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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
      รหัสหลักสูตร :   25560561102129 
  ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต    
  ภาษาอังกฤษ : Master of Accountancy Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม  (ไทย) : บัญชีมหาบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย): บช.ม. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Accountancy 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Acc. 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
  ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีบัญชี: 36 หน่วยกิต 
  กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีสาขาอ่ืน: 45 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี   
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย และเอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  ไม่มี เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  พิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตร  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   
 สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
 ครั้งที ่2/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564   
 สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พิจารณาให้ความเป็นชอบและอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 
 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
     เปิดสอนเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564    

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
1)  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
2) ผู้บริหารด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน 
3) ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการบัญชี และ การภาษีอากร 
4) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5) ผู้ตรวจสอบภายใน 
6) นักวิชาการบัญชี เช่น อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี และนักวิจัย  
7) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
8)  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

9. เลขประจำตัวประชาชน  ตำแหน่งทางวิชาการ  ชื ่อ  นามสกุล  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ  

ลำดับ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปี พ.ศ. 

1 xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชา 
 การบัญชี) 

ดร.ษิรินุช  
น่ิมตระกูล 

Ph.D. (Accounting) 
M.Res. (Business and  
Management) 
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) 
บช.บ. (การบัญชีต้นทุน) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Hull, UK 
University of Hull, UK 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

2553 
2550 

 
2543 
2540 

2 xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชา 
การบัญชี) 

ดร.กิตติมา  
อัตรนุพงศ์ 

บช.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. (บัญชีการเงิน) 
บช.บ. (การบัญชี)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2546 
2540 
2538 
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ลำดับ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปี พ.ศ. 

3 xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ ดร.จิรารัช 
พิพัฒน์นรา
พงศ์ 

Ph.D. (Accounting and 
Finance) 
ป. บัณฑิต (การภาษีอากร) 
 
M.Sc. (Accounting and 
Financial Management) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

Bangor University, UK 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 
University of San 
Diego, USA 
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

2563 
 

2557 
 

2550 
 

2547 

           

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2564 มีแนวโน้มขยายตัว สอดคล้องกับเศรษฐกิจเอเซียและเศรษฐกิจโลกในปี
เดียวกัน หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนทำให้เศรษฐกิจของไทยหดตัว 
(ติดลบ) 8% ในปี 2563 ที่ผ่านมา การลงทุนในภาครัฐเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี 
ธุรกิจต่างๆ ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ภัยธรรมชาติ และความขัดแย้งทาง
การเมืองภายใน ส่งผลทำให้การดำเนินธุรกิจมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจมุ่ งความสนใจต่อการ
แสวงหาแนวทางการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส เน้นความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการ
รายงานการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยต้องการพัฒนากำลังคนด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชีที่มี
ความรู้ความสามารถในระดับสากลและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงต้นปี 2563 
ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการใช้ชีวิตภายใต้วิถีใหม่ ทำให้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น การ
ทำงานในอนาคตทีบุ่คลากรในองค์การต้องมีทักษะด้านดิจิทัล และปรับปรุงพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน การศึกษาวิชาชีพด้านการบัญชี การ
ตรวจสอบบัญชี หรือด้านภาษีอากร ควรเพิ่มความสามารถบุคคลด้านวิชาการในระดับสากล ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้น
ให้ตระหนักความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำเป็นต้องตอบสนองต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะขยายตัวและฟื้นตัวจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการภาษีอากร สามารถบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทั ้งสร้างบัณฑิตให้มีค ุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของสกอ. และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 กำหนดมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

สอดคล้องตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ การปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จึงมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ด้านบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่
ตลาดงาน เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป   

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  ไม่มี 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มุ่งสร้างมหาบัณฑิตทางด้านการบัญชี ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประกอบวิชาชีพตามความต้องการของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 

2. เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตที ่ม ีค ุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์สารสนเทศและประยุกต์เทคโนโลยี  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง     
 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ปรับปรุงหลักสูตรอย่าง  
   สม่ำเสมอทุกๆ 3 - 5 ปี 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
 มาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน  
   ของ สกอ. 

-  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
   กับความต้องการของภาค  
   ธุรกิจ 

-  สัมภาษณ์ผู้ประกอบการและ
 ออกแบบสอบถามเพ่ือติดตาม 
   ความต้องการของผู้ประกอบการ 

-  รายงานผลการสัมภาษณ์ 
-  รายงานผลของแบบสอบถาม 
    ความต้องการของ   
   ผู้ประกอบการ 

-  พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอน 

-  สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์      
   ในการศึกษาต่อและมีการจัด     
   อบรมเชิงปฏิบัติการอยู่เสมอ 

-  จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 
   เชิงปฏิบัติการ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า จำนวน 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน 1 ภาคมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้การ
จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร  

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี   

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  
  ภาคต้น  เดือนสิงหาคม   - เดือนธันวาคม 
  ภาคปลาย  เดือนมกราคม  - เดือนพฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน  - เดือนกรกฎาคม 
 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือเทียบเท่า  

2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ 
      3. หากไม่มีประสบการณ์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 

4. ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
หลักสูตร  

 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  นักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีพ้ืนฐานวิชาบัญชีต่างกันเนื่องจากจบการศึกษาจากหลากหลายหลักสูตร/สาขาวิชา 
นอกจากนั้น นักศึกษายังมีพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันด้วย 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  หลักสูตรมีการแยกนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีบัญชี และกลุ่มผู้สำเร็จ
การศึกษาปริญาตรีสาขาอื่น โดยนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีสาขาอื่นจะต้องเรียนวิชาบังคับด้านการบัญชี
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และการสอบบัญชี รวมทั้งวิชาที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ มากกว่านักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาปริญาตรีบัญชี จำนวน 9 หน่วยกิต 
เพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนความรู้ทางด้านบัญชีที่จะนำไปใช้ในการศึกษาต่อในหลักสูตรได้เท่าเทียมกัน  
  สำหรับนักศึกษาท่ีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านภาษาอังกฤษ หรือยังขาดพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียน หลักสูตรยังมีวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตด้วย 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 แผน ก. แบบ ก. 2 มีวิทยานิพนธ์ 
ช้ันปี/ 
จำนวนนักศึกษา 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 

ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2  3 3 3 3 
รวม  8 8 8 8 
บัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  3 3 3 3 

 
 แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์ 

ช้ันปี/ 
จำนวนนักศึกษา 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 

ช้ันปีท่ี 1 25 25 25 25 25 
ช้ันปีท่ี 2  22 22 22 22 
รวม  47 47 47 47 
บัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  22 22 22 22 

 
2.6  งบประมาณตามแผนและค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี  

 2.6.1 งบประมาณตามแผน  
งบประมาณรายจ่าย  
(หน่วย : บาท) 

งบประมาณทีต่้องการในแต่ละปี (บาท) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 

เงินเดือน 180,000 190,800 202,248 214,383 227,245 
ค่าตอบแทน 0 205,000 205,000 205,000 205,000 
ค่าสอน 900,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 
ค่าใช้สอย  610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 
รายจ่ายอื่น ๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
     รวมงบดำเนินการ 1,740,000 2,225,800 2,237248 2,249,383 2,262,245 

 2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)  
        124,675 บาท    
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 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  
   นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเข้ ามาศึกษาใน

หลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 
2 รูปแบบ คือ 

- การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน
ที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือนับเป็น
หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาของหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบ โอนผลการ
เรียน ระดับปริญญาเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ข) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร   

   3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แยกตามประเภทผู้เรียน ดังนี้ 

- กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีบัญชี: 36 หน่วยกิต 
                - กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีสาขาอ่ืน: 45 หน่วยกิต 
   ระยะเวลาศึกษารวมตลอดหลักสูตร 2 ปี 

   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละกลุ่มผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทั้งสาขาวิชาการบัญชีและ
สาขาอื ่น แบ่งออกเป็นแผนการศึกษาให้เลือกได้ 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 มีว ิทยานิพนธ์ และแผน ข  
ไม่มีวิทยานิพนธ์ รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้ 
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กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีบัญชี: 36 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 
(มีวิทยานิพนธ์) 

แผน ข 
(ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 8 วิชา 24 หน่วยกิต 8 วิชา 24 หน่วยกิต 
วิชาเลือก - 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 1 วิชา 12 หน่วยกิต 1 วิชา 6 หน่วยกิต 

กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีสาขาอื่น: 45 หน่วยกิต   

กลุ่มวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 
(มีวิทยานิพนธ์) 

แผน ข 
(ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

จำนวนหน่วยกิตรวม 45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 15 วิชา 33 หน่วยกิต 15 วิชา 33 หน่วยกิต 
วิชาเลือก -   2 วิชา 6 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 1 วิชา 12 หน่วยกิต 1 วิชา 6 หน่วยกิต 

   
 3.1.3 รายวิชา     

3.1.3.1 รหัสวิชา 
    รายวิชาในหลักสูตรจะมีรหัสนำหน้าชื่อวิชาโดยใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และมีความหมายดังนี้ 
   GA  หมายถึง  วิชาที่รับผิดชอบโดยคณะบัญชี 
 เลขหลักร้อย 0  หมายถึง  วิชาปรับพื้นฐาน  
 001 – 010  หมายถึง  ลำดับวิชาปรับพื้นฐาน 

501 – 599  หมายถึง  วิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
600 – 602  หมายถึง  วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

3.1.3.2  ชื่อรายวิชา 

1)  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
 มี 1 วิชา ไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงื่อนไข
ก่อนเรียน 

GA 001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
(Business English) 

- - 



 

11 

 

วิชาปรับพื้นฐานเป็นวิชาสำหรับผู้สมัครบางรายที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หรือยังขาดพื้นฐานความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนในหลักสูตร จึงจำเป็นต้องให้เรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและมีการวัดผล
เป็น 

S (Satisfactory) หมายถึง ผ่านเกณฑ์ 
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
2)  หมวดวิชาบังคับ   
  การเรียนวิชาบังคับ แยกเป็น 2 กลุ่มตามประเภทผู้เรียน ดังนี้ 
  กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีบัญชี จะต้องเรียนวิชาบังคับ 8 วิชา จำนวนรวม 24 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชา GA 501 ถึง GA 508 
  กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีสาขาอื่น จะต้องเรียนวิชาบังคับ 15 วิชา จำนวนรวม 33 หน่วยกิต โดย
ศึกษารายวิชา GA 501 ถึง GA 515  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงื่อนไข
ก่อนเรียน 

GA 501 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
(Corporate Governance, Risk Management and Internal 
Control) 

3(3-0-6) - 

GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชี 
(Research Methodology in Accounting) 

3(3-0-6) - 

GA 503 กลยุทธ์ภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 
(Tax Strategy for Business) 

3(3-0-6) - 

GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี 
(Information Technology for Accounting Profession) 

3(3-0-6) - 

GA 505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขั้นสูง 
(Advanced Financial Reporting Analysis) 

3(3-0-6) - 

GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  
(Seminar in Financial Reporting) 

3(3-0-6) - 

GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร  
(Seminar in Managerial Accounting) 

3(3-0-6) - 

GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง  
(Advanced Strategic Management) 

3(3-0-6) - 

GA 509 บัญชีการเงิน  
(Financial Accounting) 

1.5(1.5-0-3) - 

GA 510 บัญชีบริหาร 
(Managerial Accounting) 

1.5(1.5-0-3) - 
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GA 511 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น  
(Auditing and Assurance Services) 

1.5(1.5-0-3) - 

GA 512 การภาษีอากร 
(Taxation) 

1.5(1.5-0-3) - 

GA 513 การเงินธุรกิจพื้นฐาน  
(Fundamental in Business Finance) 

1(1-0-2) - 

GA 514 เศรษฐศาสตร์  
(Economics) 

1(1-0-2) - 

GA 515 กฏหมายธุรกิจ  
(Business Law) 

1(1-0-2) - 

 

3)  หมวดวิชาเลือก      
 สำหรับแผน ก แบบ ก 2 มีวิทยานิพนธ์ ไม่ต้องเลือกเรียนวิชาเลือก สำหรับ แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์ให้เลือก
เรียน 2 วิชา จำนวนรวม 6 หน่วยกิต โดยกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรีสาขาอ่ืนต้องเลือกเรียนวิชาบัญชีอย่างน้อย 
1 วิชา รายวิชาเลือก มีดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงื่อนไข
ก่อนเรียน 

GA 521 การบริหารการเงินขั้นสูง  
(Advanced Financial Management) 

3(3-0-6) - 

GA 522 สัมมนาการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น  
(Seminar in Auditing and Assurance) 

3(3-0-6) - 

GA 523 การจัดการข้อพิพาททางภาษีอากร  
(Tax Dispute Management) 

3(3-0-6) - 

GA 524 สัมมนาภาษีอากรธุรกิจ  
(Seminar in Business Taxation) 

3(3-0-6) - 

GA 525 การบัญชีนิติเวชและการสืบสวนโดยดิจิทัล 
(Forensic Accounting and Digital Investigation) 

3(3-0-6) - 

GA 526 การควบคุมและการให้ความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( Information Technology Systems Control and 
Assurance) 

3(3-0-6) - 

GA 527 สัมมนาการตรวจสอบภายใน  
(Seminar in Internal Auditing) 

3(3-0-6) - 
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4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงื่อนไข
ก่อนเรียน 

GA 600 วิทยานพินธ ์
(Thesis) 

12(0-0-36) - 

GA 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

6(0-0-18) - 
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  3.1.3.4  แสดงแผนการศึกษา   

กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี: 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษา วิชา หน่วยกิต 
1 ภาคต้น GA 501 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ     

           ควบคุมภายใน 
GA 505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขั้นสูง 
GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  

3(3-0-6) 
 

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

 รวม 9 
ภาคปลาย GA 503 กลยุทธ์ภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 

GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี 
GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร  

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

 รวม 9 
ภาคฤดูร้อน GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชี 

GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 
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 
 รวมทั้งสิ้น 36 
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กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี: 36 หน่วยกิต 
 
แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษา วิชา หน่วยกิต 
1 ภาคต้น GA 501 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ     

           ควบคุมภายใน 
GA 505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขั้นสูง 
GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  

3(3-0-6) 
 

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

 รวม 9 
ภาคปลาย GA 503 กลยุทธ์ภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 

GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี 
GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร  

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

 รวม 9 
ภาคฤดูร้อน GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชี 

GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  รวม 6 
2 ภาคต้น วิชาเลือก 1 วิชา 

วิชาเลือก 1 วิชา 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  รวม 6 
 ภาคปลาย GA 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6(0-0-18) 
  รวม 6 
 รวมทั้งสิ้น 36 
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กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น: 45 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษา วิชา หน่วยกิต 
0 ภาคฤดูร้อน GA 509 บัญชีการเงิน  

GA 510 บัญชีบริหาร 
GA 511 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน  
GA 512 การภาษีอากร 

1.5(1.5-0-3) 
1.5(1.5-0-3) 
1.5(1.5-0-3) 
1.5(1.5-0-3) 

รวม 6 
1 ภาคต้น GA 501 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ     

           ควบคุมภายใน 
GA 505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขั้นสูง 
GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  
GA 513 การเงินธุรกิจพ้ืนฐาน  
GA 514 เศรษฐศาสตร์ 
GA 515 กฏหมายธุรกิจ 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 

 รวม 12 
ภาคปลาย GA 503 กลยุทธ์ภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 

GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี 
GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร  

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

 รวม 9 
ภาคฤดูร้อน GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชี 

GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 
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 
 รวมทั้งสิ้น 45 

 

 

 



 

17 

 

กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น: 45 หน่วยกิต 
 
แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษา วิชา หน่วยกิต 
0 ภาคฤดูร้อน GA 509 บัญชีการเงิน  

GA 510 บัญชีบริหาร 
GA 511 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน  
GA 512 การภาษีอากร 

1.5(1.5-0-3) 
1.5(1.5-0-3) 
1.5(1.5-0-3) 
1.5(1.5-0-3) 

รวม 6 
1 ภาคต้น GA 501 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ     

           ควบคุมภายใน 
GA 505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขั้นสูง 
GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  
GA 513 การเงินธุรกิจพ้ืนฐาน  
GA 514 เศรษฐศาสตร์ 
GA 515 กฏหมายธุรกิจ 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 

 รวม 12 
ภาคปลาย GA 503 กลยุทธ์ภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 

GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี 
GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร  

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

 รวม 9 
ภาคฤดูร้อน GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชี 

GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  รวม 6 
2 ภาคต้น วิชาเลือก 1 วิชา 

วิชาเลือก 1 วิชา   
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  

  รวม 6 
 ภาคปลาย GA 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6(0-0-18) 
  รวม 6 
 รวมทั้งสิ้น 45 
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  3.1.4 คำอธิบายรายวิชา  
 
1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน มี 1 วิชา ไม่นับหน่วยกิต 
 

GA 001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ        - 
           (Business English) 
  การอ่าน การเขียน การนำเสนอ และวิเคราะห์บทความ เอกสาร กรณีศึกษาทางธุรกิจ ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
 
2) หมวดวิชาบังคับ มี 15 วิชา จำนวนรวม 33 หน่วยกิต 

 

GA 501 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน   3(3-0-6) 
 (Corporate Governance, Risk Management and Internal Control) 
แนวคิดและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานเพื่อการกำกับดูแลจากภายนอกกิจการ รายงาน

ความยั่งยืน การสร้างคุณค่าทางจริยธรรม การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางสากล และการควบคุมภายในแบบ
บูรณาการตามแนวทางโคโซ่  โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง  
 
GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชี           3(3-0-6) 

 (Research Methodology in Accounting) 
 ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรมและการออกแบบ
งานวิจัยทางการบัญชี เครื ่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และอภิปราย
ผลการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย 
 
GA 503 กลยุทธ์ภาษีอากรสำหรับธุรกิจ       3(3-0-6) 
          (Tax Strategy for Business)   
 การวางแผนการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางภาษีอากรประเภทต่างๆ  
เพื่อช่วยให้องค์กรได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างเต็มที่  รวมถึงช่วยให้องค์กรสามารถบริหารด้านภาษีอากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
 
GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี      3(3-0-6) 

 (Information Technology for Accounting Profession) 
บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการใช้งานสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ

ในองค์กรธุรกิจ และการบริหารงาน วงจรการพัฒนาระบบและการนำไปใช้ทางธุรกิจ เอกสารของระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูลการควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงาน เทคโนโลยี
เครือข่าย และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ Big Data และ Data Mining โดย
ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง    
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GA 505 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขั้นสูง     3(3-0-6) 

 (Advanced Financial Reporting Analysis) 
การวิเคราะหร์ายงานการเงินโดยใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือประเมินความสามารถในการดำเนินงาน ประเมินความ

ต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน ประเมินความเหมาะสมของต้นทุนเงินทุน การบริหารสินทรัพย์ การ
วิเคราะห์ การกำกับดูแล และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานฉบับบูรณาการ รายงาน
ทางการเงินในปัจจุบัน และรายงานต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง    
 
GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน      3(3-0-6) 
           (Seminar in Financial Reporting) 

วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ ในด้านการรับรู้รายการ การ
วัดมูลค่า การเลิกการรับรู้รายการ การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำกับ
ดูแลกำหนด โดยเน้นการอภิปรายและศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

 
GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร        3(3-0-6) 

 (Seminar in Managerial Accounting) 
 วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาทางการบัญชีบริหารที่สำคัญ และการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจด้านการบริหาร การประยุกต์และบูรณาการการบัญชีบริหารเพื่อใช้ในการวางแผน การควบคุม โดย
ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง  

 
GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
           (Advanced Strategic Management)  

การประสานความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการวิเคราะห์
พฤติกรรมองค์กร ปัจจัยภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงานและการ
ปฏิบัติตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์ในการแข่งขัน และบ่งชี้ผลการดำเนินงานในระยะยาว  โดยศึกษา
จากกรณีตัวอย่าง และการจำลองสถานการณ์    

 
GA 509 บัญชีการเงิน       1.5(1.5-0-3) 
           (Financial Accounting) 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์
รายการค้า หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี รายการปรับปรุง การจัดทำงบทดลอง งบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ 
กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ เช่น การบัญชีสำหรับสินค้า ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ การบัญชีสำหรับหนี้สินประเภทต่างๆ การบัญชีสำหรับส่วนของเจ้าของในรูปแบบกิจการเจ้าของคน
เดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด รวมถึงการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้  
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GA 510 บัญชีบริหาร       1.5(1.5-0-3) 
           (Managerial Accounting) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน การบริหารต้นทุน  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงิน รวมถึงการจัดทำและปัญหาของรายงานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์ผลต่าง  
รายงานจำแนกตามส่วนงาน การควบคุมคุณภาพ การเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน การจัดทำงบประมาณ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

 
GA 511 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน     1.5(1.5-0-3)  

 (Auditing and Assurance Services) 
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี ข้อบังคับและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมทั้งการกำกับ

ดูแลการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไทยและสากลและกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี กระบวนการขั้นตอน
ในการตรวจสอบบัญชี เริ่มตั้งแต่การวางแผนและการประเมินความเสี่ยง การทดสอบการควบคุม การปฏิบัติงานสอบ
บัญชี การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณเพ่ือใช้ในการตรวจสอบและการสรุปผล
การตรวจสอบ 

 
GA 512 การภาษีอากร         1.5(1.5-0-3) 

(Taxation) 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร การวิเคราะห์ประเด็นภาษี

อากรสำหรับรายการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับ
ตามหลักประมวลรัษฎากร เพ่ือใช้ในการคำนวณกำไรก่อนภาษีตามวิธีภาษีเงินได้คงค้างและวิธีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ตลอดจนอธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี 
 
GA 513 การเงินธุรกิจพ้ืนฐาน       1(1-0-2) 

 (Fundamental in Business Finance)  
การจัดหาแหล่งเงินทุน การตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน 

งบประมาณการลงทุน การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาด  ที่ใช้สำหรับการตัดสินใจ
ลงทุน การวางแผนธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการเงินระยะยาว  

 
GA 514 เศรษฐศาสตร์         1(1-0-2) 

 (Economics) 
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และอุปทาน ระบบเศรษฐกิจ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

ราคา ผลผลิตและการแข่งขัน แนวคิดพื ้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค ดัชนีชี ้ว ัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีต่อกิจกรรมทางธุรกิจ 
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GA 515 กฏหมายธุรกิจ         1(1-0-2)  

 (Business Law) 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับหุ้นส่วนและบริษัท กฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ร.บ. การบัญชี และ 
พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   

 
3) หมวดวิชาเลือก  

สำหรับแผน ก แบบ ก 2 มีวิทยานิพนธ์ ไม่ต้องเลือกเรียนวิชาเลือก สำหรับ แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์ให้เลือก
เรียน 2 วิชา จำนวนรวม 6 หน่วยกิต 

 
GA 521 การบริหารการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 
           (Advanced Financial Management) 

การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์ นโยบายทางการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจในยุคดิจิทัล 
อนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ การบริหารความเสี่ยง การรวมกิจการข้ามชาติกรณีศึกษาการวางแผนและการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ทางการเงิน โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

 
GA 522  สัมมนาการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 3(3-0-6) 
 (Seminar in Auditing and Assurance) 
 วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาในการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น จริยธรรมแห่งวิชาชีพ การ
ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีโดยใช้ Data Analytics การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีและรายงานการสอบบัญชี โดยเน้นการอภิปรายและศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

 
GA 523 การจัดการข้อพิพาททางภาษีอากร 3(3-0-6) 

(Tax Dispute Management) 
ข้อพิพาททางภาษีอากรและลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บภาษีอากรของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 

ขั้นตอนและการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการติดต่อกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร สิทธิของผู้เสียภาษีตาม
ประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนจะใช้ในการกล่าวอ้างหรือโต้แย้งในข้อพิพาททางภาษีอากร ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยว
ขึ้นในทางปฏิบัติตลอดจนคำพิพากษาของศาลและหนังสือตอบข้อหารือของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  
โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
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GA 524 สัมมนาภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 

(Seminar in Business Taxation) 
วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาทางภาษีอากรของธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ ตามประมวล

รัษฎากรและอนุสัญญาภาษีซ้อน ภาษีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี
สิ่งแวดล้อม โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง  

 
GA 525 การบัญชีนิติเวชและการสืบสวนโดยดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Forensic Accounting and Digital Investigation) 
การตรวจสอบทุจริตโดยเน้นการทุจริตเรื่องงบการเงิน ลักษณะและขอบเขตของการทุจริต เทคนิคในการ

รวบรวมหลักฐาน การป้องกัน การตรวจพบ และการสืบสวนการทุจริต โปรแกรมการจัดการการทุจริต การวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการทุจริต (Fraud Data Analytics) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบสวนดิจิทัล โดยศึกษาจาก
กรณีตัวอย่าง  

 
GA 526 การควบคุมและการให้ความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Information Technology Systems Control and Assurance) 
การควบคุมและการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายขั ้นสูง ข้อกำหนดความ

ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบและติดตามความปลอดภัยของระบบงาน การประเมินความ
เสี ่ยงเพื ่อการให้ความเชื ่อมั ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการและการควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง  
 
GA 527 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 

(Seminar in Internal Auditing) 
วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาทางการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง  
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4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
GA 600 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

(Thesis) 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง  

 
GA 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6(0-0-18) 

(Independent Study)  
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทำรายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
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3.2 เลขประจำตัวประชาชน  ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ  สกุล  และคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร   

ลำดับที ่
เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาการ
บัญชี) 

ดร.ษิรินุช   นิ่มตระกูล Ph.D.  
M.Res. 
บช.ม. 
บช.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

Accounting  
Business and Management 
การบัญชบีริหาร 
การบัญชีตน้ทุน 

University of Hull, UK  
University of Hull, UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2553 
2550 
2543 
2540 

2. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาการ
บัญชี) 

ดร.กิตติมา   อัครนุพงศ์ บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

การบัญช ี
บัญชีการเงิน 
การบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2546 
2540 
2538 

3. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ดร.จิรารัช พิพัฒนน์ราพงศ์ Ph.D. 
ป. บัณฑิต 
M.Sc. 
 
บช.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 1) 

Accounting and Finance 
การภาษีอากร 
Accounting and Financial 
Management 
การสอบบัญชี  

Bangor University, UK 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
University of San Diego, 
USA 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2563 
2557 
2550 

 
2547 
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3.2 เลขประจำตัวประชาชน  ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ  สกุล  และคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร   

ลำดับที ่
เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

4. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาการ
บัญชี) 

ดร.สันนุดี   เสลารัตน ์ Ph.D. 
บช.ม. 
บช.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Accounting 
การบัญช ี
การบัญช ี

University of Glasgow, UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2552 
2546 
2544 

5. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาการ
บัญชี) 

ดร.วศินี   ธรรมศิริ Ph.D. 
M.Acc. 
 
บช.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

Management 
Accountancy 
 
การบัญช ี
 

Boston University, USA 
George Washington  
University, USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2557 
2551 
 
2544 

6. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ดร.ปิยรัตน์   ดอกกุหลาบ Ph.D.1 
 
Bachelor with 
Honours 
บช.บ. 

Accounting and 
Information Systems 
Commerce  
 
การบัญช ี

University of Canterbury, 
New Zealand 
Lincoln University, New 
Zealand 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2556 
 
2552 
 
2540 

 
 

 
1 เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ University of Canterbury, New Zealand ผู้ศึกษาต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม หรือระดับปริญญาโท โดยอาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ ใช้วุฒกิารศึกษาระดับปริญญาตรี 
เกียรตินิยม ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ จงึไม่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโท 
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3.2 เลขประจำตัวประชาชน  ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ  สกุล  และคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร   

ลำดับที ่
เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

7. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ดร.จตุร์วิทย์  เขียวชะอุ่ม Ph.D. 
บช.ม. 
บช.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี
การบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2558 
2544 
2539 

8. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาการ
บัญชี) 

ดร.สุกัญญา  รักพานชิมณ ี Ph.D. 
 
M.S. 
 
บช.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Accounting 
 
Accounting  
 
การบัญช ี

University of Texas at 
Dallas, USA 
Michigan State University, 
USA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2557 
 
2552 
 
2546 

9. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ดร.จิตรัตน์   ช่างหล่อ Ph.D. 
 
บธ.ม. 
 
 
บช.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Accounting and 
Finance 
การเงิน 
 
 
การบัญช ี

King’s College London, 
UK 
สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2557 
 
2551 
 
 
2546 
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3.2 เลขประจำตัวประชาชน  ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ  สกุล  และคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร   

ลำดับ
ที ่

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

10. xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ ดร.สุตาภัทร  ทิพย์รังศรี Ph.D. 
 
 
กจ.ม. 
 
วท.บ. 

Management (Accounting 
Information Systems) 
Entrepreneurship 
การจัดการ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
การบัญชี 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

Rutgers, The State 
University of New 
Jersey, USA 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 
 
 
2546 
 
2542 

11. xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ  เขื่อนข่าย
แก้ว 

Ph.D. 
 
 
วท.ม. 
 
บช.บ. 

Accounting Information 
System 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชี 
การต้นทุน 

Rutgers, The State 
University of New Jersey, 
USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 
 
 
2545 
 
2541 

12. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการ
บัญชี) 

นางสาว อรฤดี ศรีธรา
พิพัฒน์ 

บช.ม. 
บธ.บ. 
 
บช.บ. 

การบัญชี 
การจัดการทั่วไป 
 
บัญชีการเงิน 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2543 
2539 
 
2527 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 
  
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย   
 ข้อกำหนดในการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของคณะกรรมการประจำหลักสูตรภายใต้กรอบข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ข)  
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

5.1.1 วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก แบบ ก 2) เป็นการศึกษาประเด็นปัญหาทางด้านการบัญชี 
ด้วยการใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ/ความถนัดของ
นักศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากหลักสูตรฯ ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อดำเนินการ
เรียบร้อยตามกระบวนการให้เข้ารับการสอบป้องกันงานวิจัยของตนเองโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรแต่งตั้ง 

5.1.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำหรับแผน ข) การค้นคว้าอิสระตามความถนัดหรือความสนใจ
ด้านการบัญชี โดยนักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงร่างการศึกษา (Proposal) ต่อหลักสูตรเพื่ออนุมัติให้ศึกษา 
ดำเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการศึกษา และนำเสนอเล่มต่อ
หลักสูตรเพื่อรับการสอบทวนความรู้โดยคณะกรรมการที่หลักสูตรแต่งตั้ง 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ดูรายละเอียดหน้า 41 
 5.3 ช่วงเวลา 

5.3.1 วิทยานิพนธ์ ภาคต้นและภาคปลาย ในปีที่ 2 
5.3.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคปลาย ในปีที่ 2 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต 
5.4.1 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
5.4.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาตามแผนที่นักศึกษาเลือก 

จัดทำหัวข้อการศึกษา เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหัวข้อ และรับการจัดสรรอาจารย์  
ที่ปรึกษาประจำเล่ม นักศึกษาต้องไปศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษ า
ประจำเล่ม 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
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5.6.1 วิทยานิพนธ์  สอบผ่านโดยให้เกรด S สอบผ่านการสอบป้องกันโครงร่างและเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และ U หากสอบไม่ผ่านการสอบป้องกันโครงร่างและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  

5.6.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื ่อนักศึกษาทำการศึกษาเรียบเรียงรายงานฉบับสมบูรณ์ 
นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบป้องกันงานที่ศึกษามากับคณะกรรมการ ใช้ระบบการให้เกรดมี 7 เกรด คือ 
A, B+, B, C+, C, D+, D และ F หากนักศึกษาสอบไล่ได้เกรดต่ำกว่า C ต้องลงทะเบียนใหม่ 
 

5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคการศกึษา (ระบุเป็นแต่ละปีการศึกษาจนครบ
ระยะเวลาของหลักสูตร) 

ชั้นป ี
(ระบุตามระยะเวลาของหลกัสูตร) 

 รายละเอียด 

ชั้นปีที่ 1 มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี การภาษีอากร การตรวจสอบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน และคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 2 สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์และบูรณาการ
ความรู้ในวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษา รวมถึงความรู้ทางด้านการวิจัย
ทางการบัญชีในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
เพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ข)  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
  ให้กำหนดระบบทวนผลสอบสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา การทวนสอบในระดับรายวิชาจะต้องให้นักศึกษามีการประเมินการ
สอนในแต่ละวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ในบาง
รายวิชาอาจมีการทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย  
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาควรเน้นการทำวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยทำการวิจัยเชิงสำรวจ ดังนี้ 

1) การตรวจสอบความพึงพอใจของนายจ้าง 

2) การประเมินสมรรถนะของตนเองในการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา และขอรับปริญญาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

3.1 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่  
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตพิีมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว    

3.2 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ  ประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั ้น  พร้อมทั ้งเสนอ
รายงานการค ้นคว ้าอ ิสระและสอบผ ่านการสอบปากเปล ่าข ั ้นส ุดท ้ายโดยคณะกรรมการ  ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ  หรือ
ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  

3.3 มีความประพฤติดี 

3.4 ไม่มีหนี้สินใดๆ กับทางมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
  1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท

หน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 
  2) จัดให้มีการแนะแนวอาจารย์ใหม่เกี่ยวการทำงานในคณะบัญชี ตลอดจนหลักสูตรและรายวิชา

ที่อาจารย์รับผิดชอบและสอน 
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  3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1) เสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  รวมทั้ง

ปรับปรุงทัศนคติและเทคนิคต่างๆ ในการสอน หรือการทำงาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ใน
ด้านการเรียนการสอนเป็นสำคัญ 

  2) สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องและสนับสนุน  ด้าน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

  3)  ส่งเสริมความสามารถของอาจารย์ในด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความ
รับผิดชอบในการทำงาน คุณภาพและศักยภาพในการผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 

  4)  การสร้างทัศนคติต่ออาจารย์ที่ต้องให้ความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพ และส่งเสริมให้ผู้ที่เรียน
มีความก้าวหน้าทางวิชาการด้วย ต้องมีทักษะในการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมในการ
สอนอย่างเหมาะสม รู ้จักคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ นำทฤษฏีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ 

  5)  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยใ์ห้
ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  1) การมีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย การฝึกสอน หรือการทำกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
  2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการบัญชี 
  3)   ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
  4) จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการ หรือการสัมมนาทางวิชาการ 
  5)   จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย โดยมีกองส่งเสริมงานวิจัยเป็นหน่วยงานหลักในการ

อนุมัติทุนวิจัย 
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  6)   ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจากทุนภายใน
มหาวิทยาลัย 

  7) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
  8)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกำกับมาตรฐาน   

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรผ่านเกณฑ์กำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทที่กำหนดโดย  
สกอ. คือ มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 12 คน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือมีตำแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา 

1.2 มีอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด และตำแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์จำนวน 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 1 คน และอาจารย์
จำนวน 1 คน 

1.3 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทและมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อจำนวนนักศึกษาเป็นไปเกณฑ์ที่ สกอ. 
กำหนด และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

1.5 มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะบัญชีเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนแนว
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

1.7 มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดทุก 5 ปี โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 

1.8 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
    มหาบัณฑิตที่จบการศึกษามีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นประจำทุกปี และมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจะประกอบอาชีพเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้บริหารด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และ
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การเงิน ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการบัญชี และ การภาษีอากร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรว จสอบ
ภายใน นักวิชาการบัญชี หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิต
มหาบัณฑิตเข้าสู่ตลาดงาน และผลตอบรับจากตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีมากจากการประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่
ในระดับตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
3. นักศึกษา 
          3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 คณะกรรมการผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเกี ่ยวกับการรับนักศึกษาให้ซึ ่งมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่
โดยเริ่มรับสมัคร และกำหนดวันสอบวัดความรู้โดยการสัมภาษณ์ก่อนที่จะเรียนในรายวิชาปรับพ้ืนฐานเพ่ือ
แจ้งกับนักศึกษาใหม่ในวันประกาศผลการรับสมัครในแต่รอบ มีการรับนักศึกษาในระบบ Online และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกกำหนดโดยพิจารณาจากผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ
ประสบการณ์การทำงานเป็นสำคัญ  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานดังกล่าว

ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ในรายวิชาปรับพื้นฐานอาจารย์ผู้สอนจะมีการทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผล
ว่าหลังเรียนแล้วผู้เรียนได้ความรู้อยู่ในเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้านักศึกษาไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องลง
รายวิชาปรับพื้นฐานนั้นใหม่จนกว่าจะมีผลว่าผ่านซึ่งการเรียนปรับพ้ืนฐานไม่นับเป็นเครดิต 

3.3 การควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
มีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแลให้คำแนะนำด้านการเรียนและข้อร้องเรียนต่างๆ

ทำให้สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนหรืออุปสรรค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเวลา มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีกองแนะแนวที่ทำหน้าที่ให้
คำปรึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการ      

 3.4  การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา  
หลักสูตรฯ มีอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     3.5.1  การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
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     หลักสูตรฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีอย่างสม่ำเสมอ โดยสำรวจความ
พึงพอใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา  

     3.5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
      1) กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินรายวิชาใดสามารถยื่นคำร้องขอดู
กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
          2) การร้องเรียนของนักศึกษาสามารถทำได้ โดยยื่นคำร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ หรือผ่านช่องทางการติดต่ออธิการบดีโดยตรง (Talk to President) 
 
4. อาจารย์ 

มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ  สกอ. โดยอาจารย์
ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้สอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำแนะนำทางด้านการเรียนการ
สอนและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระและงานวิจัยในแต่ละด้านที่ตนเอง
ถนัดและเข้าร่วมประชุมวางแผนการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตอันพึงประสงค์  มีการติดตามและประเมินผลรายวิชาของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษาซึ่งผลประเมินรายวิชาของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดีถึงดี
มากทุกรายวิชา มีการส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีตำแหน่งวิชาที่
สูงขึ้นนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คือมีการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ผลิตมหาบัณฑิตทางการ
บัญชีที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี การภาษีอากร การตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์
สารสนเทศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจารย์ประจำและอาจารย์ผู ้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที ่ สกอ. กำหนด ทุกประการ มีคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรทั้งด้านการ
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เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการติดตามและ
ประเมินผล มีการประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรภาคการศึกษาละ 2 
ครั้ง ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ภาคการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการจัดผู้สอน
รายวิชาที่เปิดสอนตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลประเมินรายวิชาของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดีถึงดีมากทุกรายวิชา มีแผนทำ
ความเข้าใจการจัดทำ มคอ.3 ให้แก่อาจารย์ผู้สอนโดยเฉพาะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพ โดยมคอ.3 ต้องมีการเขียนการกระจายผลรับการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตามที่ 
มคอ.2 กำหนด และหลักสูตรมี มคอ.3 และ มคอ.5 ครบทุกรายวิชาในแต่ภาคการศึกษา และ มคอ.7 เมื่อ
สิ้นปีการศึกษา ตามกรอบเวลาที่ สกอ. กำหนด ทางหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกโดยได้กำหนดให้อาจารย์
ที่ปรึกษาที่ควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สกอ.กำหนด 
โดยนักศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกศึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข 
ต้องทำการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆให้คำแนะนำ และ
เสนอมายังคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณา และทางหลักสูตรฯกำหนดให้นักศึกษาจะต้อง
รายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษาโดยมีคณะกรรมการกำกับเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จ
การศึกษาตามกรอบการศึกษาที่กำหนด หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปของการสัมมนา
ว ิชาการในเช ิ งว ิชาการและโครงการศ ึกษาด ู งานท ี ่ ไม ่ ม ี การเร ี ยนการสอนในหล ักส ู ตรฯ  
พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกับผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต  
และมีการรายงานผลการดำเนินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกปี
การศึกษาซึ่งผลที่ได้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี เพ่ือจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่าน
ฐานข้อมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลทาง
การเงิน ASPEN และฐานข้อมูล Datastream ที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่นักศึกษาสามารถใช้สืบค้น 
ข้อมูล ข่าวสาร ราคาสินทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที ่มีการซื ้อขายในแต่ละวันในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้อาจารย์ผู ้สอนแต่ละรายวิชาสามารถ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น ให้สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อได้เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(ปรับตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนังสือท่ี ศธ.0506(1)/ว1639 
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม  2558 และได้รับการอนมุัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม  2559) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรระดบัปริญญาตรีอยา่งน้อย 4 คน 

และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก อย่าง
น้อย 3 คน ท่ีมีส่วนร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง  เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสตูร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

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

x x x x x 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอบวันสุดท้ายของ
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ก่อนการตรวจประเมินหลักสูตรแต่ไม่เกิน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 40 ของรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษาของทุกหลักสูตร 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 
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(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 x x x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

  x x x 

 
 

     หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
  1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา รวมถึงการสอบถามจากนักศึกษา 
  1.1.2 การประชุมคณาจารย์ในคณะวิชา เพื ่อการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และขอคำแนะนำ การ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
  1.1.3 การวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้
ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป  

 1.1.4 การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  โดยนำผลการประเมินไปปรับปรุง 
สามารถทำโดยการรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกำหนดผู้อำนวยการหลักสูตรและทีม
ผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
  1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการ
สอน 
  1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้อำนวยการหลักสูตรและ/หรือทีมสอน รวมถึง
การประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยมหาบัณฑิตใหม่ 
  1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น 
 2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  
 2.2 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยมหาบัณฑิตจบใหม่ในแต่ละปี 
 2.3 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร 
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 2.4 ประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 เป็นไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ  
เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอประธานคณะกรรมการฝ่าย
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ 
     4.3 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร  เสนอการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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