนินไปอยา่งโปร่งใส ดงันัน้สถาบนัการศกึษาจงึต้องผลติ
บณัฑิตท่ีสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการประกอบการตดัสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปร
ด้วยจิตสํานกึด้านคณุธรรม จริยธรรม มุง่เน้นความรับผิดชอบตอ่สงัคม         
 
12.  ผลกระทบจากข้อ  11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของ
 สถาบัน 
 

      12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงด้านการเปิดเสรีทางการค้าระดบัภมูิภาคอาเซียน การปรับปรุง

พฒันามาตรฐานการปฏิบตัวิิชาชีพการตรวจสอบภายในระดบัสากล  และการเปล่ียนแปลงววิฒันาการ
ทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความจําเป็นในการปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงและความ
ต้องการในการพฒันาบคุลากร หรือผู้ประกอบการ ให้มีศกัยภาพในการวิจยั และวเิคราะห์หลกัฐานดจิิทลั
ในงานด้านการตรวจสอบสืบสวน การประเมินการกํากบัดแูล การควบคมุภายใน หรือการจดัการความ
เส่ียงเพ่ือให้ตระหนกัรู้เทา่ทนัการทจุริต โดยการปรับปรุงเนือ้หาบางวชิาให้กระชบั ทนัสมยัลดความซํา้ซ้อน 
โดยให้ความสําคญัสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม  และเสริมเพิ่มเตมิสว่นท่ีสงัคมชมุชนต้องการ   

       12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
 คณะบญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยเลง็เห็นความสําคญัและความจําเป็นในการเร่งพฒันา

บคุลากรด้านการตรวจสอบ การควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียง ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ใน
ทกุภมูิภาค สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การปอ้งกนัการทจุริต เน้นทกัษะการใช้
เทคโนโลยีสามารถบริหารกิจการสร้างมลูคา่เพิ่มอยา่งมีประสทิธิภาพ จงึจําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุง
หลกัสตูรให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของสถาบนัท่ีมุง่สร้างมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถ
ประยกุต์ความรู้ในหลกัสตูรกบัวิชาชีพได้ โดยคํานงึถึงคณุธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ และใสใ่จใน
ผลกระทบท่ีมีตอ่สงัคม ชมุชน และประเทศชาต ิ

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรท ี่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ ื่นของสถาบัน 
 

      13.1  รายวิชาในหลักสูตรท ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ ื่น 
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MA 556  งานวิจยัด้านธุรกิจ 
MB 507  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
MB 574  ผลติภาพและคณุภาพในการดําเนินการ 

13.2  รายวิชาในหลักสูตรท ี่เปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอ ื่น 
MA 536  การกํากบัดแูลกิจการ การบริหารความเส่ียง และการควบคมุภายใน 
MA 541  การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MA 543  ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
MA 545  การบญัชีนิตเิวชและการสืบสวนทจุริตโดยดจิิทลั 
MA 547  นโยบายการบญัชีและการวิเคราะห์รายงานการเงิน 
MA 549  การสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ขัน้สงู 

13.3  การบริหารจัดการ  

13.3.1  แตง่ตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร  ประสานงานกบัอาจารย์ประจําวิชาทกุ

รายวิชา เพ่ือดําเนินการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลการศกึษา ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนด โดยสอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดยมี

ผู้ อํานวยการหลกัสตูรทําหน้าท่ีบริหารจดัการ ดแูลและพฒันาหลกัสตูร  

13.3.2  คณะบญัชีมีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประกอบด้วยผู้ อํานวยการหลกัสตูรระดบั

บณัฑิตศกึษาของคณะทกุหลกัสตูรเป็นกรรมการ ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล ประสานงานกบัคณะ ภายใต้

กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัและสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 
1. ปรัชญา ความสาํคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน  (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) มุง่เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการประยกุต์ความรู้ทางด้านการตรวจสอบภายใน การ
ควบคมุภายใน การจดัการความเส่ียง และองค์ความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการ
ปฏิบตังิานเพ่ือการปรับปรุงพฒันาองค์การอยา่งมีประสทิธิภาพ ยดึมัน่จริยธรรม หลกัธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานสากลในการปฏิบตังิานวิชาชีพ 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน  (หลกัสตูรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลติมหาบณัฑิตท่ีมีคณุสมบตัดิงันี ้
1.2.1  มีความรู้แนวลกึด้านการตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน และการจดัการความ

เส่ียง มีความรอบรู้ในแนวกว้างเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสมยัใหม ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สามารถนําหลกัการและทฤษฎีไปประยกุต์ในการวเิคราะห์แก้ปัญหาและตดัสนิใจ เพ่ือปรับปรุง
พฒันาการดําเนินงานในองค์การได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

1.2.2  มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มีภาวะผู้ นํารับผิดชอบตอ่สงัคม 
ชมุชน สง่เสริมการประพฤตปิฏิบตัวิิชาชีพอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม สนบัสนนุระบบการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

1.2.3  มีความสามารถในการวิจยั หรือการจดัการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดการพฒันาองค์
ความรู้หรือวิธีการปฏิบตังิานวิชาชีพใหมเ่พ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตวับ่งชี ้
-ปรับปรุงหลกัสตูร อยา่ง
สม่ําเสมอทกุ 3-5 ปี 

- พฒันาหลกัสตูรโดยมีมาตรฐาน
ไมต่ํ่ากวา่มาตรฐานของ สกอ. 

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสตูร 
- รายงานผลการประเมิน
หลกัสตูร 

-ปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของภาคธรุกิจ 

-สมัภาษณ์ผู้ประกอบการและ
ออกแบบสอบถามเพ่ือตดิตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ 

-รายงานผลการสมัภาษณ์ 
-รายงานผลของแบบสอบถาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ 

-พฒันาบคุลากรด้านการเรียนการ
สอน 

- สนบัสนนุและสง่เสริมอาจารย์ใน
การศกึษาตอ่และมีการจดัอบรมเชิง
ปฏิบตักิารอยูเ่สมอ 

- จํานวนชัว่โมงในการฝึกอบรม 

 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1   ระบบ 

 การจดัการศกึษาเป็นแบบทวิภาค    

   1.2   การจดัการศกึษาภาคฤดรู้อน 
          มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน  

   1.3   การเทยีบเคียงหน่วยกิตในหลักสูตร  
 - ไมมี่ 

2. การดาํเนินการหลักสูตร  
   2.1   วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

ภาคต้น         เดือนสงิหาคม - เดือนธนัวาคม 
ภาคปลาย      เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดรู้อน    เดือนมิถนุายน - เดือนกรกฎาคม  
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    2.2   คุณสมบัตขิองผู้ เข้าศกึษา 
ผู้สมคัรเข้าศกึษาจะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
1)  สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึง่ จากมหาวทิยาลยัในประเทศ หรือ

ตา่งประเทศท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) หรือเทียบเทา่  

2)   ผลการเรียนในระดบัปริญญาตรีของผู้สมคัร ต้องไมต่ํ่ากวา่ 2.5  หรือ 
ก. มีประสบการณ์ในการทํางานไมน้่อยกวา่ 1 ปี หลงัจากสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือ 

ข. ในกรณีท่ีไมต่รงตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด ให้อยูใ่นดลุยพินิจของกรรมการบณัฑิตศกึษา 

ค. ผู้สมคัรจะต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีมีโรคร้ายแรงท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียน  

     2.3   ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 
เน่ืองจากหลกัสตูรนีมี้การเปิดรับนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีในทกุสาขาวิชา ดงันัน้ 

นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้สําเร็จการศกึษาทางด้านบริหารธุรกิจ การบญัชี หรือ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี อาจมี
ปัญหาในการศกึษาในหลกัสตูรบางวิชา 

2.4   กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพ ื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
 หลกัสตูรมีการเปิดสอนวิชาปรับพืน้ฐานแตกตา่งกนัตามสาขาวชิาท่ีนกัศกึษาสําเร็จการศกึษาใน

ระดบัปริญญาตรี ทําให้นกัศกึษาสามารถมีพืน้ความรู้ท่ีจะนําไปใช้ในการศกึษาตอ่ในหลกัสตูรได้  

2.5   ระบบการศกึษา 
 ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย วา่ด้วย

การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2558 (ภาคผนวก ก) 

 2.6    การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นกัศกึษาท่ีเคยศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเข้ามาศกึษาในหลกัสตูรนี ้สามารถ

เทียบโอนหนว่ยกิตได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบงัคบัท่ีมหาวทิยาลยักําหนด  โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบ 
คือ 

- การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา่ การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดบั
เดียวกนัท่ีเคยศกึษามาแล้วจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยัรับรองเพ่ือใช้นบัเป็นสว่นหนึง่ของ
การศกึษาในมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

  แบง่เป็นแผนการศกึษาให้เลือกได้ 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 มีวทิยานิพนธ์  และแผน ข 
ไมมี่วิทยานิพนธ์ รายละเอียดโครงสร้างหลกัสตูร มีดงันี ้

กลุ่มวิชา แผน ก  แบบ ก2 
(มีวิทยานิพนธ์) 

แผน ข  
(ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

ก. วิชาบงัคบั 7  วิชา 21 หนว่ยกิต  7 วิชา 21 หนว่ยกิต 
ข. วิชาเลือก 1 วิชา  3 หน่วยกิต 3 วิชา 9 หนว่ยกิต 
ค. วทิยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  
ง. การศกึษาค้นคว้าอิสระ  6 หนว่ยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลกัสตูร 
36 หนว่ยกิต 36  หน่วยกิต 

 

3.1.3  รายวชิา 
         3.1.3.1 รหสัวิชา 

 รายวิชาตา่งๆ ในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบ
ภายใน มี รหสันําหน้าช่ือวิชาโดยใช้แทนด้วย ตวัอกัษร ตวัเลข มีความหมายดงันี ้

MA  หมายถงึ วิชาซึง่รับผิดชอบโดยคณะบญัชี 
MB  หมายถงึ          วิชาซึง่รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจ 
เลขหลกัร้อย        0  หมายถงึ วิชาปรับพืน้ฐาน 
  011-019 หมายถงึ ลําดบัวิชาปรับพืน้ฐาน 
  500-599 หมายถงึ วิชาในระดบับณัฑิตศกึษา 

        600  หมายถงึ วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าอิสระ 
เลขหลกัสบิ         0  หมายถงึ วิชาแกน สาขาบริหารธรุกิจ 

1-2  หมายถงึ กลุม่วิชาการบญัชี 
3-4  หมายถงึ กลุม่วิชาการตรวจสอบภายใน  

        5-8  หมายถงึ วิชาในหลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต 
เลขหลกัหนว่ย  หมายถงึ ลําดบัประจําวชิา 
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 3.1.3.2  รายวิชา 
  ก. วิชาปรับพืน้ฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
รหสัวชิา                        ชื่อวชิา                                                จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏบิัต -ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

MA 530   ทกัษะการส่ือสารทางธุรกิจ           -   
 Business Communication Skills 

 MA 531     ความรู้พืน้ฐานทางการบญัชีและการเงิน         - 
     Basic Knowledge in Accounting and Finance 

 MB 001  ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ           - 
    Business English 

             ข . วิชาบงัคับ 7 วิชา  จาํนวน  21 หน่วยกิต            
รหสัวิชา                       ชื่อวิชา                                                  จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏบิัต -ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 กลุ่มวิชาการจัดการ  

 MA 533  จิตวิทยาสําหรับการตรวจสอบและควบคมุภายใน     3(3-0-6) 
     Psychology for Internal Auditing and Control 

  MA 538  การกํากบัดแูลกิจการ การบริหารความเส่ียง และการควบคมุภายใน 3(3-0-6)
     Corporate Governance, Risk Management and Internal Control 

MB 507           การจดัการเชิงกลยทุธ์                                                       3(3-0-6) 
                                 Strategic Management 

กลุ่มวิชาการตรวจสอบภายใน 
MA 549    ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน                       3(3-0-6)

                Current Issues in Internal Auditing  

MA 550 การบญัชีนิตเิวชและการสืบสวนทจุริตโดยดจิิทลั   3(3-0-6) 
   Forensic Accounting and Digital Fraud Investigation    

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย 

MA 542     การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
     Information Technology Controlling and Assurance 

MA 556 งานวิจยัด้านธรุกิจ      3(3-0-6)
  Research in Business 
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 ค. วิชาเลือก 
   สําหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนตามแผน ก แบบ ก 2 มีวทิยานิพนธ์ เลือก

เรียน 1 วิชา (3 หนว่ยกิต) นกัศกึษาท่ีเลือกเรียนตามแผน ข ไมมี่วทิยานิพนธ์ เลือกเรียน 3 วิชา (9 หนว่ยกิต)  

รหสัวิชา                       ชื่อวิชา                                                  จาํนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัต -ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

MA 527      การบริหารโครงการ       3(3-0-6) 
  Project Management 

MA 534 การวิเคราะห์และการควบคมุกระบวนการทางธุรกิจ   3(3-0-6)
 Business Process Analysis and Control 
MA 539             สมัมนาการกํากบัดแูลกิจการ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
                        และจริยธรรม                                                                  3(3-0-6) 
                        Seminar in Corporate Governance, Social Responsibility  
                        and Ethics 

 MA 547  นโยบายการบญัชีและการวิเคราะห์รายงานการเงิน                   3(3-0-6) 
                 Accounting Policy and Analysis of Financial Reporting  

            MA 548           ประเดน็กฎหมายและภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการ 
                  และการตรวจสอบภายใน                                                    3(3-0-6) 

             Issues in Laws and Tax for Corporate Governance and 
 Internal Auditing 

MB 574           ผลติภาพและคณุภาพในการดําเนินการ              3(3-0-6) 
 Productivity and Quality in Operations 

MA 579  สมัมนาการสอบบญัชีและบริการให้ความเช่ือมัน่    3(3-0-6) 
    Seminar in Auditing and Assurance Services 

นอกจากนี ้นกัศกึษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หลกัสตูรบญัชี
มหาบณัฑิต หรือหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการภาษีอากร ได้ 1 วิชา โดยได้รับความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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   ง.  วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าอสิระ 
 

รหสัวิชา                       ชื่อวิชา                                                  จาํนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัต -ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

           สําหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2.  ให้เลือก
วิทยานิพนธ์ 12  หนว่ยกิต 

MA  600       วิทยานิพนธ์                            12(0-0-36) 
   Thesis 

   สําหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนแผน ข. แบบไมมี่วิทยานิพนธ์ ต้องทํา
รายงานการศกึษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้ 
 

MA 601      การศกึษาค้นคว้าอิสระ                          6(0-0-18) 
                     Independent Study 
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3.1.3.3 โครงสร้างรายวิชา  36 หน่วยกติ 
แผน ก. แบบ ก2  มีวิทยานิพนธ์  แผน ข . ไม่มีวิทยานิพนธ์  
วิชาปรับพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) วิชาปรับพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

MA 530  ทกัษะการสือ่สารทางธรุกิจ 
MA 531  ความรู้พืน้ฐานทางการบญัชีและการเงิน 
MB 001 ภาษาองักฤษเพ่ือธรุกิจ 

MA 530  ทกัษะการสือ่สารทางธรุกิจ 
MA 531  ความรู้พืน้ฐานทางการบญัชีและการเงิน 
MB 001 ภาษาองักฤษเพ่ือธรุกิจ 

วิชาบังคับ 7 วิชา (21 หน่วยกิต) วิชาบังคับ 7 วิชา (21 หน่วยกิต) 
กลุ่มวชิาการจดัการ  
MA 533  จิตวิทยาสาํหรับการตรวจสอบและ          
              ควบคมุภายใน 
MA 538  การกํากบัดแูลกิจการ การบริหารความ

เสีย่งและการควบคมุภายใน 
MB 507  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
กลุ่มวชิาการตรวจสอบภายใน  
MA 549  ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 
MA 550   การบญัชีนิติเวชและการสบืสวนทจุริต

โดยดิจิทลั 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการวจิยั 
MA 542  การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MA 556 งานวิจยัด้านธรุกิจ 

กลุ่มวชิาการจดัการ  
MA 533  จิตวิทยาสาํหรับการตรวจสอบและ         
              ควบคมุภายใน 
MA 538  การกํากบัดแูลกิจการ การบริหารความ

เสีย่งและการควบคมุภายใน 
MB 507  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
กลุ่มวชิาการตรวจสอบภายใน  
MA 549  ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 
MA 550   การบญัชีนิติเวชและการสบืสวนทจุริต

โดยดิจิทลั 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการวจิยั
MA 542   การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MA 556 งานวิจยัด้านธรุกิจ 

วิชาเลือก  1 วิชา (3 หน่วยกิต) วิชาเลือก 3 วิชา ( 9 หน่วยกิต) 
MA 527  การบริหารโครงการ 
MA 534  การวิเคราะห์และการควบคมุ
 กระบวนการทางธรุกิจ 
MA 539  สมัมนาการกํากบัดแูลกิจการ ความ  
                รับผิดชอบตอ่สงัคมและจริยธรรม 
MA 547  นโยบายการบญัชีและการวิเคราะห์ 
                รายงานการเงิน 
MA 548  ประเด็นกฎหมายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง

    กบัการกํากบัดแูลกิจการและการ    
    ตรวจสอบภายใน 

MB 574  ผลติภาพและคณุภาพในการ   
   ดําเนินการ 

MA 579   สมัมนาการสอบบญัชีและบริการให้
    ความเช่ือมัน่ 

MA 527  การบริหารโครงการ 
MA 534  การวิเคราะห์และการควบคมุ         
 กระบวนการทางธรุกิจ 
MA 539  สมัมนาการกํากบัดแูลกิจการ ความ  
               รับผิดชอบตอ่สงัคมและจริยธรรม 
MA 547  นโยบายการบญัชีและการวิเคราะห์ 
               รายงานการเงิน 
MA 548  ประเด็นกฎหมายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง

    กบัการกํากบัดแูลกิจการและการ    
   ตรวจสอบภายใน 

MB 574  ผลติภาพและคณุภาพในการ
ดําเนินการ 

MA 579   สมัมนาการสอบบญัชีและบริการให้
    ความเช่ือมัน่ 

วิทยานิพนธ์   (12 หน่วยกติ) การค้นคว้าอสิระ (6 หน่วยกิต) 
MA 600  วิทยานิพนธ์ MA 601  การศกึษาค้นคว้าอิสระ 
สอบปอ้งกนัวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรู้ 
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3.1.3.4  แผนการศึกษา 
            (1)  รับเข้าภาคต้น 
ปีท ี่ ภาค วิชา หน่วยกิต 

   แผน ก แบบก2 แผน ข  
  วิชาปรับพืน้ฐาน (ถ้ามี) 

MA 530  ทกัษะการส่ือสารทางธุรกิจ 
MA 531  ความรู้พืน้ฐานทางการบญัชีและการเงิน 
MB 001  ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ 

 
 

 

1 ต้น MA 533  จิตวทิยาสําหรับการตรวจสอบและ
ควบคมุภายใน 

MA 538  การกํากบัดแูลกิจการ การบริหารความ
เส่ียง และการควบคมุภายใน 

MA 548  ประเดน็กฎหมายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง 
   กบัการกํากบัดแูลกิจการและการ   
   ตรวจสอบภายใน 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

  9 9 
ปลาย MA 542  การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MA 549  ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบ 
   ภายใน 
MA 550  การบญัชีนิตเิวชและการสืบสวนทจุริต

โดยดจิิทลั 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

  9 9 
ฤดรู้อน MB 507  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

   3 3 
2 
 

ต้น MA 556  งานวิจยัด้านธุรกิจ 
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
 

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

  3 6 
ปลาย วิชาเลือก 

MA 600  วิทยานิพนธ์ 
MA 601  การศกึษาค้นคว้าอิสระ  

- 
12(0-0-36) 

3(3-0-6) 
 

6(0-0-18) 
  12 9 

ฤดรู้อน สอบปอ้งกนัวทิยานิพนธ์   
 สอบประมวลความรู้   

  รวมปีท ี่ 1 และปีท ี่ 2 36 36 
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 (2)  รับเข้าภาคปลาย 
ปีท ี่ ภาค วิชา หน่วยกิต 

   แผน ก แบบก2 แผน ข  
  วิชาปรับพืน้ฐาน (ถ้ามี) 

MA 530  ทกัษะการส่ือสารทางธุรกิจ 
MA 531  ความรู้พืน้ฐานทางการบญัชีและการเงิน 
MB 001  ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ 

 
 

 

1 ปลาย MA 542  การควบคมุและการให้ความเช่ือมัน่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

MA 549  ประเดน็ปัจจบุนัเก่ียวกบัการตรวจสอบ 
   ภายใน 
MA 550  การบญัชีนิตเิวชและการสืบสวนทจุริต

โดยดจิิทลั 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

  9 9 
ฤดรู้อน MB 507  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

   3 3 
2 ต้น MA 533  จิตวทิยาสําหรับการตรวจสอบและ

ควบคมุภายใน 
MA 538  การกํากบัดแูลกิจการ การบริหารความ

เส่ียง และการควบคมุภายใน 
MA 548  ประเดน็กฎหมายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง 
 กบัการกํากบัดแูลกิจการและการ  

ตรวจสอบภายใน 
MA 556  งานวิจยัด้านธุรกิจ 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 

  12 12 
ปลาย วิชาเลือก 

วิชาเลือก 
MA 600  วิทยานิพนธ์ 
สอบปอ้งกนัวทิยานิพนธ์ 

- 
- 

12(0-0-36) 
 

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

 

  12 6 
ฤดรู้อน MA 601  การศกึษาค้นคว้าอิสระ  - 6(0-0-18) 

   0 6 
3 ต้น สอบประมวลความรู้   

  รวมปีท ี่ 1 และปีท ี่ 36 36 
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3.1.3.5  คาํอธ ิบายรายวิชา 
 

ก. วิชาปรับพืน้ฐาน 

MA 530   ทกัษะการสื่อสารทางธุรกิจ        - 
   (Business Communication Skills)    

  ทกัษะการส่ือสารและการนําเสนอ บทบาทของผู้ให้ ผู้ รับ และผู้ประสานงานในการส่ือสาร การ
พฒันาทกัษะและการปรับปรุงความสามารถในการให้คําปรึกษา การสมัภาษณ์ การเขียน และการนําเสนอ  

MA 531  ความรู้พ ืน้ฐานทางการบัญชีและการเงนิ      - 
  (Basic Knowledge in Accounting and Finance)    

  งบการเงินและองค์ประกอบของงบการเงิน รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมลู แนวคดิต้นทนุ
สําหรับผู้บริหาร การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ ต้นทนุของเงินทนุ คา่ของเงินตามเวลา ความเส่ียงและอตัรา
ผลตอบแทน การประเมนิมลูคา่กิจการ 

MB 001  ภาษาอังกฤษเพื่อธ ุรกิจ       - 

 (Business English) 

  ฝึกทกัษะในการอา่น การวิเคราะห์ สรุปเอกสารประกอบการเรียน กรณีศกึษาตําราท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ 

ข . วิชาบังคับ 

MA 533   จติวิทยาสาํหรับการตรวจสอบและควบคุมภายใน    3(3-0-6) 
            (Psychology for Internal Auditing and Control)          
    ทฤษฏีด้านจิตวิทยาและพฤตกิรรม ปัจจยัและอิทธิพลของความแตกตา่งในความคดิ ได้แก่
ลกัษณะสว่นบคุคล วฒันธรรม สภาพแวดล้อม  ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสงัคม บทบาทและกลุม่อ้างอิง 
กลยทุธ์การจดัการความขดัแย้งและการเจรจาตอ่รอง การศกึษาเน้นกรณีศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ตรวจสอบและควบคมุภายใน 

MA 538   การกาํกับดแูลกิจการ  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน           3(3-0-6) 
   (Corporate Governance, Risk Management and Internal Control)    

     แนวคดิ โครงสร้าง และกลไกการกํากบัดแูลจากภายในและภายนอกองค์กร การสร้างคณุคา่
ทางจริยธรรมและความโปร่งใส การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในตามแนวโคโซ ่(COSO) 
แนวคดิการออกแบบระบบการควบคมุภายใน   การประเมินประสทิธิผลการบริหารความเสีย่งและระบบ
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การควบคมุภายใน การประเมินการควบคมุภายในด้วยตนเอง กรณีศกึษาปัญหาการบริหารความเส่ียงและ
การควบคมุภายในระดบัองค์กร และระดบักระบวนการปฏิบตังิาน 
 

MA 542  การควบคุมและการให้ความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
   (Information Technology Control and Assurance) 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขา่ย การควบคมุทัว่ไปและการควบคมุเฉพาะระบบงาน 
ข้อกําหนดความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบและตดิตามความปลอดภยัของ
ระบบงาน การประเมินความเส่ียงเพ่ือการให้ความเช่ือมัน่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตรวจสอบ
ระบบปฏิบตักิาร การตรวจสอบการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัเครือขา่ย การรักษาความปลอดภยั การบริหาร
จดัการและการควบคมุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
MA 549   ประเดน็ปัจจุบนัเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน    3(3-0-6) 
      (Current Issues in Internal Auditing)            
         ภาพรวมมาตรฐานสากลการปฏิบตังิานวชิาชีพการตรวจสอบภายในและประมวลจรรยาบรรณ
ของผู้ตรวจสอบภายใน  กรณีศกึษาปัญหาในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยเทคนิคในการ
รวบรวมหลกัฐานท่ีมีประสทิธิผล การจดัทํากระดาษทําการ การจดัทํารายงานข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
เชิงสร้างสรรค์ รวมทัง้การส่ือสารรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 
 
MA 550   การบัญชีนิตเิวชและการสืบสวนทุจริตโดยดจิทิลั    3(3-0-6) 
    (Forensic Accounting and Digital Fraud Investigation) 
     การบญัชีนิตเิวช และการตรวจสอบทจุริตโดยเน้นการทจุริตเร่ืองงบการเงิน  ลกัษณะและ
ขอบเขตของการทจุริต เทคนิคในการรวบรวมหลกัฐาน การปอ้งกนั การตรวจพบและการสืบสวนการทจุริต 
โปรแกรมการจดัการการทจุริต  การวเิคราะห์หลกัฐานดจิิทลัในการสืบสวนการทจุริต 

MA 556    งานวิจัยด้านธุรกิจ             3(3-0-6)
     (Research in Business) 

      ปรัชญาและระเบียบวธีิวจิยั การกําหนดปัญหา การออกแบบวิธีการวิจยั การตัง้สมมตฐิาน การ
เก็บรวบรวมข้อมลู การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมลู การแปล
ผลการวิจยั การเสนอผลการวิจยั การนําผลการวิจยัไปใช้กบักิจกรรมทางธุรกิจ และการนําผลการวิจยัไปใช้
เพ่ือประโยชน์ในการตดัสนิใจทางธุรกิจ 
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MB 507   การจัดการเช ิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 
 (Strategic Management)             
การวิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานขององค์การธุรกิจในมมุกว้าง   และการประสานความรู้ 

ในแขนงวิชาตา่งๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา   โดยเฉพาะปัญหาในการกําหนดนโยบายโดยสว่นรวม  
การเลือกกลยทุธ์ทางธุรกิจ    การวิเคราะห์จดุเดน่และจดุด้อยของหน่วยงานตา่งๆ    การจดัสรรทรัพยากร  
กําหนดหลกัและวิธีการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของธุรกิจโดยศกึษาจากกรณีตวัอยา่ง 
 

ค. วิชาเลือก 

MA 527   การบริหารโครงการ                 3(3-0-6) 
    (Project Management)        

     หลกัการบริหารโครงการ  การกําหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการ  การวางแผนโครงการ  ระบุ
วิธีการท่ีจะทําให้โครงการบรรลผุลตามแผนงาน  การบริหารทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ  รวมถงึการศกึษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ  และการประเมินผลของโครงการ โดยการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของ
โครงการ  วิเคราะห์เปรียบเทียบประโยชน์และต้นทนุท่ีเสียไป  การเลือกโครงการท่ีมีประสทิธิภาพ และการ
ปรับปรุงโครงการโดยใช้เทคนิคใหม่ๆ  

MA 534   การวิเคราะห์และการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
  (Business Process Analysis and Control)       

    โครงสร้างการควบคมุกระบวนการผลติในองค์กร  บทบาทผู้ เก่ียวข้องในการควบคมุและการ
จดัการด้านการผลติ การขาย การดําเนินงาน การวางแผน การจดัสรรทรัพยากรเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ ลด
การสญูเสีย       การวเิคราะห์กระบวนการปฏิบตังิานในธุรกิจเพ่ือการออกแบบการควบคมุภายในท่ีมี
ประสทิธิผลและประสทิธิภาพ   การปรับปรุงและควบคมุกระบวนการธุรกิจตามแนวทางหว่งโซค่ณุคา่ การ
ตดิตามประเมินผลการดําเนินงานโดยใช้ดชันีวดัผลการดําเนินงานตามแนวทางดชันีชีว้ดัสมดลุเพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
 
MA 539   สัมมนาการกาํกับดแูลกจิการ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม 3(3-0-6) 
    (Seminar in Corporate Governance, Social Responsibility and Ethics)  
    ประเดน็สําคญัในปัจจบุนัเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ
จริยธรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจด้านจริยธรรมทาง
ธุรกิจ กรณีศกึษาผลกระทบความล้มเหลวของการกํากบัดแูลกิจการ การคุ้มครองผู้บริโภคในสนิค้าและ
บริการและผู้ มีสว่นได้เสียในธุรกิจ การปอ้งกนัการผกูขาด 
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MA 547  นโยบายการบัญชีและการวเิคราะห์รายงานการเงนิ      3(3-0-6) 
       (Accounting Policy and Analysis of Financial Reporting)      

              การวิเคราะห์นโยบายการบญัชีสําหรับการจดัทํารายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมลูตาม
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานการเงิน  การวิเคราะห์รายงานการเงิน เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และความเส่ียงของกิจการ  

MA 548   ประเดน็กฎหมายและภาษีท ี่เกี่ยวข้องกับการกาํกับดูแลกจิการและ 
     การตรวจสอบภายใน        3(3-0-6)
    (Issues in Laws and Tax for Corporate Governance and Internal Auditing)  
       ประเดน็กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องในการกํากบัดแูลกิจการ ได้แก่พระราชบญัญตับิริษัท
มหาชนจํากดั พระราชบญัญตักิารกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และอ่ืนๆ ปัญหา
ภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบภายใน  

MA 579   สัมมนาการสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น    3(3-0-6) 
   (Seminar in Auditing and Assurance Services) 
   การอภิปรายปัญหา และแลกเปล่ียนความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวคดิ ทฤษฎี และปั ญหาท่ี เก่ียวข้อง
กบัการสอบบญัชีและบริการให้ความเช่ือมัน่ โดยใช้บทความและกรณีศกึษา 
 

MB 574   ผลิตภาพและคุณภาพในการดาํเนินการ       3(3-0-6) 
   (Productivity and Quality in Operations)         

    แนวคดิทางด้านผลติภาพและคณุภาพในการดําเนินการ วิธีการสร้างผลติภาพและคณุภาพ การ
วางแผนการดําเนินการ การควบคมุการดําเนินการ และการวดัผลทางด้านผลติภาพและคณุภาพในการ
ดําเนินการ  กลยทุธ์การเพิม่ผลติภาพและคณุภาพ  การสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัด้วยผลติภาพ
และคณุภาพ 

นกัศกึษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  หลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต หรือ
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการภาษีอากร ได้ 1 วชิา โดยได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
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ง. วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าอสิระและ      

MA  600   วทิยานิพนธ์                          12(0-0-36) 
    (Thesis)       

    นกัศกึษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 ต้องจดัทําวทิยานิพนธ์และสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธ์ โดย
หวัข้อวทิยานิพนธ์ต้องอยูใ่นขอบเขตสาขาวิชาท่ีจะศกึษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา  วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ต้องได้รับอนมุตัเิห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้ 
 

MA 601   การศึกษาค้นคว้าอสิระ        6(0-0-18) 
             (Independent Study)            

   นกัศกึษาท่ีเลือกเรียนแผน ข ต้องจดัทํารายงานการศกึษาค้นคว้าอิสระในขอบเขตสาขาวิชาท่ีตน
ศกึษาโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษากํากบัดแูล และต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการสอบท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
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3.2   ชื่อ  นามสกุล ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
      3.2.1 อาจารย์ประจาํหลักสูตร  

ลําดบั ตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกลุ คณุวฒุิ สาขาวฃิา สําเร็จการศกึษาจากสถาบนั ปี พ.ศ. 

1 อาจารย์ 
 

ดร.พรสริิ  ปณุเกษม 
 
 

Ph.D. 
M.A.S. 
บช.บ. เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

Accounting 
Accounting 
การบญัชี 

University of Florida-Gainesville, USA 
University of Illinois-Urbana, USA 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2530 
2519 
2516 

2 รองศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการ

บญัชี) 

ดร.พนารัตน์ ปานมณี Ph.D.  
บข.ม. 
บช.บ. 

Management 
การบญัชี 
การบญัชี 

Keio University, Japan 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2528 
2518 
2514 

3 อาจารย์ ดร.สนันดุี เสลารัตน์  Ph.D. 
บช.ม. 
บช.บ.(เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

Accounting 
การบญัชี 
การบญัชี 

University of Glasgow, UK 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2552 
2546 
2544 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการ

บญัชี) 

ผศ.สวนีย์ มานิตย์ธนินท์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

บญัชีการเงิน 
การบญัชี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2538 
2534 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการ

บญัชี) 

ผศ.สวุรินทร์ ไม้สวุรรณกลุ วท.ม. 
 
บธ.ม. 
บช.บ. 

การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การบญัชี  
การบญัชี 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2544 
 
2540 
2536 
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3.2.2  ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ประจาํหลักสูตร  
 

ลําดบั 

 

ตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

 

ชื่อ-นามสกลุ 
ผลงานทางวิชาการ                

(การค้นคว้าวจิยัหรือการแตง่ตํารา) 

 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

 

ภาระงานสอน(คาบ/
สปัดาห์ 

ที่มี 
อยูแ่ล้ว 

ที่มีใน
หลกัสตูร
ปรับปรุง 

1 อาจารย์ ดร.พรสริิ  ปณุเกษม ชินวฒัน์ แอนกําโภชน์, พรสริิ ปณุเกษม 2555.”แนวทาง
ตรวจสอบการทจุริตระบบงานการจดัเก็บรายได้ที่มี
ประสทิธิผล:กรณี ศกึษาการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 
จงัหวดัอดุรธานี” e-JMDS(e-Journal of Multi 
Disciplinary Studies)June 2012 

สรารัตน์ ตัง้ศิริมงคล พรสริิ ปณุเกษม. 2555. “การ
ประเมินประสทิธิภาพต้นทนุมาตรฐานผลติภณัฑ์ขนม
อบกรอบ กรณีศกึษาบริษัทพีพีแอนด์พีจํากดั”e-
JMDS(e-Journal of Multi Disciplinary Studies)June 
2012 

สมภาค กิรติพงษ์วฒุิ, พรสริิ ปณุเกษม .2555. “การ
ประเมินผลการควบคมุภายในตามแนวทางของ 
COSO ของระบบงานจดัซือ้ ธุรกิจแยกสกดัโลหะมีคา่ 
กรณีศกึษา บริษัท จีเอฟ จํากดั” e-JMDS(e-Journal  

     of Multi Disciplinary Studies)June 2012 
พรสริิ ปณุเกษม. 2556. กลไกการกาํกับดูแลและ

ความสามารถในการดาํเนินงานของบริษัทใน

ประเทศไทย งานวิจยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

Advanced Audit Committee 
Program . (เข้าร่วมอบรม
2556) 
-สมัมนา เทคนิคการเสนอ

ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ  

(เข้าร่วมอบรม , 2559) 

9 3 
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ลําดบั 

 

ตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

 

ชื่อ-นามสกลุ 
ผลงานทางวิชาการ                

(การค้นคว้าวจิยัหรือการแตง่ตํารา) 

 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

 

ภาระงานสอน(คาบ/
สปัดาห์ 

ที่มี 
อยูแ่ล้ว 

ที่มีใน
หลกัสตูร
ปรับปรุง 

2 รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร.พนารัตน์ ปานมณี พนารัตน์ ปานมณี. 2555. “The Determinant of Sticky Rice 

Cost Behavior: A Structural Equation Modeling 

Approach” วารสารวชิาชีพบัญชี ปีที่ 8 ฉบับที 23 

(ธันวาคม 2555) 

พนารัตน์ ปานมณี 2557. “The Relationship Between 

Corporate Social Responsibility and Performance in 

Hotel and Bank Industry” APPA Annual Conference 

Management Accounting in A Global, Dynamic 

Environment : Challenge and Opportunities. (October 

27-30, 2014)  

พนารัตน์ ปานมณี 2558. “ความสามารถของข้อมลูการ

ดําเนินงานในอดีตในการพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคต. 

;วารสารปัญญาภวิัฒน์ ปีที 7 ฉบับที 1 (มกราคม-

เมษายน 2558)  

 

-สมัมนา เทคนิคการเสนอ
ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ 

(เข้าร่วมอบรม , 2559) 

- 3 
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ลําดบั 

 

ตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

 

ชื่อ-นามสกลุ 
ผลงานทางวิชาการ                

(การค้นคว้าวจิยัหรือการแตง่ตํารา) 

 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

 

ภาระงานสอน(คาบ/
สปัดาห์ 

ที่มี 
อยูแ่ล้ว 

ที่มีใน
หลกัสตูร
ปรับปรุง 

3 อาจารย์ ดร.สนันดุี เสลารัตน์ สนันดุี เสลารัตน์. 2557. ความรับผดิชอบทางสังคม
ผ่านทางการบัญชีสังคมและช่องทางการเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงนิ: กรณีศกึษาประเทศไทย  
มาเลเซีย และสงิคโปร์. งานวิจยั มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

สนันดุี เสลารัตน์. 2558. “ความรับผิดชอบตอ่การ
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ผา่นการเปิดเผยสารสนเทศบน
เวบ็ไซต์: กรณีศกึษากระทรวงการคลงั. .”
วารสารวชิาการ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย. ปีที่ 
35. ฉบับที่ 2. เมษายน , 145-160. 

 

-การอบรมเรื่อง มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที่มีการปรับปรุงใหม่ 
-สมัมนา เทคนิคการเสนอ

ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ 

(เข้าร่วมอบรม , 2559) 

9 3 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาการ

บญัชี) 

 

ผศ.สวนีย์ มานิตย์ 

ธนินทร์ 

สวนีย์ มานิตย์ธนินท์ 2555 หลักการบัญชีเบื้องต้น กรุงเทพ: 

โรงพิมพ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

สวนีย์ มานิตย์ธนินท์ 2556 การบัญชีห้างหุ้นส่วน กรุงเทพ: โรง

พิมพ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

-สมัมนา เทคนิคการเสนอ
ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ 

(เข้าร่วมอบรม , 2559) 

6 3 
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ลําดบั 

 

ตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

 

ชื่อ-นามสกลุ 
ผลงานทางวิชาการ                

(การค้นคว้าวจิยัหรือการแตง่ตํารา) 

 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

 

ภาระงานสอน(คาบ/
สปัดาห์ 

ที่มี 
อยูแ่ล้ว 

ที่มีใน
หลกัสตูร
ปรับปรุง 

5 ผู้ชวย
ศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการ

บญัชี) 

ผศ.สวุรินทร์  
ไม้สวุรรณกลุ 

สวุรินทร์ ไม้สวุรรณกลุ. 2556. “ความพงึพอใจของนกัศกึษา
ปริญญาตรีตอ่การใช้บริการสํานกัหอสมดุกลาง
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย. วารสารวชิาการ 
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทยปีที 33, 38-67. 

สวุรินทร์ ไม้สวุรรณกลุ. 2556. หลักการบัญชีเบื้องต้น.กรุงเทพ: 
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

-สมัมนา เทคนิคการเสนอ
ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ 

(เข้าร่วมอบรม , 2559) 

9 3 

 
 
3.2.3   อาจารย์ประจาํ 

ลาํดบั ตาํแหน่งทาง
วิชาการ  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน  ปี พ .ศ. 

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาการ

บญัชี) 

ดร.กิตตมิา อคัรนพุงศ์ บช.ด. 
บช.ม.  
บช.บ. (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)  

การบญัชี 
บญัชีการเงิน 
การบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2546 
2540 
2534 
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ลาํดบั ตาํแหน่งทาง
วิชาการ  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน  ปี พ .ศ. 

2 อาจารย์ ดร.จตรุ์วิทย์  เขียวชะอุ่ม บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

 

การบัญชี 
การบญัชี 
การบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2558 
2544 
2539 

3 อาจารย์ ดร.จิตรัตน์ ช่างหลอ่ Ph.D. 
บธ.ม. 
 
 

บช.บ. (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
 

Accounting and Finance 
การเงิน  
 
 

การบญัชี 
 

King’s College London 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

2557 
2551 

 
 
2546 

4 อาจารย์ ดร.ทรรศนะ บญุขวญั D.B.A. 
 

M.B.A. 
บธ.บ. 

การบญัชี 
 

International Business 
การตลาด 

Nova Southeastern University, 
Florida, USA 
University of Wisconsin, USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสคร์ 

2545 
 
2539 
2536 

5 อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ฟศูริิ D.B.A.  
 

M.B.A.  
 

 

B.B.A.  
 

Management  
 

Management  
Information Systems  
Marketing   

Nova Southeastern University,  
Florida, USA  
Nova Southeastern University,  
Florida, USA  
Florida Metropolitan University,  
Florida, USA  

 

2545 
 

2541 
 
2540 

6 อาจารย์ ดร.ภษูิต วงศ์หลอ่สายชล D.B.A. 
 

Business 
 

Nova Southeastern University, 
Florida, USA 

2545 
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ลาํดบั ตาํแหน่งทาง
วิชาการ  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน  ปี พ .ศ. 

M.B.A. 
วท.บ. 

Business  
วสัดศุาสตร์ 

University of Indianapolis, USA 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
2538 
2536 

7 อาจารย์ ดร.ษิรินชุ  นิ่มตระกลู Ph.D. 
M.Res. 
บช.ม. 
บช.บ. (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) 

 

Accounting 
Business and Management 
การบญัชีบริหาร 
การบญัชีต้นทนุ 

 

University of Hull, UK 
University of Hull, UK 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

2553 
2550 
2543 
2540 
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3.2.4  อาจารย์พเิศษ 
ลาํดบั ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน  

1 อาจารย์ นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต บช.ม. 
บช.บ. 

การบญัชี 
การบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  CIA 

2 อาจารย์ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวี
ทรัพย์ 

บช.ม. 
บช.บ.(เกียรตนิิยม
อนัดบั 2) 

การบญัชี 
การบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

3 อาจารย์ นายวนัชยั พิทกัษ์กรณ์ M.S. 
 
ศศ.บ. 

Management Information 
Systems 
เศรษฐศาสตร์ 

Xavier University, Cincinnati, Ohio, USA 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(พิเศษ-สาขาวชิาระบบ

สารสนเทศ) 

ดร.สนัตพิฒัน์ อรุณธารี Ph.D. 
M.B.A. 
วศ.บ. 

Information Systems 
Business 
วิศวกรรมศาสตร์ 

University of Wolongong,  Australia 
Xavier University, Cincinnati, Ohio, USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

5 อาจารย์ นางสวุิมล กลุาเลศิ M.B.A. 
บช.บ. 

Management Information Systems 
การบญัชี 

Oklahoma City University, USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

6 อาจารย์ นายศวิะรักษ์ พินิจารมณ์ M.A.P.A. Public Administration Minnesota State University, USA 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  CIA, CFE 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศกึษา) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวิจัย 
      ข้อกําหนดในการจดัทําวทิยานิพนธ์หรือการศกึษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจําหลกัสตูรภายใต้กรอบข้อกําหนดตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ และ
ระเบียบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย วา่ด้วยการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) 

      5.1 คาํอธ ิบายโดยย่อ 
           5.1.1 วิทยานิพนธ์ (สําหรับแผน ก แบบ ก2) เป็นการศกึษาประเดน็ปัญหาทางด้านการตรวจสอบ
ภายใน การควบคมุภายใน การจดัการความเส่ียง และการกํากบัดแูลกิจการ ด้วยการใช้กระบวนการ
แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ/ความถนดัของนกัศกึษา โดยได้รับอนมุตัจิาก
หลกัสตูรฯ ภายใต้การดแูลให้คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือดําเนินการเรียบร้อยตามกระบวนการ ให้
เข้ารับการสอบปอ้งกนังานวิจยัของตนเองโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีหลกัสตูรแตง่ตัง้ 
            5.1.2 การศกึษาค้นคว้าอิสระ (สําหรับแผน ข) เป็นการศกึษาค้นคว้าอิสระตามความถนดัหรือความ
สนใจด้าน การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน การจดัการความเส่ียง และการกํากบัดแูลกิจการ 
นกัศกึษาต้องเสนอเค้าโครงร่างการศกึษา (Proposal) ตอ่หลกัสตูรเพ่ืออนมุตัใิห้ศกึษา ดําเนินการเก็บข้อมลู 
วิเคราะห์ ประมวลผลและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการศกึษา  และนําเสนอเลม่ตอ่หลกัสตูรเพ่ือรับการสอบ
ทวนความรู้โดยคณะกรรมการท่ีหลกัสตูรแตง่ตัง้ 

       5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  (ดรูายละเอียดหน้า รายวิชา MA 600 วิทยานิพนธ์ และ MA601 
การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

        5.3 ช่วงเวลา 
            5.3.1 วทิยานิพนธ์ ภาคปลาย ในปีท่ี 2 
            5.3.2 การศกึษาค้นคว้าอิสระ ภาคปลาย ในปีท่ี 2 

         5.4 จาํนวนหน่วยกิต 
            5.4.1 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 
            5.4.2 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

       5.5 การเตรียมการ    นกัศกึษาลงทะเบียนรายวิชาตามเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศกึษา 
ตามแผนท่ีนกัศกึษาเลือก จดัทําหวัข้อการศกึษา เพ่ือสง่ให้คณะกรรมการพิจารณากร่ันกรองหวัข้อ  
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และรับการจดัสรรอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําเลม่ นกัศกึษาต้องไปศกึษาในรายละเอียดเก่ียวกบัหวัข้อการวิจยั
กบัอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําเลม่ 

         5.6 กระบวนการประเมินผล 
               5.6.1  วทิยานิพนธ์  สอบผา่นโดยให้สญัลกัษณ์ S และสอบผา่นการสอบปอ้งกนัเลม่รายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ และให้สญัลกัษณ์ U หากสอบไมผ่า่นการสอบปอ้งกนัเลม่รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
               5.6.2   การศกึษาค้นคว้าอิสระ เม่ือนกัศกึษาทําการศกึษาเรียบเรียงรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
นกัศกึษาต้องสอบทวนความรู้เพ่ือปอ้งกนังานท่ีศกึษามากบัคณะกรรมการ ใช้ระบบการให้เกรดมี 7 เกรด 
คือ  A, B+. B, C+, C, D+, D และ F หากนกัศกึษาสอบไลไ่ด้เกรด ต่ํากวา่ C ต้องลงทะเบียนใหม ่
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้   กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศกึษา 
ตระหนกัเข้าใจในคณุคา่จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และมีทศันะคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ 

 มีการสอดแทรกเร่ืองคณุคา่ ทศันคต ิจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ ให้รู้ถึงผลกระทบท่ีมีตอ่การกํากบัดแูลกิจการ 
และในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

 จดัให้มีการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่และทํากิจกรรม
เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่
สงัคม 

มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการตรวจสอบ
และควบคมุภายใน ทกัษะวชิาชีพ การ
วเิคราะหต์ดัสนิใจแกปั้ญหา และศาสตร์
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีต้องใช้ความรู้ในศาสตร์
ตา่งๆ เพ่ือแก้ปัญหา และแสดงความคดิเห็นในเชิง
สร้างสรรค์ 

 มีการเรียนการสอนในเชิงบรูณาการ  
มีทกัษะการเป็นผู้ นํา การทํางานเป็นทีม
และมีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตั ิ

 จดักิจกรรม ให้ทํางานกลุม่ มีการตดิตามอยา่งเป็น
ระบบ มีวธีิการแก้ไขปัญหาอปุสรรค 

มีโลกทศัน์กว้างไกล มีการพฒันาความรู้
วิชาชีพตอ่เน่ือง มีทกัษะการส่ือสารและมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

 มีการเรียนการสอนให้พฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 มีการใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในการสง่และตดิตามงาน 

 มีการศกึษาค้นคว้าอิสระ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 
     2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีความรู้ความเข้าใจในคณุคา่แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ 
2)  มีความซื่อสตัย์สจุริต มีวนิยั สามารถบริหารเวลา เคารพและสามารถปฏิบตัติาม

กฎระเบียบของสถาบนัและสงัคม 
3)  มีจิตสํานกึ และพฤตกิรรมท่ีคํานงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตนอยา่งมี 
     คณุธรรม   
4)  มีภาวะความเป็นผู้ นําและความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตังิาน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  บรรยายและอภิปรายโดยสอดแทรกประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องในรายวิชา 
2)  กําหนดให้นกัศกึษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบัจริยธรรม และนํามาอภิปรายร่วมกนั 
3)  อาจารย์เป็นตวัอยา่งให้นกัศกึษาสร้างจิตสํานกึจริยธรรม 
4)  จดักิจกรรมเก่ียวกบัการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2.1.3 วธิ ีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สงัเกตพฤตกิรรมในการเข้าชัน้เรียน และการทํางานเป็นกลุม่  
2) พิจารณาจากการสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีกําหนดให้อยา่งตรงเวลา 
3) ประเมินผลจากเนือ้หางานท่ีสง่และการอภิปราย  รวมทัง้การร่วมแสดงความเห็น 

     2.2  ความรู้  
2.2.1  ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  

1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคดิ ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการทางการตรวจสอบและการ 
 ควบคมุภายใน 
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบัองค์ความรู้ด้านการ

ตรวจสอบและการควบคมุภายใน โดยสามารถบรูณาการและนํามาประยกุต์ใช้ได้อยา่ง
เหมาะสม 

3) มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบและการควบคมุภายใน และ
อ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

4) สามารถตดิตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ การวิจยั และวิชาชีพทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 
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2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้  
1) มีการเรียนการสอนท่ีต้องใช้ความรู้ การบรูณาการในศาสตร์ตา่งๆ เพ่ือแก้ปัญหา และ

แสดงความคดิเห็นในเชิงสร้างสรรค์  
2) มีการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั มีการเลือกปัญหามาวิเคราะห์และเสนอแนว

ทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
3) มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ 
4) ให้ทํางานเป็นทีมในการแก้ไขปัญหาและวเิคราะห์กรณีศกึษา  มีการตดิตามอยา่งเป็น

ระบบ มีวธีิการแก้ไขปัญหาอปุสรรค มีการอภิปรายกลุม่ 

  2.2.3  วิธ ีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  
1) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการ ทฤษฎี 

และความเข้าใจ รวมทัง้การประยกุต์ใช้งาน 
2) สงัเกตจากการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
3) ประเมินผลจากการนําเสนอและร่วมแสดงความเห็น 
4) ประเมินจากงานท่ีนกัศกึษาทําสง่     

    2.3  ทกัษะทางปัญญา 

            2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการสืบค้นข้อมลู ประมวลข้อมลูและแนวคดิตา่งๆ เพ่ือระบแุละ

วิเคราะห์ปัญหาท่ีซบัซ้อน สามารถระบทุางเลือกในการแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์
จดุออ่น จดุแข็งของทางเลือก เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

2) สามารถประยกุต์และบรูณาการความรู้ด้านการตรวจสอบและควบคมุภายใน และด้าน
อ่ืนท่ีสมัพนัธ์กนั ใช้ทกัษะทางวิชาชีพและดลุยพนิิจในการแก้ไขปัญหารวมทัง้เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขในสถานการณ์ตา่งๆอยา่งสร้างสรรค์ โดยคํานงึถงึผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
จากการตดัสนิใจ 

3) สามารถตดิตาม ประเมนิผล และรายงานได้อยา่งถกูต้อง สร้างสรรค์ และสามารถใช้
เหตผุลส่ือสารและอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) มีการเรียนการสอน ท่ีฝึกฝนการวิเคราะห์กรณีศกึษา โดยใช้ทกัษะการสืบค้นข้อมลูใน

ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ใช้เหตผุลในการแก้ไขปัญหา 
2) ให้นกัศกึษานําเสนอผลงานทัง้เป็นงานกลุม่และงานเด่ียว  
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3) ให้นกัศกึษาร่วมอภิปรายแสดงความเห็น และวิพากษ์ความเห็นของนกัศกึษา 
4) ตรวจงานท่ีนกัศกึษาทําสง่และแจ้งข้อบกพร่องให้นกัศกึษาทราบ     

2.3.3  วธิ ีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีเป็นกรณีศกึษาและการประยกุต์ 
    ความรู้ไปสูก่ารปฏิบตั ิ  รวมทัง้การคดิวเิคราะห์ 
2) วดัผลจากการประเมนิผลงาน และการนําเสนอ 
3) ประเมินความคดิเห็นและพฤตกิรรมในการแก้ไขปัญหา 

     2.4  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
2) มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน และปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และ

วฒันธรรมขององค์กรและสงัคมได้เป็นอยา่งดี 
3) มีความคดิริเร่ิม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุในการแก้ไขปัญหา

ในสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้ในบทบาทของผู้ นํากลุม่ หรือผู้ ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

2.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
 ความรับผิดชอบ 

1) จดักิจกรรมกลุม่ท่ีต้องมีการประสานงานร่วมมือกบัหลกัสตูรอ่ืนหรือชมุชนภายนอก 
2) ใช้กรณีศกึษาและยกตวัอยา่งประกอบ ให้ทํางานเป็นทีมและนําเสนอ และร่วมแสดง

     ความคดิเห็น 
3) มีระบบการประเมินตนเองและประเมินทีมในการศกึษากรณีศกึษา 

2.4.3   วิธ ีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
   ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินตนเอง และเพ่ือนในกลุม่ ด้วยแบบฟอร์มท่ีกําหนด 
2) สงัเกตจากการแสดงความเห็น  การนําเสนอและพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม 
3) ประเมินจากคณุภาพของงานท่ีทําสง่ 
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     2.5  ทกัษะการวิเคราะห์เช ิงตวัเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1   ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เช ิงตวัเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศ 

1)    มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการวางแผน ประเมินผล และการตดัสนิใจในงาน 
วิชาชีพ 

2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้การพดูและการเขียน การเลือกใช้วิธีการ
นําเสนอท่ีเหมาะสม  

3) มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารอยา่งเหมาะสม  

2.5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวเิคราะห์เช ิงตวัเลข   
 การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายให้นกัศกึษาทํางานกลุม่ รวบรวมข้อมลู ประมวลข้อมลู และนําเสนอ ด้วย
เทคนิคการส่ือสารสารสนเทศ 

2)   มอบหมายให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตและทํางานสง่ 
3)  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีในการทํางานค้นคว้าอิสระ 

2.5.3   วิธ ีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เช ิงตวัเลข   การสื่อสาร  
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากโครงงานและรูปแบบการนําเสนอ 
2) ประเมินจากการทํางานเป็นทีม 
3) สงัเกตจากการร่วมแสดงความเห็น 
4) ประเมินจากคณุภาพของงานท่ีทําสง่ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
    (Curriculum Mapping) 
      ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดงันี ้
    3.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความรู้ความเข้าใจในคณุคา่แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ 
2)  มีความซื่อสตัย์สจุริต มีวนิยั สามารถบริหารเวลา เคารพและสามารถปฏิบตัติามกฎระเบียบของ
 สถาบนัและสงัคม 
3)  มีจิตสํานกึ และพฤตกิรรมท่ีคํานงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตนอยา่งมี 
     คณุธรรม   
4)  มีภาวะความเป็นผู้ นําและความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตังิาน 

3.2  ความรู้  
1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคดิ ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการทางการตรวจสอบและการ 

ควบคมุภายใน 
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบัองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบ 

และการควบคมุภายใน โดยสามารถบรูณาการและนํามาประยกุต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
3) มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบและการควบคมุภายใน และอ่ืนๆ  

โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
4) สามารถตดิตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ การวิจยั และวิชาชีพทัง้ภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 
 

     3.3  ทกัษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการสืบค้นข้อมลู ประมวลข้อมลูและแนวคดิตา่งๆ เพ่ือระบแุละวิเคราะห์   

ปัญหาท่ีซบัซ้อน สามารถระบทุางเลือกในการแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง
ของทางเลือก เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

2) สามารถประยกุต์และบรูณาการความรู้ด้านการตรวจสอบและควบคมุภายใน และด้านอ่ืนท่ี
สมัพนัธ์กนั ใช้ทกัษะทางวิชาชีพและดลุยพนิิจในการแก้ไขปัญหารวมทัง้เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขในสถานการณ์ตา่งๆอยา่งสร้างสรรค์ โดยคํานงึถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ตดัสนิใจ 

3) สามารถตดิตาม ประเมนิผล และรายงานได้อยา่งถกูต้อง สร้างสรรค์ และสามารถใช้เหตผุล  
ส่ือสารและอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 
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     3.4  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
2) มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน และปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และ

วฒันธรรมขององค์กรและสงัคมได้เป็นอยา่งดี 
3) มีความคดิริเร่ิม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุในการแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ตา่งๆ ทัง้ในบทบาทของผู้ นํากลุม่ หรือผู้ ร่วมงาน  
4) มีความรับผิดชอบในการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

3.5  ทกัษะการวิเคราะห์เช ิงตวัเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการวางแผน ประเมินผล และการตดัสนิใจในงาน

วิชาชีพ 
2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้การพดูและการเขียน การเลือกใช้วิธีการนําเสนอท่ี

เหมาะสม  
3) มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลกั      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.ด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสารและ
เทคโยโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
ก. วิชาปรับพืน้ฐาน 

MA 530  ทกัษะการส่ือสารทางธุรกิจ                     

MA 531  ความรู้พืน้ฐานทางการ
บญัชีและการเงิน  

                  

MB 001  ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ                   
ข . วิชาบังคับ  

MA 533  จิตวิทยาสําหรับการ
ตรวจสอบและควบคมุ
ภายใน 
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รายวิชา 1.ด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสารและ
เทคโยโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
MA 538  การกํากบัดแูลกิจการ การ

บริหารความเส่ียงและการ
ควบคมุภายใน  

                  

MB 507  การจดัการเชิงกลยทุธ์                   
MA 549  ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบั

การตรวจสอบภายใน                   

MA 550 การบญัชีนิติเวชและ
สืบสวนทจุริจโดยดิจิทลั                   

MA 542  การควบคมุและการให้
ความเช่ือมัน่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  

MA 556 งานวิจยัด้านธุรกิจ                   
ค. วชิาเลือก 

MA 527  การบริหารโครงการ 
 

                  

MA 534  การวิเคราะห์และการ
ควบคมุกระบวนการทาง
ธุรกิจ     

                  

MA 539  สมัมนาการกํากบัดแูล
กิจการ ความรับผิดชอบตอ่ 
สงัคมและจริยธรรม 

                  

MA 547  นโยบายการบญัชีและการ 
วิเคราะห์รายงานการเงิน 

                  

MA 548  ประเดน็กฎหมายและภาษี
ท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบั
ดแูลกิจการและการ
ตรวจสอบภายใน 

                  

MB 574  ผลติภาพและคณุภาพใน
การดําเนินการ 
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รายวิชา 1.ด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสารและ
เทคโยโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
MA 579  สมัมนาการสอบบญัชีและ

บริการให้ความเช่ือมัน่ 
 

                  

ง. วทิยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าอิสระ 

MA 600 วิทยานิพนธ์                   
MA 601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ                   

 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

    การวดัผลและการสําเร็จการศกึษา เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย วา่ด้วย
การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)  

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

       2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนกัศกึษายงัไมสํ่าเร็จการศกึษา 

           ให้กําหนดระบบทวนผลสอบสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศกึษาเป็นสว่นหนึง่ของระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถาบนัอดุมศกึษา การทวนสอบในระดบัรายวิชาจะต้องให้นกัศกึษามี
การประเมนิการสอนในแตล่ะวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไป
ตามแผนการสอน  

       2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศกึษาสําเร็จการศกึษา 

            การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศกึษาสําเร็จการศกึษา    ควรเน้นการทํา
วิจยัผลสมัฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของบณัฑิต โดยทําการวิจยัเชิงสํารวจ ดงันี ้

1) การตรวจสอบความพงึพอใจของนายจ้าง 

2) การประเมนิความก้าวหน้าในสายงานของบณัฑิต 
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3. เกณฑ์การสาํเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  

นกัศกึษาจะสําเร็จการศกึษา และขอรับปริญญาได้ ต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ศกึษาและสอบได้ครบถ้วนตามหลกัสตูร ซึง่มีหน่วยกิตสะสมไมน้่อยกวา่ 36 หน่วยกิต 
3.2 ได้คะแนนฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่ 3.00 

           3.3 ได้สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีเรียนตามหลกัสตูร แผน ก แบบ ก2 และได้ส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ 

3.4  ได้สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ ในกรณีท่ีเรียนตามหลกัสตูร แผน ข 
3.5  มีความประพฤตดีิ 
3.6  ไมมี่หนีส้นิใดๆ กบัทางมหาวิทยาลยั 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 
1. จดัให้มีการอบรมปฐมนิเทศและแนะแนวอาจารย์ใหม ่ ให้มีความรู้และความเข้าใจใน

นโยบายของมหาวิทยาลยั คณะ ตลอดจนในหลกัสตูรท่ีสอน  
2. สง่เสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ ความสามารถ ทกัษะ เจต

คต ิเทคนิควิธีการตา่ง ๆ ในด้านการปฏิบตังิาน และการสอนให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ซึง่เป็น
การเสริมสร้างประสทิธิภาพและศกัยภาพของคณาจารย์  ให้ดําเนินภาระหน้าท่ีและ
บทบาทของอาจารย์ท่ีจะสง่ผลให้การดําเนินงานของสถาบนับรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 
นโยบาย เปา้หมาย และปณิธานของสถาบนัการศกึษา  

3. สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือสง่เสริมการสอนและการวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง และสนบัสนนุ
ด้านการศกึษาตอ่ การฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรตา่ง ๆ การ
ประชมุทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ  หรือการลาเพื่อเพิม่พนู
ประสบการณ์ 

2.  การพัฒนาความรู้ และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
            2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 เสริมสร้างศกัยภาพของอาจารย์ให้มีการเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ รวมทัง้ปรับปรุงทศันคตแิละเทคนิคตา่งๆ ในการสอน หรือการ
ทํางาน เพ่ือสง่เสริมประสทิธิภาพในด้านการเรียนการสอนเป็นสําคญั 



40 
 

2.1.2 สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือสง่เสริมการสอนและการวิจยัอยา่งตอ่เน่ืองและ
สนบัสนนุด้านการศกึษาตอ่ การฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ตา่ง  ๆ การประชมุทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพิ่มพนูประสบการณ์ 

2.1.3 สง่เสริมความสามารถของอาจารย์ในด้านการสอน   การถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบในการทํางาน คณุภาพและศกัยภาพในการ
ผลติและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ รวมทัง้การตดิตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการใหม ่ๆ อยูต่ลอดเวลา  

2.1.4 การสร้างทศันคตติอ่อาจารย์ท่ีต้องให้ความรัก ความศรัทธาตอ่วิชาชีพ และ
สง่เสริมให้ผู้ ท่ีเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการด้วย  ต้องมีทกัษะในการสอน
โดยนําเทคโนโลยีมาชว่ยเสริมในการสอนอยา่งเหมาะสม รู้จกัคดิวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ นําทฤษฏีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ปรับปรุงการเรียนการสอนให้
เหมาะสมและทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
เทคโนโลยี และวิทยาการสมยัใหม ่

2.1.5 การเพิม่พนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการปฏิบตังิาน
ของอาจารย์ให้ทนัสมยั 

2.2   การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.1.1 การมีสว่นร่วมในการทํางานวจิยั การฝึกสอน หรือการทํากิจกรรมบริการวิชาการ

แก่สงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความรู้และคณุธรรมทัง้ในและนอก
มหาวิทยาลยั 

2.1.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2.1.3 สง่เสริมการทําวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลกัและเพ่ือพฒันาการเรียน 
การสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

2.1.4 จดัให้มีการสมัมนาทางวชิาการ  
2.1.5 จดัให้อาจารย์ทกุคนเข้าร่วมกลุม่วิจยัตา่ง ๆ ของคณะ 
2.1.6 จดัให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การบริหารหลักสูตร  



41 
 

         ในการบริหารหลกัสตูร จะมีคณะกรรมการประจําหลกัสตูร ซึง่ประกอบด้วยผู้ อํานวยการหลกัสตูร 
และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร โดยมีคณบดีเป็นผู้ กํากบัดแูลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนด
นโยบายการปฏิบตัใิห้แก่อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
        อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผู้บริหารของคณะและอาจารย์ 
ผู้สอน ตดิตามและรวบรวมข้อมลู สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรโดยกระทําทกุปีอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

เป้าหมาย การดาํเนินการ  การประเมินผล 

1.พฒันาหลกัสตูรให้
ทนัสมยัโดยอาจารย์
และนกัศกึษา
สามารถก้าวทนัและ
เป็นผู้ นําในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ  
ทางด้านการ
ตรวจสอบภายใน
และสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

1. จดัให้หลกัสตูรสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการตรวจสอบภายในระดบัสากลหรือ
ระดบัชาต ิ
2. ปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยัโดยมีการปรับปรุง
หลกัสตูรในทกุๆ 3-5 ปี 
3. กําหนดให้อาจารย์ท่ีสอนมีคณุวฒุิไมต่ํ่ากวา่
ปริญญาโทหรือเป็นผู้ มีประสบการณ์หลายปี มี
จํานวนคณาจารย์ประจําไมน้่อยกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน 
 

- หลกัสตูรสามารถ
อ้างอิงกบัมาตรฐานท่ี
กําหนด โดย
หนว่ยงานวิชาชีพ
ทางด้านการ
ตรวจสอบภายใน มี
ความทนัสมยัและมี
การปรับปรุงอยา่ง
สม่ําเสมอ 

2. กระตุ้นให้
นกัศกึษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนท่ีสร้างทัง้
ความรู้และ
ความสามารถใน
วิชาชีพท่ีทนัสมยั 

1.กําหนดให้มีวิชาศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เพ่ือให้นกัศกึษาได้ค้นคว้าและเกิดการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
2.จดัแนวทางการเรียนให้มีกิจกรรมประจําวิชาให้
นกัศกึษาได้มีความรู้ท่ีทนัสมยัด้วยตนเอง 
 

-ผลการประเมนิการ
เรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนและ
การสนบัสนนุการ
เรียนรู้โดยนกัศกึษา 

3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลกัสตูรให้
มีคณุภาพมาตรฐาน 

 

1.สนบัสนนุให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ นําในทาง
วิชาการและหรือเป็นผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพ หรือ
ในด้านเก่ียวข้อง 
2. สง่เสริมอาจารย์ประจําหลกัสตูรให้มีการทํา
วิจยัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง 

- จํานวนและรายช่ือ
คณาจารย์ประจํา 
ประวตัอิาจารย์ด้าน 
คณุวฒุิ 
ประสบการณ์ และ
การพฒันาอบรม
ของอาจารย์ 
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- จํานวนผลงานวิจยั
ของอาจารย์ประจํา
หลกัสตูร 

เป้าหมาย การดาํเนินการ  การประเมินผล 

4. มีการประเมิน 
มาตรฐานหลกัสตูร
อยา่งสม่ําเสมอ 

1. มีการประเมินหลกัสตูรโดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒุภิายในทกุปีและภายนอกอยา่งน้อย
ทกุ 4 ปี 
2. จดัทําฐานข้อมลูทางด้านนกัศกึษา อาจารย์ 
อปุกรณ์ เคร่ืองมือวิจยั งบประมาณ ผลงานทาง 
วิชาการในทกุภาคการศกึษา เพ่ือเป็นข้อมลูใน
การประเมนิของคณะกรรมการ 
3. ประเมนิความพงึพอใจของหลกัสตูรและการ
เรียนการสอน โดยบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา 

-ประเมินผลโดย
คณะกรรมการท่ี
ประกอบด้วย
อาจารย์ภายใน 
คณะทกุๆ 2 ปี 
-ประเมินผลโดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอก ทกุๆ 4 ปี 
-ประเมินผลโดย
บณัฑิต ผู้ สําเร็จ
การศกึษาทกุๆ 2 ปี 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
    2.1  การบริหารงบประมาณ 
           คณะจดัสรรงบประมาณประจําปี เพ่ือจดัซือ้ตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันปูกรณ์และ
วสัดคุรุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจน software  เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนในชัน้เรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา 
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ เดมิ 
           คณะมีความพร้อมด้านหนงัสือ  ตํารา และฐานข้อมลูออนไลน์สําหรับค้นคว้า โดยมีสํานกั
หอสมดุกลาง ท่ีมีหนงัสือด้านการบริหารจดัการและด้านอ่ืนๆ สว่นระดบัคณะก็มีหนงัสือ ตําราเฉพาะ
ทาง นอกจากนีย้งัมีอปุกรณ์ท่ีใช้สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 

     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ ิ่มเตมิ 
 ประสานงานกบัหอสมดุกลางในการจดัซือ้หนงัสือและตําราท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บริการแก่    

อาจารย์และนกัศกึษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานการจดัซือ้
หนงัสือนัน้อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชาจะมีสว่นร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตํารา รวมทัง้
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อาจารย์พิเศษท่ีมาช่วยสอนบางวิชา บางหวัข้อ ก็มีสว่นร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตํารา
ด้วย 
             นอกจากนี ้ทางมหาวทิยาลยัยงัจดัให้มีเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบส่ือการสอนของอาจารย์ เชน่ 
เคร่ืองมลัตมีิเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นต้น 

      2.4 การประเมนิความเพ ียงพอของทรัพยากร  
             มีอาจารย์ประจําคณะทําหน้าท่ีประสานงานการจดัซือ้หนงัสือเพ่ือเข้าหอสมดุกลางทํา
หน้าท่ีประเมินความเพียงพอของหนงัสือ ตํารา นอกจากนีย้งัมีศนูย์ความเป็นเลศิทางการสอนทํา
หน้าท่ีอํานวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์ แล้วยงัต้องประเมนิความเพียงพอของทรัพยากร
และความต้องการใช้ส่ือของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

เป้าหมาย การดาํเนินการ  การประเมินผล 
จดัให้มีห้องเรียน ทรัพยากร ส่ือ
และเคร่ืองฉายสไลด์ ท่ีพร้อม
เพ่ือการสนบัสนนุทัง้การศกึษา
ในห้องเรียน อีกทัง้ฐานข้อมลู
ห้องสมดุ ฐานข้อมลูออนไลน์ท่ี
เพียงพอตอ่การเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

1.จดัให้มีห้องเรียนมลัตมีิเดียท่ีมี
ความพร้อมใช้งานในการสอน 
2. จดัให้ห้องสมดุมีการ
ให้บริการหนงัสือ ตํารา รวมทัง้
ฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีนกัศกึษา
สามารถหาความรู้เพิ่มเตมิด้วย
ตนเองด้วยจํานวนท่ีเพียงพอตอ่
การศกึษาด้วยตนเองอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

- สถิตจํิานวนหนงัสือ ตํารา
และส่ือดจิิทลั ท่ีห้องสมดุ
ให้บริการนกัศกึษาตลอดจน
สถิตกิารใช้งานหนงัสือ ตํารา
และส่ือดจิิตอล 
- รวบรวมสถิตกิารใช้
ฐานข้อมลูออนไลน์ของ
นกัศกึษา 
- ผลสํารวจความพงึพอใจ
ของนกัศกึษาตอ่การ
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

     3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
           มีการคดัเลือกอาจารย์ใหมต่ามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้ไปในสาขาวิชาบญัชี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

    3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  
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           คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้สอนจะต้องประชมุร่วมกนัในการวางแผน จดัการ
เรียนการสอน ประเมนิผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทกุรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลกัสตูร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลเุปา้หมายตาม
หลกัสตูร และได้บณัฑิตตามลกัษณะท่ีหลกัสตูรต้องการ 

 

 3.3   การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 
             อาจารย์พิเศษมีความสําคญัมาก โดยเฉพาะวชิาท่ีต้องอาศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบตังิานเพ่ือถ่ายทอดให้กบันกัศกึษา ดงันัน้คณะจงึมีการกําหนดรายวิชาท่ีต้องมีการ
เชิญอาจารย์พเิศษหรือวทิยากรมาบรรยาย โดยมาสอนทัง้รายวิชาหรือบางหวัข้อ อาจารย์พิเศษต้อง
มีประสบการณ์โดยตรง หรือมีคณุวฒุิอยา่งน้อยระดบัปริญญาโท    

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน        ไมมี่ 

5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศกึษา 
    5.1  การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ ให้แก่นักศึกษา 
          คณะมีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นกัศกึษาทกุคน โดยนกัศกึษาท่ีมีปัญหาในการ
เรียน    การสอนสามารถปรึกษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ โดยอาจารย์ในคณะทกุคนจะต้องทําหน้าท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ต้องกําหนด Office Hours เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าพบปรึกษาได้ 
นอกจากนี ้ยงัมีการจดัอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการศกึษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าพบปรึกษา
ในสว่นของวิชาศกึษาค้นคว้าอิสระ 

   5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
          กรณีท่ีนกัศกึษามีข้อสงสยัเก่ียวกบัผลการประเมนิในรายวิชาใดสามารถท่ีจะย่ืนคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ 

6.   ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
         ความต้องการกําลงัคนด้านสาขาวิชาการตรวจสอบภายในมีมาก แตบ่คุลากรท่ีมีความรู้และ
เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบภายในยงัขาดแคลน   เน่ืองจากปัจจบุนังานตรวจสอบภายในสนบัสนนุ
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่บคุคลผู้จบสาขาวชิานี ้สามารถใช้ความรู้ท่ีได้ไปช่วยบริการให้
ความเช่ือมัน่และให้คําปรึกษาระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม การจดัการความเส่ียง
ในการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ และพฒันาแนวการตรวจสอบภายในเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้
องค์กรได้อยา่งมีประสทิธิผล  หลกัสตูรได้มีแผนการจดัการสํารวจความต้องการของแรงงานและ
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต เม่ือบณัฑิตสําเร็จการศกึษา เพ่ือนําข้อมลูมาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลกัสตูรครัง้ตอ่ไป และการวางแผนการรับนกัศกึษา 

7.  ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 (ปรับตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนงัสือท่ี ศธ.
0506(1)/ว1639  ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม  2558 และได้รับการอนมุติั/เหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัในการ
ประชมุครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม  2559) 

 
ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีท ี่ 

1 
ปีท ี่ 
2 

ปีท ี่ 
3 

ปีท ี่ 
4 

ปีท ี่ 
5 

(1) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีอยา่งน้อย 4 คน 
และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาโท/เอก อยา่ง
น้อย 3 คน ท่ีมีสว่นร่วมในการประชมุแตล่ะครัง้  เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ หรือ มาตรฐาน
คณุวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

(4) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุการสอบวนัสดุท้ายของ
ภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 
ก่อนการตรวจประเมินหลกัสตูรแต่ไม่เกิน 60 วนั หลงัสิน้สดุ    ปี
การศกึษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาตามมาตรฐาน        ผล
การเรียนรู้ท่ีกําหนด อย่างน้อยร้อยละ 40 ของรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเอกท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศกึษาของทกุหลกัสตูร 

x x x x x 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจดัการเรียนการสอน x x x x x 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ x x x x x 
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(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี x x x x x 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คณุภาพหลกัสตูร เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 x x x x 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม ่เฉล่ีย 
ไมน้่อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 x x x 

 

 

 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธ ิผลของการสอน 
   1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
         ชว่งก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยทุธ์การสอน โดยทีมผู้สอนหรือระดบัคณะและ/หรือการ
ปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรหรือวิธีการสอน สว่นช่วงหลงัการสอน ควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนกัศกึษา 
         ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยการรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงและกําหนดผู้ อํานวยการหลกัสตูรและทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอ่ไป 
  1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        การประเมินทกัษะดงักลา่วสามารถทําโดยการ 

- ประเมินโดยนกัศกึษาในแตล่ะวิชา 
- การสงัเกตการณ์ของผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/ผู้ อํานวยการหลกัสตูรและ/หรือทีมสอน 
- ภาพรวมของหลกัสตูรประเมินโดยบณัฑิตใหม ่
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาเทียบเคียงกบัสถาบนัอ่ืนในหลกัสตูรเดียวกนั 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
       การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมลูจาก 

- นกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหม ่
- ผู้วา่จ้าง / ผู้ใช้บณัฑิต 
- ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก 
รวมทัง้สํารวจสมัฤทธิผลของบณัฑิต 

3.   การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอ ียดหลักสูตร  
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      ต้องผา่นการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิและตวับง่ชีเ้พิ่มเตมิเบือ้งต้น รวมทัง้การผา่นการประเมินผลการประกนั
คณุภาพภายใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
    - รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมลูจากการประเมินจากนกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑิต และผู้ทรงคณุวฒุ ิ
     - วิเคราะห์ทบทวนข้อมลูข้างต้น โดยผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/ผู้ อํานวยการหลกัสตูร 
     - เสนอการปรับปรุงหลกัสตูรและแผนกลยทุธ์ (ถ้ามี) 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก   สําเนา ระเบียบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยวา่ด้วยการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 
2558 

ภาคผนวก ข    ตารางการเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ค    สําเนา คําสัง่สภามหาวิทยาลยัหอการค้าไทยท่ี 12/2559  เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการ
พฒันาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน 

ภาคผนวก ง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ก  
 

สาํเนา 
ระเบยีบมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

ว่าด้วย การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. 2558 
 


