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รายละเอียดของหลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ ๑ ขอ้มลูทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Master of Accountancy Program 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :  บัญชีมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย) :  บช.ม. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :      Master of Accountancy 

    ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   M.Acc. 
 

๓. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ๕.๒ ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย  
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 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการคณะ   

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
            สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562  
 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
๘.๑ ผู้อ านวยการบัญชี  
๘.๒ ผู้บริหารด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน และพัสดุ 
๘.๓ ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการเงิน การบัญชี 
๘.๔ ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน 
๘.๕ ผู้ตรวจสอบภายใน  
๘.๖ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
๘.๗ ที่ปรึกษาการลงทุน และที่ปรึกษาด้านภาษีอากร 
๘.๘ ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชี และส านักงานสอบบัญชี 

 ๘.๙ อาจารย์ หรือนักวิชาการทางการบัญชี  
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๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ / สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก จ านวน

ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

มหาวิทยาลัย ปี 

๑. นายไพฑูรย์  อินต๊ะขัน 
 รองศาสตราจารย์ 
 ๓-๕๒๐๑-๐๐๐๐-๗๘๕-๖ 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม.  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ.  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๕๒ 

๒๕๔๗ 

๒๕๔๔ 

๒๕๔๐ 

๑๐ 

๒. นางสาวณัฐนันท์   
    ฐิติยาปราโมทย ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    ๓-๕๐๑๓-๐๐๑๘-๕๖๔-๓ 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 

๗ 

๓. นางสาวจีราภรณ์  
    พงศ์พันธุ์พัฒนะ 

 อาจารย์ 
 ๓-๕๒๑๒-๐๐๐๒-๘๒๘-๗ 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บธ.ม. (การบัญชี) 
บช.บ.  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๕๖ 

๒๕๕๐ 

๒๕๔๖ 

๗ 

  
 

๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ในปัจจุบันมีการผนึกประเทศต่างๆเข้ารวมกันเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิด  
การเคลื่อนย้ายการค้าการลงทุนและฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมหลั่งไหลเข้า-ออกได้อย่างเสรีประเทศไทย 
จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพประชากรให้มีศักยภาพสูงทัดเทียมกับนานาประเทศ เพ่ือให้คนไทยสามารถ  
ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคง ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ก่อให้เกิดรายการทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน
ต้องใช้องค์ความรู้เชิงบูรณาการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลให้ที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวกับเศรษฐกิจยุค
ดิจิตอล วิชาชีพการบัญชี เป็นวิชาชีพหนึ่ งที่ ได้ รับผลกระทบดังกล่ าว  วิชาชีพการบัญชีของไทย  
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จึงจ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีศักยภาพสูงที่จะสามารถแข่ งขันกับนักบัญชีของ
ต่างประเทศท้ังระดับภูมิภาคและระดับสากล  
 ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของนักบัญชีให้สูงขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการแข่งขัน โดยหลักสูตร 
บัญชีมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์ที่ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งการบัญชี ให้สามารถสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นสากล พร้อมทั้งเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่น 
สังคม ประเทศชาติและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล และยั่งยืน 

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิเช่น การเปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศ ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และการด าเนินการธุรกรรม  
ทางการเงินที่มีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย การมุ่งให้เกิดการสอดคล้องของมาตรฐานการบัญชีทั่วโลก 
(Accounting Harmonization) รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร แบบไร้พรมแดนท าให้
เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตครอบครัว และสังคมอย่างชัดเจนรวมทั้ง
ส่งผลต่อแนวปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศไทย ที่มีความจ าเป็นต้อง มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นสากล เพ่ือให้
การปฏิบัติงานทางการบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 ดังนั้น กระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของนักบัญชีอย่างเป็นขั้นตอตลอดจน
การมีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นการต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
ในการน าไปสู่การพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนโดยการผสมผสานกับสังคมยุคปัจจุบันการผลิตมหาบัณฑิตทางการบัญชี
ให้เป็นนักบริหารหรือนักจัดการทางการบัญชีอย่างมืออาชีพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบัญชี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

๑๒.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑  และ  ๑๑.๒   ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
 พันธกิจของสถาบัน 
 ๑๒.๑ การปรับปรุงหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้างต้น รวมทั้งพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิต  
ให้มีคุณภาพมีจิตอาสาและเป็นนักจัดการมืออาชีพที่ออกไปชี้น าและรับใช้สังคม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขันในระดับสากล และความต้องการ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิตเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการของสังคมที่ใช้ความรู้เป็น
ฐานในการพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม ตลอดจนรองรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา มุ่งผลิตนัก
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บริหารทางการบัญชีที่มีธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในทางวิชาการและวิชาชีพ ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ เพ่ือรองรับการแข่งขันในประชาคมโลก 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยพันธกิจที่ ๑ คือ แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  
คู่คุณธรรม ตามที่ ได้ก าหนดไว้ ในแผน พัฒนามหาวิทยาลัย  ปีพ .ศ .  ๒๕๖๐-๒๕๖๙ กลยุทธ์ที่  ๑  
ปรับปรุงพฒันาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติอยู่เสมอ  
 ดังนั้น หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จึงเน้นการสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับ
การสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่รับผิดชอบ มีธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีความรู้ทั้งด้ าน
วิชาการและวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ด้านการบัญชี และมีจรรยาบรรณในทางวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งในระดับองค์กร ท้องถิ่น ประเทศชาติและนานาชาติ 

๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ เป็นกลุ่มรายวิชาที่จัดขึ้นเพ่ือนักศึกษาในหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางโดยเฉพาะ ทุกวิชามีการด าเนินการสอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและวิชาการ ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สอนโดยอาจารย์จากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไม่มี 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ต้องมีแผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรต้องท าหน้าที่
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาภายนอกหลักสูตร ฉะนั้นเพ่ือดูแลมาตรฐานของหลักสูตร  
ทางสาขาวิชาการบัญชี จึงท าการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น เพ่ือขอให้จัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่เน้นเนื้อหาที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันนั้น รวมถึงได้ระบุคุณสมบัติผู้สอนรายวิชาดังกล่าวให้มีคุณวุฒิ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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หมวดที่  ๒ ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร  
 ๑.๑ ปรัชญา 
 การบัญชีเป็นภาษาสากลทางธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน   
 ๑.๒ วัตถุประสงค์  
  เพ่ือผลิตบัญชีมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑ มีความรู้และทักษะด้านการบัญชีรวมถึงศาสตร์ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์  
กว้างไกล และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์วิชาการบัญชี  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา
องค์กร ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 
 ๒.  มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางการบัญชี และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมปรับตัวตอบสนองต่อชุมชน ท้องถิ่น และ
ภูมิภาคอาเซียน 

๒. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 ๒.๑  การบริหารหลักสูตร  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
๑.  แผนการพัฒนาหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาก าหนดเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตร 
ฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

๑. การส ารวจความต้องการและ
คว าม พึ งพอ ใ จขอ งนั กศึ กษ า
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษและ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
๒. จัดประชุมสัมมนานักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษและ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
๓. รายงานผลการด าเนินงาน 
ของหลักสูตร 
 

หลักฐาน 
๑. รายงานผลการประเมินความ
ต้องการและความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า  อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น 
อ า จ า ร ย์ พิ เ ศ ษ แ ล ะ ผู้ ใ ช้
มหาบัณฑิต 
๒. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
ดัชนีชี้วัด 
๓. ระดับความพึงพอใจของ 
นั ก ศึ ก ษ า  อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น 
อ า จ า ร ย์ พิ เ ศ ษ แ ล ะ ผู้ ใ ช้
มหาบัณฑิต 
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 ๒.๒ การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

๑. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนที่ได้มาตรฐานเพ่ือให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
และบรรยากาศการเรียนที่สวยงาม 

๑. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 

หลักฐาน 
๑. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับ 
สนุนการเรียนรู้ 
ดัชนีชี้วัด 
๑. ระดับความพึงพอใจของ 
นักศึกษาต่อสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 
 ๒.๓  การบริหารคณาจารย์ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
๑.การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และวิจัย 

๑ .  จั ด งบประมาณสนั บสนุ น
อาจารย์ในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ  
๒ .  จั ด งบประมาณสนั บสนุ น
อาจารย์ในการฝึกอบรม สัมมนา  
และการศึกษาดูงานทางด้านการ
บัญชีหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
๓ .  จั ด งบประมาณสนั บสนุ น
อาจารย์ในการท าวิจัย เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบัญชี 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

หลักฐาน 
๑. จ านวนงบประมาณสนับสนุน
อาจารย์ ในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ  
๒. จ านวนครั้ งการฝึกอบรม 
สัมมนา และการศึกษาดูงาน 
๓. จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปเผยแพร่ 

 ดัชนีชี้วัด 
๑. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

๒.  จ านวนอาจารย์ที่ เ ข้ าร่ วม 
การฝึ กอบรม  การน า เ สนอ
ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
การศึกษาดูงาน 
๓. จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
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 ๒.๔ การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

๑. การแนะแนว/ให้ค าปรึกษา
ส าหรับนักศึกษา 
๒ .  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ
นั กศึ กษา  เ พ่ื อคว ามสั ม พันธ์
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  
 

๑. มีการก าหนดช่วงเวลาส าหรับ 
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
๒. ก าหนดช่องทางการติดต่อ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  
๓. จัดให้มีการท ากิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กั บนั ก ศึ กษ า แล ะส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักศึกษามีจิตส านึกในการช่วย 
เหลือสังคม 

หลักฐาน 
๑. รายงานจ านวนครั้งการให้
ค าปรึกษา 
๒. รายงานจ านวนช่องทางใน
การติดต่อระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ 
๓. รายงานโครงการกิจกรรม 
จิตอาสาของนักศึกษา 
ดัชนีชี้วัด 
๑. จ านวนครั้งการให้ค าปรึกษา 
๒. จ านวนช่องทางในการติดต่อ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
๓. จ านวนโครงการกิจกรรม 
จิตอาสาของนักศึกษา 

  
 ๒.๕  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้มหาบัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
๑. ผลิตมหาบัณฑิตมีความรู้และ
ทักษะที่สมดุลตามความต้องการ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
๒. ผลิตมหาบัณฑิตมีความรู้และ
ทักษะที่สมดุลตามความต้องการ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้มหาบัณฑิต 

๑. ส ารวจคุณลักษณะมหาบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ ใช้
มหาบัณฑิต 
๒. ปรับปรุงหลักสูตร/จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับผล
การส ารวจฯ 
 

หลักฐาน 
๑. ผลการส ารวจคุณลักษณะ
มหาบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ
นายจ้าง/ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร 
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 ๒.๕  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้มหาบัณฑิต (ต่อ) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

 ๓. ส ารวจความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร 
๔. ส ารวจความพึงพอใจผู้ ใช้
มหาบัณฑิต 
๕.ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

หลักฐาน 
๓. ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
๔. ผลการส ารวจภาวะการมีงานท า
ของมหาบัณฑิต 
ดัชนีชี้วัด 
๑. ระดับคุณลักษณะมหาบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้ ฯ 
๒.  ระดับความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร 
๓.  ระดับความพึงพอใจผู้ ใ ช้
มหาบัณฑิต 
๔.  ร้ อยละการมี ง านท า ของ
มหาบัณฑิต 
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หมวดที่ ๓ ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 
๑. ระบบการจัดการศึกษา  
 ๑.๑ ระบบ  

 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑  
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถกระท าได้หากมีความจ าเป็น โดยพิจารณาตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ทั้งในวัน-เวลา
ราชการ (จันทร์-ศุกร) และนอกเวลา-เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)โดยระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ 

๒. การด าเนนิการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี ๑      จัดการเรียนการสอน ระหว่างเดือนมิถุนายน –ตุลาคม  
   ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์) 
   นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 
  ภาคการศึกษาท่ี ๒     จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
   ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์) 
   นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์)    
  ภาคฤดูร้อน   จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
   ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์) 
   นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 
  
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง  
   กรณีทีผู้สมัครไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชาโดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน 
     ๒.๒.๒ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 ๒.๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องการคัดเลือกนักศึกษา  
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
 ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ๒.๓.๑  ปัญหาการท าวิจัย เนื่องจากนักศึกษามาจากสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้นักศึกษา 
มีพ้ืนฐานด้านการวิจัยแต่ละคนไม่เท่ากัน 
     ๒.๓.๒  ปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาจากต าราเรียน 
ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
     ๒.๓.๓ ปัญหาด้านทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสืบค้นบทความวิชาการ  
และบทความวิจัย 
 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
     ๒.๔.๑ จัดให้มีการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับทางด้านการท าวิจัยและการออกแบบงานวิจัยบัญชีทีม่ีคุณภาพ และถูกต้อง  
     ๒.๔.๒ จัดให้มีการเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยไม่นับ 
หน่วยกิต 
      ๒.๔.๓ จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเทคนิคการสืบค้นบทความวิชาการ และบทความ
วิจัยให้กับนักศึกษา 
 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
       แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ในระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
มีดังนี ้
 

๑) แผน ก แบบ ก ๒ 
 

จ านวนนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นปีที่๒ ๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
รวม ๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
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๒) แผน ข 
 

จ านวนนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชั้นปีที่๒ ๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
รวม ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 
  
 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
 ประมาณการรายรับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จะด าเนินการจัดเก็บจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา  
ในแต่ละภาคเรียน ตามประกาศเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
 ๒.๖.๑ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
 ๒.๖.๒ งบประมาณรายรับ (บาท) 

รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ค่าบ ารุงการศึกษา         
ในเวลา         
     แผน ก แบบ ก ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
นอกเวลา         
     แผน ก แบบ ก ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 แผน ข ๔๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
รวมค่าบ ารุงการศึกษา ๘๕๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ 
รายรับบุคลากร/
เงินเดือน ๑,๒๐๗,๙๘๐ ๑,๓๒๘,๗๗๘ ๑,๔๖๑,๖๕๖ 

๑,๔๖๑,๖๕๖ ๑,๔๖๑,๖๕๖ 

รวมรายรับ ๒,๐๕๗,๙๘๐ ๔,๗๒๘,๗๗๘ ๔,๘๖๑,๖๕๖ ๔,๘๖๑,๖๕๖ ๔,๘๖๑,๖๕๖ 
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 ๒.๖.๓ งบประมาณรายจ่าย (บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ก. งบด าเนินการ         
 ๑. ค่าใช้จ่าย
บุคลากร ๑,๓๘๗,๙๘๐ ๑,๕๒๖,๗๗๘ ๑,๖๗๙,๔๕๖ 

๑,๖๗๙,๔๕๖ ๑,๖๗๙,๔๕๖ 

 ๒.  ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน 

๒๕๐,๘๐๐ ๑,๔๓๖,๘๐๐ ๑,๔๓๖,๘๐๐ ๑,๔๓๖,๘๐๐ ๑,๔๓๖,๘๐๐ 

รวม (ก) ๑,๖๓๕,๗๘๐ ๒,๙๖๓,๕๗๘ ๓,๑๑๖,๒๕๖ ๓,๑๑๖,๒๕๖ ๓,๑๑๖,๒๕๖ 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ข. งบลงทุน 

   
  

 ค่าครุภัณฑ์ ๒๒๕,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 
รวม (ข) ๒๒๕,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 
รวม (ก) + (ข) ๑,๘๖๐,๗๘๐ ๓,๔๑๓,๕๗๘ ๓,๕๖๖,๒๕๖ ๓,๕๖๖,๒๕๖ ๓,๕๖๖,๒๕๖ 
จ านวนนักศึกษา* ๔๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ๔๑,๓๕๑ ๓๗,๙๒๙ ๓๙,๖๒๕ ๓๙,๖๒๕ ๓๙,๖๒๕ 

 
 ๒.๗ ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือตามมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด 
 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอ่ืนมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด  
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    ๓.๑ หลักสูตร  
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

๓.๑.๒ โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๒ แผน ดังนี้ 
  
 



  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                 
๑๔ 

 ๑) แผน ก แบบ ก ๒  
  นักศึกษาที่เลือกลงเรียนแผน ก แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ต้องลงทะเบียนจากรายละเอียด
ต่อไปนี้   

 ๑.๑)  หมวดวิชาสัมพันธ์  ๓ หน่วยกิต
 ๑.๒)  หมวดวิชาเฉพาะ  ๒๑ หน่วยกิต 

   ๑.๒.๑  วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 
   ๑.๒.๒  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๓ หน่วยกิต 
 ๑.๓)  วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 

 รวมทั้งสิ้น   ไม่น้อยกว่า          ๓๖ หน่วยกิต 
๑.๔) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต                                        ๖ หน่วยกิต 
 ๑.๔.๑ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*    ๓    หน่วยกิต 
 ๑.๔.๒ วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*  ๓ หน่วยกิต 

 

  
 ๒) แผน ข  

  นักศึกษาท่ีเลือกลงเรียน แผน ข การท าการค้นคว้าอิสระ ต้องลงทะเบียนจากรายละเอียด
ต่อไปนี้   

  ๒.๑)  หมวดวิชาสัมพันธ์  ๓ หน่วยกิต
  ๒.๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๒๗ หน่วยกิต 

  ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๒ วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
 ๒.๓)  การค้นคว้าอิสระ    ๖ หน่วยกิต 

 รวมทั้งสิ้น   ไม่น้อยกว่า         ๓๖ หน่วยกิต 
๒.๔)  หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต                                        ๖ หน่วยกิต 
 ๒.๔.๑ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*     ๓    หน่วยกิต 
 ๒.๔.๒ วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*   ๓ หน่วยกิต 

 
๓.๑.๓ รายวิชา 

 ๑) การก าหนดรหัสรายวิชา 
 การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชา
ของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ หลัก 
ดังนี้ 
  
 



  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                 
๑๕ 

เลขตัวที่ ๑-๓ หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ ๔ บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ ๕ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ ๖, ๗ บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ๒) การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและช่ัวโมงเรียน  

  รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางแต่ละรายวิชา ก าหนดจ านวนหน่วยกิต จ านวน
ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้สัญลักษณ์  
น (ท-ป-อ) 

 น    หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
 ท    หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
 ป    หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
 อ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

และมีวิธีก าหนดดังนี้ 
 รายวิชาภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงและ 
ศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมง 
 รายวิชาภาคปฏิบัติ ๑ หน่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมงและ 
ศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมง 
  
 ๓) รายวิชา 
  ๓.๑) แผน ก แบบ ก ๒   
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับก่อนหลัง 



  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                 
๑๖ 

   ๓.๑.๑ วิชาสัมพันธ์  
    ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๐๕๑๐๑ วิธีวิทยาวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 

Research Methodology and Statistics for 
Business Research 

๓ (๒-๒-๕) 

    ๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ 
     ๑) วิชาบังคับ  
      ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน ๑๘ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
น (ท-ป-อ) 

๓๕๒๕๑๐๑ ทฤษฎีการบัญชีร่วมสมัย 
Contemporary Accounting Theory  

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๓๐๑ การบัญชีบริหารและการจัดการต้นทุนขั้นสูง 
Managerial Accounting and Advanced Cost 
Management 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๔๐๑ การสอบบัญชีขั้นสูง 
Advanced Auditing  

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๓๕๑๐๑ การจัดการการเงินข้ันสูง 
Advanced Financial Management 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๓๖๒๐๑ การวางแผนและการจัดการภาษี 
Tax Planning and Management 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๙๐๒ สัมมนาทางการบัญชี 
Seminars in Accounting 

๓ (๓-๐-๖) 

      
     ๒) วิชาเลือก 
              ก าหนดให้ผู้เรียนเลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๑๐๒ การบัญชีนานาชาติ 

International Accounting 
๓ (๓-๐-๖) 

   



  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                 
๑๗ 

๓๕๒๕๓๐๒ การวิเคราะห์รายงานทางการบัญชี 
Accounting Reporting Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๓๐๓ การวิเคราะห์การลงทุน 
Investment Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๙๐๑ สัมมนาการบัญชีการเงิน 
Seminars in Financial Accounting 

๓ (๓-๐-๖) 
 

 
กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๒๐๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือกลยุทธ์ขององค์กร 

Accounting Information System for 
Organizational Strategy 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๓๐๔ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการควบคุมเชิงบริหาร 
Strategic Planning and Administrative Control 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๙๐๓ สัมมนาการบัญชีบริหาร 
Seminars in Managerial Accounting 

๓ (๓-๐-๖) 
 

 
กลุ่มวิชาการสอบบัญชี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๔๐๒ การตรวจสอบภายในขั้นสูง 

Advanced Internal Auditing 
๓ (๓-๐-๖) 

 
๓๕๒๕๔๐๓ การควบคุมและการสอบบัญชีส าหรับกิจการที่ใช้ 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
Control and Auditing for  Enterprises 
Computerized Accounting System  

 
๓ (๓-๐-๖) 

 

๓๕๒๕๙๐๔ ปัญหาการสอบบัญชีขั้นสูง 
Advanced Auditing Problems 

๓ (๓-๐-๖) 
 

 
กลุ่มวิชาเลือกอ่ืน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๒๐๑ การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Information System Management 
๓ (๓-๐-๖) 

 
   



  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                 
๑๘ 

๓๕๖๕๒๐๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 
Advanced Strategic Management 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๙๕๑๐๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 
Managerial Economics 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๓๐๗ การบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการประยุกต์ใช้ 
Public Sector Accounting and Application            

๓ (๓-๐-๖) 
 

 
    ๓)  วิทยานิพนธ์ 
    ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน ๑๒ หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผน ก แบบ 
ก ๒ ตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๖๙๐๒ วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
    ๑๒ 

 
 ๓.๑.๓ หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
      นักศึกษาต้องทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ 
การใช้คอมพิวเตอร์ โดยคะแนนที่ได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ในกรณีที่ผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้  
โดยไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

        
น (ท-ป-อ) 

๑๕๕๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Students 

๓ (๒-๒-๕) * 

๔๑๒๕๑๐๑ คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Students 

๓ (๒-๒-๕) * 

 
   ๓.๒) แผน ข  
     จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
   ๓.๒.๑ วิชาสัมพันธ์  
    ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 
 



  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                 
๑๙ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๐๕๑๐๑ วิธีวิทยาวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัยทาง-ธุรกิจ 

Resear chMethodology and Statistics for 
Business Research 
 

๓ (๒-๒-๕) 

    ๓.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ 
      ๑) วิชาบังคับ  
      ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน ๑๘ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๑๐๑ ทฤษฎีการบัญชีร่วมสมัย 

Contemporary Accounting Theory 
๓ (๓-๐-๖) 

 
๓๕๒๕๓๐๑ การบัญชีบริหารและการจัดการต้นทุนขั้นสูง 

Strategic Managerial and Advanced Cost 
Management 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๔๐๑ การสอบบัญชีขั้นสูง 
Advanced Auditing  

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๓๕๑๐๑ การจัดการการเงินข้ันสูง 
Advanced Financial Management 
 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๓๖๒๐๑ การวางแผนและการจัดการภาษี 
Tax Planning and Management 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๙๐๒ สัมมนาทางการบัญชี 
Seminars in Accounting 

๓ (๓-๐-๖) 

    
     ๒) วิชาเลือก   
     ก าหนดให้ผู้เรียนเลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 
 
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๑๐๒ การบัญชีนานาชาติ 

International Accounting 
๓ (๓-๐-๖) 

 



  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                 
๒๐ 

๓๕๒๕๓๐๒ การวิเคราะห์รายงานทางการบัญชี 
Accounting Reporting Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๓๐๓ การวิเคราะห์การลงทุน 
Investment Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๙๐๑ สัมมนาการบัญชีการเงิน 
Seminars in Financial Accounting 

๓ (๓-๐-๖) 

 
กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๒๐๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือกลยุทธ์ขององค์กร 

Accounting Information System for 
Organizational Strategy 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๓๐๔ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการควบคุมเชิงบริหาร 
Strategic Planning and Administrative Control 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๙๐๓ สัมมนาการบัญชีบริหาร 
Seminars in Managerial Accounting 

๓ (๓-๐-๖) 
 
 

กลุ่มวิชาการสอบบัญชี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

๓๕๒๕๔๐๒ การตรวจสอบภายในขั้นสูง 
Advanced Internal Auditing 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๔๐๓ การควบคุมและการสอบบัญชีส าหรับกิจการที่ใช้ 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
Control and Auditing for Enterprises 
Computerized Accounting System  

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๙๐๔ ปัญหาการสอบบัญชีขั้นสูง 
Advanced Auditing Problems 

๓ (๓-๐-๖) 
 

 
กลุ่มวิชาเลือกอ่ืน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๒๐๑ การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Information System Management 
๓ (๓-๐-๖) 

 
   



  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                 
๒๑ 

๓๕๖๕๒๐๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 
Advanced Strategic Management 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๙๕๑๐๑ เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 
Managerial Economics 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๓๕๒๕๓๐๗ การบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการประยุกต์ใช้ 
Public Sector Accounting and Application            

๓ (๓-๐-๖) 
 

 
           ๓.๒.๓ การค้นคว้าอิสระ 
    ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน ๖ หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผน ข ตาม 
กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๖๙๐๓ การค้นคว้าอิสระ 

Independent Study 
             ๖ 
 

 
      ๓.๒.๔ หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต  
      นักศึกษาต้องทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ 
การใช้คอมพิวเตอร์ โดยคะแนนที่ได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ในกรณีที่ผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต จ านวน ๖ หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น (ท-ป-อ) 
๑๕๕๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Students 
๓ (๒-๒-๕) * 

๔๑๒๕๑๐๑ คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Students 

๓ (๒-๒-๕) * 
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๒๒ 

 ๓.๑.๔ แผนการศึกษา  
  แผน ก แบบ ก ๒ 
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

๓๕๐๕๑๐๑ วิธีวิทยาวิจัยและสถิติวิจัยทางธุรกิจ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๕๕๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* ๓ (๒-๒-๕) 
๓๕๒๕๑๐๑ ทฤษฎีการบัญชีร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
๓๕๒๕๓๐๑ การบัญชีบริหารและการจัดการต้นทุนขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๙ 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 

 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๓๕๑๐๑ การจัดการการเงินข้ันสูง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๑๒๕๑๐๑ คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* ๓ (๒-๒-๕) 
๓๕๒๕๔๐๑ การสอบบัญชีขั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
๓๕๒๕๙๐๒ สัมมนาทางการบัญชี ๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๙ 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 

 
ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๓๖๒๐๑ การวางแผนและการจัดการภาษี ๓ (๓-๐-๖) 

- วิชาเลือก ๓ 
๓๕๒๖๙๐๒ วิทยานิพนธ์ ๓ 

 รวม ๙ 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

๓๕๒๖๙๐๒ วิทยานิพนธ์ ๙ 
 รวม ๙ 
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๒๓ 

แผน ข 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๐๕๑๐๑ วิธีวิทยาวิจัยและสถิติวิจัยทางธุรกิจ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๕๕๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* ๓ (๒-๒-๕) 
๓๕๒๕๑๐๑ ทฤษฎีการบัญชีร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
๓๕๒๕๓๐๑ การบัญชีบริหารและการจัดการต้นทุนขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๙ 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 

 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๔๑๒๕๑๐๑ คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* ๓ (๒-๒-๕) 
๓๕๓๕๑๐๑ การจัดการการเงินข้ันสูง ๓ (๓-๐-๖) 
๓๕๒๕๔๐๑ การสอบบัญชีขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
๓๕๒๕๙๐๒ สัมมนาทางการบัญชี ๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๙ 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 

 
ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๓๖๒๐๑ การวางแผนและการจัดการภาษี ๓ (๓-๐-๖) 

- วิชาเลือก ๓ 
- วิชาเลือก ๓ 
 รวม ๙ 

 
ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๖๙๐๓ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ๖ 

- วิชาเลือก ๓ 
 รวม ๙ 

 



  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                 
๒๔ 

 ๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวิชา 
   รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ 
 ๓.๒  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน คุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
           ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก จ านวน
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภารงานสอน 
(ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลยั ป ี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. นายไพฑูรย์  อนิต๊ะขัน 
    รองศาสตราจารย ์
    ๓-๕๒๐๑-๐๐๐๐-๗๘๕-๖ 

ปร.ด. (การบัญช)ี 
บช.ม.  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ.  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
วิทยาลยัโยนก 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๒. นางสาวณัฐนันท์   
    ฐิติยาปราโมทย์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    ๓-๕๐๑๓-๐๐๑๘-๕๖๔-๓ 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 

๗ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๓. นางสาวจีราภรณ ์    
    พงศ์พันธุ์พัฒนะ 
    อาจารย ์
    ๓-๕๒๑๒-๐๐๐๒-๘๒๘-๗ 

ปร.ด. (การบัญช)ี 
บธ.ม. (การบัญช)ี 
บช.บ. 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

๗ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

          
 ๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒ/ิสาขา 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
มหาวิทยาลยั ป ี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. นายไพฑูรย์  อินต๊ะขัน 
 รองศาสตราจารย์ 
 ๓-๕๒๐๑-๐๐๐๐-๗๘๕-๖ 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม.  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ.  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๒. นางสาวณัฐนันท์   
    ฐิติยาปราโมทย์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    ๓-๕๐๑๓-๐๐๑๘-๕๖๔-๓ 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๓. นางสาวจีราภรณ์  
    พงศ์พันธุ์พัฒนะ 
 อาจารย์ 
 ๓-๕๒๑๒-๐๐๐๒-๘๒๘-๗ 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บธ.ม. (การบัญช)ี 
บช.บ.  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๔. นางสาวพรชนก  ทองลาด 
 รองศาสตราจารย์ 
 ๓-๓๖๐๔-๐๐๗๔-๕๔๒-๑ 

ปร.ด. (บริหารธรุกจิ) 
บธ.ม. (บริหารธรุกจิ) 
บธ.บ. (การเงินและ 
        การธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยโยนก  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๗ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๕. นายสุขเกษม ลางคุนเสน 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    ๓-๕๐๐๑-๐๐๐๕-๒๘๓-๕ 

ปร.ด. (การบัญชี) 
บช.ม. 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
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๒๕ 

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
มหาวิทยาลยั ป ี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖. นายจตุรภัทร   
    วงศ์สิริสถาพร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๓-๕๐๙๙-๐๑๒๖-๒๒๖-๗ 

บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม.(การบัญชีการเงนิ) 
บช.บ. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมา 
ธิราช 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๒ 
๒๕๕๘ 
๒๕๒๘ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๗.นางสาวปริยนุช ปัญญา 
   อาจารย์  
   ๓-๕๐๑๓-๐๐๗๑-๓๗๔-๗ 

บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การเงิน) 
Interdisciplinary 
Postgraduate 
Diploma 
บช.บ. 
บธ.บ. (การเงิน) 
วท.บ. (เทคโนโลยี- 
         การผลิตพืช) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
Edith Cowan University, 
Australia 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๒๕๕๖ 
๒๕๓๙ 
๒๕๔๓ 
 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๖ 
๒๕๓๖ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๘. นางกาญจนา คุมา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๓-๕๐๐๐-๐๐๙๑-๐๑๒-๒ 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บช.บ.  

วิทยาลัยโยนก  
มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๕๔๓ 
๒๕๓๔ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจการศึกษา) 
    ไม่มี 
 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย  
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์หรือนักศึกษาที่เรียน 
ในหลักสูตร แผน ข ท าการค้นคว้าอิสระ ข้อก าหนดในการท างานวิจัยต้องเป็นประเด็นปัญหาที่เป็นปั จจุบัน 
และนักศึกษามีความสนใจ สามารถน าไปตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ รวมถึงสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาขององค์กร สังคมและท้องถิ่นนักศึกษาสามารถน าแนวคิด ทฤษฎีที่ได้เรียนมา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ ก าหนดให้งานวิจัย ๑ คน ต่อ ๑ ผลงานและมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้ถึงการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  
ซึ่งข้อก าหนดในการท างานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางด้านการบัญชีหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน การน าไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ ตลอดจนการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่  
ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การประเมินผล การจัดการเรียนรู้ และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
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 ๕.๓  ช่วงเวลา   
 แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ ด าเนินการศึกษาวิจัยในปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒  
  แผนการศึกษาแผน ข ด าเนินการศึกษาวิจัยในปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
แผนการศึกษาแผน ข จ านวน ๖ หน่วยกิต 

 ๕.๕  การเตรียมการ  
 ๑) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๒) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
 ๓) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย บทความวิจัยที่ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔) มีระบบกลไกในการส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัยแก่นักศึกษา 
 ๕) มีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาทั้งทางฐานข้อมูล ห้องสมุด
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๖) มีโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ไว้บริการแก่นักศึกษา 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 ๑) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในงานวิจัยที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๒) ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานวิจัยตามรูปแบบที่ก าหนดและระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๓) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

๔) ผู้เรียนและผู้สอนประเมินผลการเรียนร่วมกัน 
 ๕) น าคะแนนทุกส่วนเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าสาขาทุกคนและผ่าน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 ๖) การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าอิสระให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

  มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยทางด้านการบัญชี และ
วิชาชีพการบัญชี 
 

1. การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
งานวิจัยประเด็นปัญหาและการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
บัญชี  

2. มีการจัดกจิกรรมเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเป็นผู้สอบบัญชี  

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

๒.๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) สามารถจัดการกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพที่ซับซ้อนอย่างถูกต้อง 
ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในกรณีที่ข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือ
ระเบียบข้อบังคับเพียงพอก็สามารถวินิจฉัยอย่างมืออาชีพด้วยความยุติธรรม ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนอง
ปัญหาเหล่านั้นด้วยหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
  ๒) สามารถสรุปปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓) สามารถแสดงออกถึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างานและสังคม 
  ๔) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
  
 ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑)  อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน เช่น การน ากรณีศึกษา  
ที่มีประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรมมาน าเสนอให้นักศึกษาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรืออภิปราย  
ด้วยการใช้แนวคิดทางวิชาการเหตุผลเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาท าการอภิปราย วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๓) มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษารับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน
เป็นทีม และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 ๔) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกจรรยาบรรณในการสืบค้น หรือการน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ 
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รวมถึงการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นต้น 
 ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) ประเมินจากพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การส่งงาน ความรับผิดชอบในงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
 ๒)  ประเมินจากผลงานการอภิปราย วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในชั้นเรียน   
 ๓)  ประเมินจากพฤติกรรม และผลงานในการท างานกลุ่ม 
 ๔)  ประเมินจากการอ้างอิงผลงานที่น ามาใช้ประกอบการเรียนและความรับผิดชอบในหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.๒ ความรู้ 
 ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชีและ  
ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี 
 ๒) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติการทางวิชาชีพการบัญชีอย่างลึกซึ้ง  
 ๓)  มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาความรู้  และนวัตกรรมใหม่ทางการบัญชีรวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบัญชีและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือให้ เห็น  
การเปลี่ยนแปลง และสามารถท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔)  ตระหนักถึงระเบียบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพการบัญชี รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ๑) การบรรยาย การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษา 
 ๒) มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ 
 ๓) เชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  เป็นวิทยากรหรือบรรยายพิเศษเฉพาะประเด็น 
ที่มีความส าคัญ 
 ๔) การศึกษาเรียนรู้ถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  
 ๒.๒.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) การประเมินโครงร่างการวิจัย โดยเน้นการวัดความสามารถของนักศึกษาในการเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎีกับการด าเนินงาน 
  ๓) ประเมินจากการน าเสนอข้อมูล การสืบค้นที่หลากหลายรูปแบบจากสถานการณ์จริง 
รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นที่ส าคัญเพ่ือหาทางออกของปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  ๔) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน โดยมีการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้ง  
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มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์กรณีศึกษาหรืองานที่ได้รั บมอบหมายภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติ  
 ๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
 ๒.๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติทางการบัญชีในการจัดการการเปลี่ยนแปลง  
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
 ๒) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีอยู่อย่างจ ากัด 
 ๓) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ  
การบัญชี และพัฒนาความคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์  
 ๔) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการ  
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีการน าเสนอองค์ความรู้ใหม่หรือแนวทาง 
การปฏิบัติในวิชาชีพ 
           ๒.๓.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) การวิเคราะห์กรณีศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  
 ๒) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการบัญชีในงานวิจัย เพ่ือการแก้ปัญหาต่างๆ ทางการบัญชี 
 ๓) การอภิปราย การประชุม สัมมนา และการศึกษาดูงาน  
 ๔) มอบหมายให้นักศึกษาท างานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้น 
 ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
 ๒) ประเมินจากทักษะในการแก้ไขปัญหา 
 ๓) ประเมินจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปราย การประชุม สัมมนา 
และการศึกษาดูงาน 
 ๔) การตรวจผลงานวิจัยของนักศึกษา 
 ๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑) สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง  
 ๒) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง  
 ๓) มีความรับผิดชอบในการท างานของตนเอง และผู้อ่ืน 
 ๔) มีทักษะการเป็นผู้น าที่เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์       
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 ๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 ๑) การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์ 
เสมือนจริง เพ่ือฝึกแก้ไขความซับซ้อนของปัญหา รวมถึงการตัดสินใจในสภาวะที่แตกต่างกัน จัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ 
 ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการแก้ปัญหารายบุคคล 
 ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๔) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในการปรับตัว การเอาใจใส่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเ มินผลการเรียนรู้ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 ๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการอภิปราย 
 ๒) สังเกตจากพฤติกรรมการแก้ปัญหารายบุคคล 
 ๓) สังเกตจากพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่องาน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๔) สังเกตพฤติกรรมการแสดงภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
๒.๕ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  
 ๒) มีทักษะการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนทั่วไป  
 ๓) สามารถสืบค้นสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ และน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ  
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ หรือที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้สถิติที่ถูกต้องในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 ๒) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอผลศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 ๓) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษาค้นคว้า  
วิจัยและน าเสนอรายงาน  
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 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑) ประเมินจากการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 ๒) ประเมินจากการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 ๓) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย และผลการด าเนินงานโครงการวิจัย  

 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 จากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ดังนี้ (หน้า ๓๒ - ๓๖) 
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 หมวดที่  ๕ หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 ๒.๑  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑  การทวนสอบในระดับรายวิชา  
 ๑) ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 ๒)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายงานผล 
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) รวมทั้งก ากับการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ๓) การทวนสอบระดับรายวิชาตามลักษณะของเฉพาะของรายวิชา โดยผ่านความเห็นของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 ๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกรายวิชาที่เปิดสอนทุกภาคเรียน 
 ๕) จัดให้กิจกรรมเสริมทักษะตลอดหลักสูตรตามความเหมาะสมของรายวิชา 
 ๖) มีการวัดประเมินผลการเรียนการสอนระดับสาขาวิชาโดยระบบประกันคุณภาพภายใน 
เช่น การสอบประมวลความรู้ และจากหน่วยงานภายนอก เช่น การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ๒.๑.๒  การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

 ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
และมีการรายงานผลการประเมิน 
 ๒.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ๑) ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 ๒) ส ารวจภาวะการมีงานท าของมหาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) ติดตามความก้าวหน้า และการประเมินการท างานในสายงานของมหาบัณฑิต 
 ๔) ส ารวจความเห็นของอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมประเมินหลักสูตรฯ ต่อคุณภาพ 
การเรียน การสอนของนักศึกษา 
 ๕) ติดตามผลงานของมหาบัณฑิตที่ได้รับการยกย่องจากสังคม เช่น การประกาศยกย่องให้เป็น
บุคลากรดีเด่นขององค์กร การท าประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม เช่น โล่รางวัลการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม
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ส่วนรวมเป็นต้น 
 ๖) จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ให้แก่มหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว  
 
 
 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๓.๑  แผน ก แบบ ก ๒  
 แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
 ๓.๒  แผน ข  
  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียน/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 ๑.๑  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู แก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย บทบาท หน้าที่
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๑.๒  อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน และการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
 ๑.๓  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๔  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  
 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 ๒.๑.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการวัดประเมินผลและ
การวิจัยในชั้นเรียน 
 ๑)  สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒) มีระบบการจัดการ การวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน 
 ๒.๑.๒  การพัฒนาวิชาการด้านอ่ืน ๆ  
 ๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
 ๒) มีระบบกลไกการสนับสนุนอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
 ๓) ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน 
 ๔) จัดงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย  
การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อและการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
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หมวดที่ ๗  การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การก ากับมาตรฐาน   
 การบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มีการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรดังนี้ 
 ๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ คน เป็น
ผู้รับผิดชอบและด าเนินการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๒ มีการวางแผนเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิตทุกคนต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตรงกับสาขาวิชาบัญชี 
 ๑.๓ มีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมีการจัดท ารายงานผล
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา (มคอ.๕) 
 ๑.๔ จัดให้มีการด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร  เพ่ือน าข้อมูลไปท าการปรับปรุง     
การด าเนินงาน และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๕ มีการวางแผนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จและได้รับการอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.๖ จัดให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

๒. บัณฑิต 
      บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มีความรู้และทักษะด้านการบัญชีรวมถึงศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์วิชาการบัญชี  และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาองค์กร ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ความสามารถด้าน     การ
วิจัย เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางการบัญชี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมปรับตัวตอบสนองต่อชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน 
       นอกจากนั้นหลักสูตรต้องมีการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐ และบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจ านวนบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบ
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แบบสอบถามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

๓. นักศึกษา 
 ๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 
   ๓.๑.๑ หลักสูตรมีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวางแผนและวิเคราะห์ในการก าหนด
เป้าหมายในการรับนักศึกษา จากความต้องการของตลาดแรงงาน สภาพความพร้อมของอาจารย์ และ
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเพ่ือจัดท าแผนการรับนักศึกษา ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา และเงื่อนไขใน
การรับนักศึกษาน าเสนอผ่านคณะ และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัย 
  ๓.๑.๒ หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และการมีงาน
ท าหลังส าเร็จการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 
  ๓.๑.๓ ด าเนินการรับนักศึกษาจากการสอบคัดเลือก จะมีการสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานและ
หลักสูตรมีการจัดส่งอาจารย์ท าหน้าที่คุมสอบ 
 ๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  ๓.๒.๑ หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการเรียนและปัญหาของ
นักศึกษา และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ 
  ๓.๒.๒ ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยหลักสูตรจะด าเนินการจัด
โครงการในส่วนของการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ในขณะที่มหาวิทยาลัยและคณะจะ
ด าเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในทักษะอ่ืนๆ 
  ๓.๒.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา เพ่ือท าการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมใน
ปีถัดไป 
 ๓.๓ การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 
  ๓.๓.๑ ก าหนดตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

  ๓.๓.๒ ก าหนดชั่วโมงว่างของอาจารย์เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
  ๓.๓.๓ ก าหนดช่องทางปรึกษาอ่ืน ๆ เช่น การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นต้น 
  นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้ งผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความรู้  ความช านาญ  

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติเพ่ือการวิจัย เพ่ือคอยให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
     ๓.๔ การอุทธรณ์ของนักศึกษา ได้ระบุดังนี ้
   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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๔. อาจารย ์
 ๔.๑ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ๔.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือท าการวางแผนในการรับสมัครอาจารย์ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและสภามหาวิทยาลัย 
   ๔.๑.๒ มหาวิทยาลัยท าการประกาศรับสมัครอาจารย์โดยมีคุณสมบัติเฉพาะคือ ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกทางด้านบัญชีที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร และมีผลงานทางวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       ๔.๑.๓ ด าเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบ ท า
สัญญาและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมีการทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามระเบียบและประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงานของคณาจารย์ 
   ๔.๑.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการส ารวจจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี ในกรณีที่ไม่เพียงพอจะต้องมีการประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ หลักสูตรจาก
คณะกรรมการบริหารคณะ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ๔.๑.๕ ด าเนินงานปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๒ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญอาจารย์ 
   ๔.๒.๑ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้และเข้าฝึกอบรมความรู้
ทางด้านวิชาชีพบัญชี การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการน าเสนอผลงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
   ๔.๒.๒ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาจารย์ในการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
   ๔.๒.๓ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมี        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   ๔.๒.๔ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๒.๕ มีการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความสามารถด้านการสอนและกิจกรรมทางด้านวิชาการ 
 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ๕.๑ การออกแบบหลักสูตร 
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการปรับปรุงเนื้อหาและสาระให้ทันสมัย โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
   ๕.๑.๑ ทบทวนหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
   ๕.๑.๒ ประเมินหลักสูตร ปรับปรุง และส ารวจความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
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   ๕.๑.๓ ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
   ๕.๑.๔ ขออนุมัติโครงการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และท าการวิพากษ์
หลักสูตร 
   ๕.๑.๕ เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ สภาวิชาการ เห็นชอบ เสนอขออนุมัติหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
   ๕.๑.๖ เสนอหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ในแต่ละภาคการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ โดยค านึงถึงความถนัด ความเชี่ยวชาญ ความช านาญใน
เนื้อหาวิชาที่สอน ประสบการณ์การท างาน ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้สอน และมีการก ากับติดตามให้
อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาจะต้องท าแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.๓ และมอค. ๔ (ถ้ามี)) โดยการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนด
ไว้ และให้เป็นไปตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ๕.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมีการติดตาม
การจัดท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (มคอ.๕) และมีการน าผล    
การประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตมีการบริหารจัดการทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะ
วิทยาการจัดการ โดย 
  ๖.๑ หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือการวางแผนและส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์ โดยน าเอาผลการประเมินความต้องการมาร่วมพิจารณา 
 ๖.๒ วางแผนการจัดสรรงบประมาณและการของบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๓ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา 
 ๖.๔ ส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา 
 ๖.๕ น าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบและกลไก รวมถึงการน าเสนอผลการประเมินให้กับคณะ
กรรมการบริหารคณะ เพ่ือการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีต่อไป  
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key performance indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

๕.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

X X X X X 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)  
 

X X X X X 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

X X X X X 

๘.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

๙.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่ 
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 X X X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X X X 

๑๓. จ านวนนักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ ได้รับการเผยแพร่งานวิจัยใน
วารสารที่อยู่ในฐาน TCI ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักศึกษา
ทัง้หมด 

  X X X 

 
หมวดที่ ๘ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

 
 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้มีการประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตลอดจนความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ มีการประเมินผล 
การพัฒนานักศึกษาและการใช้หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวก าหนดดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
มากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) การประเมินจากการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบของนักศึกษารวมทั้ง 
การทดสอบกลางภาค ปลายภาค 
 ๒) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนของ

นักศึกษา 
 ๓) การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร หรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของ

นักศึกษา  
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๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ๑) ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 ๒) น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและร่วมมือกันหาแนวทาง  
การปรับปรุงแก้ไข 
 ๓) การประเมินการสอนโดยผู้สอน เน้นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของ
นักศึกษาและได้น าเสนอข้อมูลไว้ในรายงานของแต่ละรายวิชา 
 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การวัดและประเมินผลนักศึกษา เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้    
 ๒.๑ ส ารวจข้อมูลนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม ่
 ๒.๒ ประเมินจากที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตลอดจนสัมฤทธิผลของมหาบัณฑิต 
 ๒.๓  ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ มหาบัณฑิต  
การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจความก้าวหน้าของมหาบัณฑิตที่ก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในระดับผู้น า
องค์กร 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 ๔.๑ การปรับปรุงรายวิชา 
  อาจารย์ประจ าวิชาท าการรวบรวมข้อมูล ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา บางครั้งท าให้พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุง
รายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถด าเนินการได้ตลอดเวลา และเม่ือสิ้นภาคการศึกษา
ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา ผ่านประธานสาขาวิชา คณบดีและมหาวิทยาลัย 
 ๔.๒  การปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 ๑) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดท าการประเมิน ความต้องการของมหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
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รวมถึงอาจารย์ผู้สอน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
 ๒) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
 ๓) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 ๔) น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ๕) น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อสภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อน 
การน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ว่าด้วย การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 
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ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลอำจำรย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและ 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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๑. นำยไพฑูรย์  อินต๊ะขัน 
 ๑.๑  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  รองศาสตราจารย์ 
  
 ๑.๒ ประวัติกำรศึกษำ 
 ระดับ ชื่อปริญญำ (สำขำวิชำ) ชื่อสถำบัน  ปี พ.ศ. ที่จบ 
  ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   (การบัญชี) 
 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    วิทยาลัยโยนก   พ.ศ. ๒๕๔๔ 
                                 (บริหารธุรกิจ) 
  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  
 ๑.๓ ผลงำนทำงวิชำกำร 
       ๑.๓.๑  เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรค ำสอน/หนังสือ/ต ำรำ  

  ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน. (๒๕๕๘). การบัญชีบริหาร. ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ๓๒๐ 
หน้า. 

    ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน. (๒๕๕๘). เอกสารค าสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง ๑. ล าปาง: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง. ๓๒๕ หน้า. 

 ๑.๓.๒  บทควำมวิจัย  
                       มณีรัตน์  จีทาและไพฑูรย์ อินต๊ะขัน .(๒๕๖๐). ศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อ 
                                     คุณภาพการรายงานทางการเงินของส านักงานเทศบาลภาคเหนือตอนบนของ 
                                     ประเทศไทย. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม – 
                                     ธันวาคม ๒๕๖๐:๒๐๔-๒๑๖. 

  สรัชนุช บุญวุฒิ และ ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (๒๕๕๙). การศึกษาองค์ประกอบของนักบัญชียุค 
      ใหม่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ ๙  
      ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙: ๑๖๗ – ๑๗๗. 

                                     พรชนก ทองลาด, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และบัณฑิต บุษบา.(๒๕๕๗). ตัวแบบพฤติกรรมความ 
                                                   รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการไทย. วารสารวิชาการและวิจัยทาง 
                                                   สังคมศาสตร์  ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๐ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ : ๔๙-๖๖. 
                                     พรชนก ทองลาด, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และบัณฑิต บุษบา.(๒๕๕๗). แนวทางการพัฒนาธุรกิจ 
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Companies in Thailand. Procedia – Social and Behavioral Science, 
164 : 458-470. 

 ๔.๕ ภำระงำนสอน 
  ภำระงำนสอนที่มีอยู่แล้ว 
        ๓๕๒๕๑๐๒            การบญัชีนานาชาติ 
             ๓๕๓๖๒๐๑           การวางแผนและการจัดการภาษี 
  ภำระงำนสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
  ๓๕๓๖๒๐๑           การวางแผนและการจัดการภาษี 
            ๓๕๒๕๙๐๒           สัมมนาทางการบัญชี 
            ๓๕๒๕๙๐๑           สัมมนาการบัญชีการเงิน 
            ๓๕๒๕๙๐๓           สัมมนาการบัญชีบริหาร 
 
๒.  นางสาวณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ 
      ๒.๑ ต าแหน่งทางวิชาการ 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
  ๒.๒ ประวัติการศึกษา         

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี พ.ศ. ทีจ่บ 
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ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ๒๕๕๘ 
 
ปริญญาโท 

(การบัญชี) 
บัญชีมหาบัณฑิต 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    
   ๒๕๔๘ 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโยนก     ๒๕๔๔ 
 
ปริญญาตรี 

(บริหารธุรกิจ) 
บัญชีบัณฑิต  

 
มหาวิทยาลัยพายัพ  

    
   ๒๕๓๙ 

     ๒.๓  ผลงานทางวิชาการ 
             ๒.๓.๑ ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
            - 
             ๒.๓.๒ บทความวิจัย 

          ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร, ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์, สรัชนุช บุญวุฒิ, สนธิญา สุวรรณราช,  
                       ทิพยาภรณ์ ปัตถา และสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา. (๒๕๖๑). ความคาดหวังและ 
                       ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการ 
                       บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ใน : การประชุม 
                       วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๑๘ : การวิจัยและ 
                       นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ :  
                       ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด. ฉบับ 
                       การน าเสนอโปสเตอร์ : ๖๑ – ๖๘. 

                       มาลินี  สายก้อนและณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์.(๒๕๖๐). ผลกระทบความรับผิดชอบต่อ 
                                   สังคมของธุรกิจทื่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม 
                                   อุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO ๑๔๐๐๑ ในประเทศไทย.  
                                   วารสารวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒  
                                   เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๖๐. ๗๘-๑๐๑. 

           ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์, สุขเกษม ลางคุลเสน, สรัชนุช บุญวุฒิ, สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา, 
                       พิทูร กาญจพันธุ์ และชมัยพร กาญจนพันธุ์. (๒๕๖๐). การก าจัดขยะอินทรีย์ 
                       ด้วยไส้เดือนดินของชุมชนต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง. ใน :  
                       The National Academic Research Conference 7th “University Social 
                       Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0”: ๖ - ๗ กรกฎาคม  
                       ๒๕๖๐ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :  
                       ๓๖ – ๔๗.  
           พรชนก ทองลาด, ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์, สุขเกษม ลางคุลเสน, กาญจนา คุมา, 
                       จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ, ปริยนุช ปัญญา, บัณฑิต บุษบา, ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร 
                       และสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนนา. (๒๕๕๙). หนทางการท าวิจัยทางการบัญชีให้ 
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                       ส าเร็จและเป็นสุข. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ ๙, ฉบับที่ ๑, เดือนมกราคม –  
                       เมษายน ๒๕๕๙ : ๑๓๕ - ๑๔๘. 
            Moolta, N., Wongtana, P., Wimukjtayon, S., Pongpanpattana, J., & Thitiyapramote, 
                           N. (2018). Bankruptcy Risk in Service Industry of Thai Listed Companies.  
                           Full Paper Proceeding Multidisciplinary Studies Business Management 
                         and Economic Studies, Vol.1 : 5 – 9. 
            Thitiyapramote, N. (2015). Managerial Accounting Practice Capability and Decision  
                         Making Success: A Conceptual Model. Proceeding of 19th ISERD 
                           International Conference, Kyoto, Japan, 13th November 2015 : 9-12. 
            Sriwong, M., Kaewnak, P., Kammoonta, S., & Thitiyapramote, N. (2015).  
                         Readiness of Accounting and Financial Statement Quality: Empirical  
                         Evidence from Accountants in Northern Thailand. Proceeding of  
                         19th ISERD International Conference, Kyoto, Japan, 13th November  
                         2015 : 23-27. 

        
 ๒.๔  ภาระงานสอน 
              ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
               ๓๕๐๕๑๐๓            สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 
               ๓๕๓๖๒๐๑            การวางแผนและการจัดการภาษี   
              ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
               ๓๕๐๕๑๐๕            วิธีวิทยาวิธีวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 
               ๓๕๓๖๒๐๑            การวางแผนและการจัดการภาษี  
 
๓.  นำงสำวจีรำภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ 
 ๓.๑ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  อาจารย์  
  
 ๓.๒ ประวัติกำรศึกษำ 
  ระดับ ชื่อปริญญำ (สำขำวิชำ) ชื่อสถำบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   (การบัญชี) 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   (การบัญชี)  
   ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 ๓.๓ ผลงำนทำงวิชำกำร 
       ๓.๓.๑  เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรค ำสอน/หนังสือ/ต ำรำ  

   - 
  ๓.๓.๒ บทควำมวิจัย  

                        รัชนิดา  โสมะและจีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ. (๒๕๖๐). กลยุทธ์การตรวจสอบภายในที่ 
                                                           ส่งผลต่อประสิทธฺภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงาน 
                                                           คณะกรรมการอุดมศึกษา.วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                                           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ เดือน 
                                                           กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐. ๑๖๒-๑๗๓. 

                      หทัยรัตน์  ค าฝั้นและจีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ. (๒๕๖๐). วิสัยทัศน์ทางบัญชีที่มีผลต่อ 
                                    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีของธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนือของ 
                                    ประเทศไทย.วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ เดือน 
                                    กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐.๑๓๕-๑๔๖. 

                                             พรชนก ทองลาด, ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์, สุขเกษม ลางคุลเสน, กาญจนา คุมา, จีราภรณ์  
                                                           พงศ์พันธุ์พัฒนะ,ปริยนุช ปัญญา, บัณฑิต บุษบา, ฐิฏิกานต์ สุริยสาร และสุธีรา 
                                                           ทิพย์วิวัฒน์พจนา.(๒๕๕๙). หนทางการท าวิจัยทางการบัญชีให้ส าเร็จและเป็น- 

                        สุข.วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม – เมษายน  ๒๕๕๙            
                        ๑๓๕ - ๑๔๘.                        

Moolta., N., Wongtana., P., Wimuktayon., S., Pongpanpattana., J., & 
Thityyapromote, N. (2018). Bankruptcy Risk in Service Industry of 
Thai Listed Companies. Full Paper Proceeding Multidisciplinary 
Studies Business Management and Economic Studies, Vol 1 : 5-9. 

Pongpanpattana, J., Kuma, K., Thipwiwatpotjana, S., Panya, P., and Bunvut, S. 
                                     (2016). The Relationship of Internal Audit Professional  
                                     Commitment on Internal Audit Complete: Empirical Evidence in  
                                     Thai-Listed Firm. International Conference on Accounting and  
                                     Finance in Kyoto. October 2016:27-29. 

Sudsomboon, S., and Pongpanpattana, J. (2014). Internal Audit Learning 
Orientation and Business Goal Achievement Sustainability: An 
Empirical Examination of Thai-Listed Firms. Journal of International 
Finance and Economic. 14 (2): 161 – 172. 

Laonamtha, U., and Pongpanpattana, J. (2014). The Integrated Information 
Systems Effectiveness in Thai Industrial Firms: An Empirical Research 
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of Its Antecedents and Consequences. Review of Business Research. 
14 (2): 103 – 115. 

 
 ๓.๔ ภำระงำนสอน 
  ภำระงำนสอนที่มีอยู่แล้ว 
          ๓๕๒๕๑๐๑            ทฤษฎีการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีขั้นสูง 
            ๓๕๒๕๔๐๑       การสอบบัญชีขั้นสูงและการให้บริการความเชื่อม่ัน 
  ภำระงำนสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ 
            ๓๕๒๕๑๐๑            ทฤษฎีการบัญชีร่วมสมัย 
            ๓๕๒๕๔๐๑            การสอบบัญชีขั้นสูง 
            ๓๕๒๕๔๐๑            การตรวจสอบภายในขั้นสูง 
            ๓๕๒๕๙๐๒             สัมมนาทางการบัญชี 
 
 
๔.   นำงสำวพรชนก  ทองลำด 
 ๔.๑ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  รองศาสตราจารย์ 
  
 ๔.๒ ประวัติกำรศึกษำ 
  ระดับ ชื่อปริญญำ (สำขำวิชำ) ชื่อสถำบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   (บริหารธุรกิจ) 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโยนก  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
                                 (บริหารธุรกิจ) 
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   (การเงินและการธนาคาร) 
  
 ๔.๓ ผลงำนทำงวิชำกำร 
       ๔.๓.๑  เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรค ำสอน/หนังสือ/ต ำรำ  

พรชนก ทองลาด. (๒๕๖๐). การวิจัยทางการบัญชีล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง: 
               ๒๑๘ หน้า 
พรชนก ทองลาด. (๒๕๕๙). จริยธรรมวิชาชีพบัญชี.ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง: 

๒๓๐ หน้า 
พรชนก ทองลาด. (๒๕๕๘). การบัญชีบริหาร.ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง: 
 ๓๒๐ หน้า 

  ๔.๓.๒  บทควำมวิจัย  
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พรชนก ทองลาด, ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์, สุขเกษม ลางคุลเสน, กาญจนา คุมา จีราภรณ์ 
พงศ์พันธุ์พัฒนะ,ปริยนุช ปัญญา, บัณฑิต บุษบา, ฐิฏิกานต์ สุริยสาร และสุธีรา 
ทิพย์วิวัฒน์พจนา. (๒๕๕๙). หนทางการท าวิจัยทางการบัญชีให้ส าเร็จและเป็น
สุข.วารสารปัญญาภิวัฒน์  ปีที่๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม- เมษายน ๒๕๕๙ :๑๓๕-
๑๔๘. 

พรชนก ทองลาด และสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา .(๒๕๕๘). โครงสร้างความสัมพันธ์ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารตน ต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักบัญชีใน
ภาคเหนือตอนบน.วารสารวิชาการและวิจัยทางสังคมศาสตร์  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่
๓๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ : ๑๗-๓๒. 

พรชนก ทองลาด, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และบัณฑิต บุษบา. (๒๕๕๗). ตัวแบบพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการไทย. วารสารวิชาการและวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๐ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ : ๔๙-๖๖. 

พรชนก ทองลาด, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และบัณฑิต บุษบา. (๒๕๕๗). แนวทางการพัฒนาธุรกิจ
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 ๖.๕ ภำระงำนสอน 
  ภำระงำนสอนที่มีอยู่แล้ว         

 ๓๕๒๕๓๐๑ การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 
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     ๗.๑ ต าแหน่งทางวิชาการ 
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                                     (2016). The Relationship of Internal Audit Professional Commitmen 
                                     on Internal Audit Complete: Empirical Evidence in Thai-Listed  
                                     Firm. International Conference on Accounting and Finance in  
                                     Kyoto. October 2016.27-29. 
       
   ๗.๔ ภาระงานสอน 
            ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
 ๓๕๓๕๑๐๑           การจัดการการเงินขั้นสูง 
            ๓๕๒๕๙๐๒           ประเด็นพิเศษทางการบัญชี 
           ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ 
            ๓๕๓๕๑๐๑            การจัดการการเงินขั้นสูง 
            ๓๕๒๕๓๐๓            การวิเคราะห์การลงทุน 
            ๓๕๒๕๙๐๒            สัมมนาทางการบัญชี 
 
๘.  นางกาญจนา  คุมา 
 ๘.1ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
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 ๘.๒ ประวัติกำรศึกษำ 
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             ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. ๒๕๓๔  
     
   ๘.๓ ผลงำนทำงวิชำกำร 
       ๘.๓.๑  เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรค ำสอน/หนังสือ/ต ำรำ  
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  ๘.๓.๒ บทควำมวิจัย  
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                                     พงศ์พันธุ์พัฒนะ,ปริยนุช ปญัญา, บัณฑิต บุษบา, ฐิฏิกานต์ สุริยสาร และสุธีรา 
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ราชภัฎอุตรดิตถ์ : ๑๐๐-๑๐๗. เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖.     
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ราชภัฎภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์: ๕๘-๖๖. 
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖.     

อวัสดา บินโซดาโอะและกาญจนา คุมา. (๒๕๕๖). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุง
ระบบการบันทึกบัญชีของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หิน ต าบลไหล่หิน  
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง .  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
“The Wisdom for Social Development” มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์:  ๑๐๘-๑๑๖. เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖.     

Jitprasarn, K.,Toopthong, R., Wonsai, K., Peasai,K., Khuma, K.,& Tonglad, P 
               .(2018). The relation between Financial Ratios and Stock Prices : 

Evidence in Technology Industry in Thailand Stock Market. Full 
Paper Proceeding Multidisciplinary Studies Business Management 
and Economic Studies, Vol 1 : 14-18. 

Pongpanpattana, J., Kuma, K., Thipwiwatpotjana, S., Panya, P., and Bunvut, S. 
                                     (2016). The Relationship of Internal Audit Professional  
                                     Commitment on Internal Audit Complete: Empirical Evidence in  
                                     Thai-Listed Firm. International Conference on Accounting and  
                                     Finance in Kyoto. October 2016.27-29. 
   



หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                            ๘๘ 

 ๘.๕ ภำระงำนสอน 
  ภำระงำนสอนที่มีอยู่แล้ว 
        ๓๕๒๕๓๐๑           การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 
             ๓๕๓๖๒๐๑           การวางแผนและการจัดการภาษี   
  ภำระงำนสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

 ๓๕๒๕๓๐๗ การบัญชีบริหารและการจัดการต้นทุนขั้นสูง 
             ๓๕๓๖๒๐๑           การวางแผนและการจัดการภาษี 
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ภาคผนวก จ 
กำรก ำหนดหมวดและหมู่วิชำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
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กำรก ำหนดรหัสวิชำของมหำวิทยำลัยรำชภฏัล ำปำง 
 

รหัสวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนดเป็นตัวเลข ๗ ตัว โดย ๓ ตัวแรก
หมายถึง หมวดวิชา และแต่ละหมวดวิชาจ าแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจ าแนกสาขาวิชาและหมู่วิชาจะยึดหลักการ
จ าแนกของ ISCED (International Standard Classification Education)  ดังนี้ 

เลขตัวที่ ๑ - ๓  เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ ๔   บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ ๕   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ ๖, ๗   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชำและหมู่วิชำของรหัสตัวเลข ๓ ตัวแรก ก ำหนดดังนี้ 
 

๑๐๐-๑๔๙   หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์   มี   ๙   หมู่วิชา 
๑๕๐-๑๙๙   หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์   มี ๒๒   หมู่วิชา 
๒๐๐-๒๔๙   หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์  มี   ๗   หมู่วิชา 
๒๕๐-๒๙๙   หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์   มี   ๘   หมู่วิชา 
๓๐๐-๓๔๙   หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์   มี   ๘   หมู่วิชา 
๓๕๐-๓๙๙   หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี  ๑๑  หมู่วิชา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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๔๐๐-๔๔๙   หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี  ๑๒  หมู่วิชา 
๔๕๐-๔๙๙   หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์   มี   ๗   หมู่วิชา 
๕๐๐-๕๔๙   หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์   มี  ๑๕  หมู่วิชา 
๕๕๐-๕๕๙   หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มี  ๑๕  หมู่วิชา 

 
 
 
 
 
 
 
หมู่วิชำของหมวดวิชำต่ำง ๆ ก ำหนดดังนี้ 
 

หมวดวิชำบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร (๓๕๐ - ๓๙๙) 
๓๕๐      หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
๓๕๑      หมู่วิชาเลขานุการ   ๓๕๒      หมู่วิชาการบัญชี 
๓๕๓      หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร  ๓๕๔      หมู่วิชาการตลาด 
๓๕๕      หมู่วิชาการสหกรณ์   ๓๕๖      หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
๓๕๗      หมู่วิชาธุรกิจบริการ   ๓๕๘      หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
๓๕๙      หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ๓๖๑      หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 หมู่วิชำที่ไม่สำมำรถจัดเข้ำหมู่วิชำใดได้ในหมวดวิชำบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร (๓๕๐) 
    หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
 ๑.   ทั่วไป       (๓๕๐-๑--) 
     ๒.  การประยุกต์ด้านธุรกิจ     (๓๕๐-๒--) 
     ๓.          (๓๕๐-๓--) 
           ๔.          (๓๕๐-๔--) 
     ๕.        (๓๕๐-๕--) 
  ๖.        (๓๕๐-๖--) 
  ๗.        (๓๕๐-๗--) 
  ๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (๓๕๐-๘--) 
  ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (๓๕๐-๙--) 
                โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย     
 
      หมู่วิชำกำรเลขำนุกำร (๓๕๑) 
 หมู่วิชาการเลขานุการ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 
  ๑.  พิมพ์ดีด       (๓๕๑-๑--) 
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  ๒.  ชวเลข       (๓๕๑-๒--) 
 ๓.  งานส านักงาน      (๓๕๑-๓--) 
  ๔.  งานเลขานุการ      (๓๕๑-๔--) 
  ๕.           (๓๕๑-๕--) 
  ๖.          (๓๕๑-๖--) 
  ๗.          (๓๕๑-๗--) 
  ๘.  การฝึกประสบการณ์      (๓๕๑-๘--) 
 ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์         (๓๕๑-๙--) 
          โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
 
 
 หมู่วิชำกำรบัญชี (๓๕๒) 
  หมู่วิชาการบัญชี  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
  ๑.  หลักการบัญชี      (๓๕๒-๑--) 
  ๒.  บัญชีเฉพาะเรื่อง      (๓๕๒-๒--) 
 ๓.  บัญชีประยุกต์      (๓๕๒-๓--) 
 ๔.        (๓๕๒-๔--) 
 ๕.        (๓๕๒-๕--) 
      ๖.          (๓๕๒-๖--)     
 ๗.        (๓๕๒-๗--) 
  ๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (๓๕๒-๘--) 
  ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (๓๕๒-๙--) 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
 

      หมู่วิชำกำรเงินและกำรธนำคำร (๓๕๓) 
 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
 ๑.  การเงินและสถาบันการเงิน     (๓๕๓-๑--) 
 ๒.  ภาษีอากร       (๓๕๓-๒--) 
 ๓.  การลงทุน       (๓๕๓-๓--) 
 ๔.  การวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผน   (๓๕๓-๔--) 
 ๕.        (๓๕๓-๕--) 
     ๖.          (๓๕๓-๖--)      

๗.        (๓๕๓-๗--) 
 ๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (๓๕๓-๘--) 
 ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (๓๕๓-๙--)  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   
 

    หมู่วิชำกำรตลำด (๓๕๔) 
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 หมู่วิชาการตลาด ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น
ดังนี้ 
 ๑.  การตลาด       (๓๕๔-๑--) 
 ๒.  การผลิต       (๓๕๔-๒--) 
 ๓.  การขาย       (๓๕๔-๓--) 
     ๔.  การส่งเสริมการตลาด      (๓๕๔-๔--) 
 ๕.                                                   (๓๕๔-๕--) 
 ๖.          (๓๕๔-๖--)      

๗.        (๓๕๔-๗--) 
 ๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (๓๕๔-๘--) 
 ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (๓๕๔-๙--) 
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
 หมู่วิชำกำรสหกรณ์ (๓๕๕) 
 หมู่วิชาการสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น
ดังนี้ 
 ๑.  ทฤษฎีและ/หรือหลักการ     (๓๕๕-๑--) 
 ๒.  ประยุกต์            (๓๕๕-๒--) 
 ๓.  วิเคราะห์          (๓๕๕-๓--) 
 ๔.        (๓๕๕-๔--) 
 ๕.        (๓๕๕-๕--) 
     ๖.          (๓๕๕-๖--)      

๗.        (๓๕๕-๗--) 
 ๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (๓๕๕-๘--) 
 ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (๓๕๕-๙--) 
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
 
 หมู่วิชำบริหำรธุรกิจ (๓๕๖) 
 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
 ๑.  การจัดการทั่วไป      (๓๕๖-๑--) 
 ๒.  การบริหารธุรกิจ      (๓๕๖-๒--) 
 ๓.  การบริหารรัฐกิจ    (๓๕๖-๓--) 
 ๔.  การจัดการงานบุคคล    (๓๕๖-๔--) 
 ๕.  การประกันคุณภาพ    (๓๕๖-๕--) 
 ๖.      (๓๕๖-๖--)     
 ๗.      (๓๕๖-๗--) 
 ๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    (๓๕๖-๘--) 
 ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (๓๕๖-๙--) 
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
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 หมู่วิชำธุรกิจบริกำร (๓๕๗) 
 หมู่วิชาธุรกิจบริการ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
 ๑.  การจัดบริการ      (๓๕๗-๑--) 
 ๒.  การท่องเที่ยว       (๓๕๗-๒--) 
 ๓.  โรงแรม        (๓๕๗-๓--) 
 ๔.                       (๓๕๗-๔--) 
 ๕.          (๓๕๗-๕--) 
 ๖.                  (๓๕๗-๖--)   

๗.           (๓๕๗-๗--) 
 ๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (๓๕๗-๘--) 
 ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (๓๕๗-๙--)  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
 หมู่วิชำประกันภัยและวินำศภัย (๓๕๘) 
 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
 ๑. การประกันภัย      (๓๕๘-๑--) 
 ๒.        (๓๕๘-๒--) 
 ๓.        (๓๕๘-๓--) 
 ๔.        (๓๕๘-๔--) 
 ๕.        (๓๕๘-๕--) 
 ๖.        (๓๕๘-๖--) 
 ๗.        (๓๕๘-๗--) 
 ๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (๓๕๘-๘--) 
 ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (๓๕๘-๙--) 
         โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
 
 หมู่วิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (๓๕๙) 
 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
 ๑.  ทฤษฎีและ/หรือหลักการ     (๓๕๙-๑--) 
 ๒.  ประยุกต ์       (๓๕๙-๒--) 
 ๓.  วิเคราะห์       (๓๕๙-๓--) 
 ๔.           (๓๕๙-๔--) 
 ๕.           (๓๕๙-๕--) 
 ๖.         (๓๕๙-๖--) 
 ๗.                                                         (๓๕๙-๗--) 
 ๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (๓๕๙-๘--) 
 ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (๓๕๙-๙--) 
               โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

๑.๑ หมวดวิชาสัมพันธ์  
รหัสวิชา      ชื่อรายวิชา   น (ท-ป-อ) 
๓๕๐๕๑๐๑ วิธีวิทยาวิจัยและสถิติวิจัยทางธุรกิจ         ๓ (๒-๒-๕) 
                    Research Methodology and Statistics for Business Research 
 แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการท าวิจัย ประเภทของการวิจัย การก าหนดหัวข้อ
งานวิจัย การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การเลือกเครื่องมือที่จะท าการวิเคราะห์  
การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนรายงาน และ
การน าเสนองานวิจัย 
 Concepts, principles, and significance of research; research types; identification 
of research topic; identification of variables; establishment and test of hypotheses, selection 
of research tools for analysis; creation of research tools for data collection; methods of data 
collection; statistics for business research; population and sample; hypothesis testing; 
evaluation and analysis of data; interpretation; writing reports; presentation of research 
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๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสวิชา      ชื่อรายวิชา   น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๑๐๑      ทฤษฎีการบัญชีร่วมสมัย       ๓ (๓-๐-๖) 
 Contemporary Accounting Theory  
 หลักการสร้างทฤษฎีและการพิสูจน์ทฤษฎี พัฒนาการของแนวคิดทางการบัญชีและทฤษฎีการ
บัญชีที่ส าคัญ นิยามองค์ประกอบของงบการเงิน การวัดมูลค่าและการรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน รายงาน
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และประเด็นปัญหาในปัจจุบันเกี่ยวกับการวัดมูลค่า การรับรู้องค์ประกอบ
ของงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล แนวคิดการบัญชีสมัยใหม่และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Principles of theory building and theory verification; development of important 
accounting concepts and accounting theories; definitions of financial statement components; 
measurement and recognition of financial statement components; financial reporting and 
information disclosure; current problem issues of measurement and recognition of financial 
statement components, information disclosure, concepts of modern accounting and future 
trends, and related research  

 
๓๕๒๕๓๐๑ การบัญชีบริหารและการจัดการต้นทุนขั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
                   Managerial Accounting and Advance cost management 

แนวคิดสมัยใหม่ของการบัญชีบริหารและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้
ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การสั่งการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการ
วัดผลการปฏิบัติงาน การตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การงบประมาณ การปันส่วน
ต้นทุน ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร การกระจายอ านาจ การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การก าหนดราคาโอน การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม การบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการรายงานเพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผล 
และการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Modern concepts of managerial accounting and social and environmental 
responsibilities; uses of accounting information for benefits in planning, controlling, directing, 
operating, and strategic decision making; performance evaluation; executives’ decision-making 
of cost-volume-profit analysis, budgeting, cost allocation, product costing by full and variable 
costing, decentralization, responsibility accounting, transfer pricing, activity-based costing, 
social and environmental accounting, information disclosure of social and environmental 
responsibilities, and reports for analysis and evaluation, and related research 
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๓๕๒๕๔๐๑ การสอบบัญชีขั้นสูง       ๓ (๓-๐-๖) 
Advanced Auditing  
แนวคิดและเทคนิคทางด้านการสอบบัญชีสมัยใหม่ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชียุคใหม่ 

เพ่ือตรวจสอบการทุจริตทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบกิจการ การวางแผนและการประเมินความเสี่ยง 
จรรยาบรรณและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Concepts and techniques of modern auditing; auditors’ responsibilities in new 
era for auditing financial frauds; processes of enterprise auditing; risk planning and evaluation; 
ethics and related research 

 
๓๕๓๕๑๐๑ การจัดการการเงินขั้นสูง        ๓ (๓-๐-๖) 
                    Advanced Financial Management 
                     แนวคิดและหน้าที่ในการจัดการการเงินของธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของ
องค์กรและให้เกิดความเข้าใจในหลักการจัดการการเงินภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  หลักการและ
ทฤษฎีการจัดการการเงินสมัยใหม่ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาดและงบประมาณรายจ่ายลงทุน การตัดสินใจทางการเงินเชิงกลยุทธ์ การจัดการโครงสร้าง
ของเงินทุน การก าหนดมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงินและการวิจัยทางด้านการ
จัดการการเงินที่เก่ียวข้อง 
                     Concepts and functions of business finance management for achieving 
organizations’ financial goals and understanding financial management principles under 
changing environments; principles and theories of modern financial management; working 
capital management; investment decision in marketable securities and capital budgeting; 
strategic financing decision; capital structure management; firm valuation; financial analysis 
and planning and related research 
  
 
๓๕๓๖๒๐๑ การวางแผนและการจัดการภาษี                                  ๓ (๓-๐-๖) 

Tax Planning and Management 
บทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับภาษีอากร การจัดตั้งองค์กรให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร 

การก าหนดนโยบายและการวางแผนในด้านภาษีอากรของประเทศต่าง ๆ การวางแผนภาษีอากรตามประมวล
รัษฏากร ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ การภาษีอากรเกี่ยวกับการตัดสินใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ปัญหาทางภาษี
อากรเกี่ยวกับการค านวณเงินได้เพ่ือเสียภาษี ภาษีเงินได้และอนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ละประเทศ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  
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Executives’ roles in taxation; organizational establishment congruent with tax 
systems; policy identification and planning of taxes; tax planning relating to revenue codes, 
namely corporate income tax, personal income tax, withholding tax, value added tax, specific 
business tax and revenue stamp tax; taxation of operational decisions; taxation problems 
arising from calculation of net income, taxable income, double tax agreements in different 
countries, and related research 
 
๓๕๒๕๙๐๒ สัมมนาทางการบัญชี                              ๓ (๓-๐-๖) 
   Seminars in Accounting 

 การอภิปรายแนวคิดและประเด็นหัวข้อร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและศาสตร์  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักบัญชีให้เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความคิดและการปฏิบัติงานเยี่ยงมืออาชีพ และการน าเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ โดยการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   Discussion of contemporary concepts and topics of accounting and related 
issues for developing accountants’ well-roundedness competencies, continuous improvement 
and development, professional thinking and practices, and method presentation in 
systematical problem solving by studying from case studies, academic papers and related 
research 
 
๑.๓ วิชาเลือก 
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๑๐๒ การบัญชีนานาชาติ                          ๓ (๓-๐-๖) 

International Accounting 
  แนวคิด หลักการ และวิธีการของการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการสอบบัญชีของ
ประเทศต่าง ๆ บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย และระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละ
ประเทศของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี การบัญชีธุรกิจข้ามชาติ และการวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 
 Concepts, principles, and methods of financial accounting, managerial 
accounting, and auditing in different countries; roles of international accounting-standards 
committee; comparative study of the effects of the economic environment; government 
policy, laws and regulations of accounting in different countries; effects of foreign currency 
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exchange; operational procedures in accounting for multinational enterprises; research related 
to international accounting. 
 
๓๕๒๕๓๐๒ การวิเคราะห์รายงานทางการบัญชี                          ๓ (๓-๐-๖)      

Accounting Reporting Analysis 
วิวัฒนาการ ความส าคัญ และความหลากหลายของงบการเงิน ความต้องการของผู้ใช้รายงาน

ทางการเงิน รายงานทางการเงินที่ต้องจัดท ากฎหมายและข้อบังคับ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  
ด้านกรอบแนวคิด การบริหารก าไร โดยท าการวิเคราะห์ทางบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงินและการพยากรณ์
รายงานทางการเงิน การประเมินข้อจ ากัดของงบการเงิน รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับ
หน่วยงานเฉพาะ การก ากับดูแลกิจการที่ดี ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการพัฒนารายงานทาง 
การเงินในปัจจุบัน และการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Evolution, significance, and diversity of financial statements; needs of financial 
report users; financial reporting congruent with laws and regulations; analysis of financial 
reports through conceptual frameworks; profit management through accounting analysis; 
financial analysis and financial reporting forecasts; evaluation of financial statement 
constraints; financial reporting and analysis for specific business units; good corporate 
governance; reliabilities of financial reports; development of current financial reports and 
related research 

 
๓๕๒๕๓๐๓ การวิเคราะห์การลงทุน                                            ๓ (๓-๐-๖) 

Investment Analysis 
ความหมายและลักษณะของหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และวิธีการปฏิบัติในตลาด

หลักทรัพย์ แนวคิด หลักการ และนโยบายของการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน หุ้นทุน หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ 
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธ์ทางการเงิน ความแตกต่างและปัจจัยที่
เป็นตัวก าหนดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับราคาหลักทรัพย์ การประเมินราคา
หลักทรัพย์ ความเสี่ยงและความพอใจในความเสี่ยง การค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึง
นโยบายการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ต้องการในระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน
พอจะยอมรับได้ หลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Definitions and characteristics of securities; security markets and procedures in 
the security markets; investment concepts, principles and policies in financial assets, common 
stocks, preferred stocks, bonds, bills of exchange, promissory notes, treasury bonds, debt and 
capital securities, and financial derivatives; differences and factors of determining return rates 
and risks; factors of influencing security price levels; evaluation of security price; risks and risk 
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satisfaction; calculation of return rates from investments; investment policies of required 
return rates and acceptable risks; principles of security analysis; portfolio management and 
related research related 

 
๓๕๒๕๙๐๑ สัมมนาการบัญชีการเงิน                                           ๓ (๓-๐-๖) 

Seminars in Financial Accounting 
การอภิปรายแนวคิดและประเด็นทางบัญชีใหม่และปัญหาการปฏิบัติงานทั้งด้านบัญชีการเงิน 

บัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การสอบบัญชีและการภาษีอากร และการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
Discussions of new concepts and issues and practical problems in financial 

accounting, managerial accounting, accounting information system, auditing, and taxation and 
related research 
 
กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 
รหัสวิชา      ชื่อรายวิชา   น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๒๐๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อกลยุทธ์ขององค์กร          ๓ (๓-๐-๖)     

Accounting Information System for Organizational Strategy 
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร แนวทางการสร้างกลยุทธ์ส าหรับองค์กร ความส าคัญและ

บทบาทของระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการสร้างกลยุทธ์
ขององค์กร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพ่ือการสร้างระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเลือกองค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การได้มาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์ความเป็นได้ในการลงทุน  
ในเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

Concepts of organizational strategies; ways of building organizational strategies; 
significance and roles of accounting information system in an organization; uses of accounting 
information systems in building organizational strategies; components of accounting 
information system; analysis and design of information technology structure in an organization 
for building accounting information system; component selection of information technology; 
sources of information technology; feasibility analysis of information technology  investment 
by using case studies, articles and related research in domestic and international aspects 

 
๓๕๒๕๓๐๔ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการควบคุมเชิงบริหาร             ๓ (๓-๐-๖)                                     

Strategic Planning and Administrative Control 
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บทบาทและความส าคัญของการควบคุมต้นทุนเพ่ือการวัดระบบการบริหารต้นทุน ระบบ
ควบคุมการจัดการและการด าเนินงาน เทคนิคการควบคุมต้นทุน การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ข้อมูลต้นทุน
ตามศูนย์ความรับผิดชอบเพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Roles and significance of cost control for cost management system 
measurement; management control systems and practices; cost control techniques; analysis 
and implementation of cost data and information relating responsibility centers for building   
competitive advantages and related research  

 
๓๕๒๕๙๐๓ สัมมนาการบัญชีบริหาร          ๓ (๓-๐-๖)                                     

Seminars in Managerial Accounting 
อภิปรายในประเด็นร่วมสมัยและปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร  ทั้งในเรื่องเทคนิคทาง 

การบัญชีบริหารและปัญหาการน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ โดยเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา บทความวิชาการ 
และงานวิจัยทางการบัญชีบริหารทั้งในและต่างประเทศ ประเด็นการบัญชีบริหารในปัจจุบันตามสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เกิดข้ึน  

Discussion of contemporary and current issues in managerial accounting, 
namely managerial accounting techniques and problems of accounting information uses by 
studying case studies, academic articles and related research in domestic and international 
aspects; current managerial accounting issues relating to business environments 
 
กลุ่มวิชาการสอบบัญชี 
รหัสวิชา      ชื่อรายวิชา   น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๔๐๒ การตรวจสอบภายในขั้นสูง                             ๓ (๓-๐-๖)                                     

Advanced Internal Auditing 
แนวคิด หลักการ และวิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่  ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของ 

ผู้ตรวจสอบภายในตามแนวคิดการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยงในการตรวจสอบตามแนวคิดของ COSO และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(IIA) การตรวจสอบภายในด้านการบริหาร ด้านการบัญชีการเงิน ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการปฏิบัติการ
ในส่วนที่ส าคัญขององค์กร และกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

Concepts, principles and analysis of functions, responsibilities and ethics of 
internal auditors according to modern internal audit concepts; risk analysis and management 
based on concepts of COSO (Committee of Sponsoring of the Treadway Commission) and 
international standards for professional practices of internal auditing (IIA); internal audits in 
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management, financial accounting, information system, and important operational procedures 
in an organization and good corporate governance by using case studies, articles and related 
research in domestic and international aspects  

 
๓๕๒๕๔๐๓ การควบคุมและการสอบบัญชีส าหรับกิจการที่ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์     ๓ (๓-๐-๖)                                     

Control and Auditing for Enterprises Computerized Accounting System  
ปัญหาจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางการบัญชี การควบคุมภายใน

ระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การประเมินผลการควบคุมภายใน  และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ 
การประมวลผลข้อมูล เทคนิคและแนวตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการสอบบัญชี โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

Problems with applied computer systems in accounting processing, internal 
control of computerized systems, internal control evaluation, and reliability analysis of data 
processing; audit techniques and planning of computerized accounting systems; uses of 
auditing software by using case studies, articles and related research in domestic and 
international aspects  
 
๓๕๒๕๙๐๔ ปัญหาการสอบบัญชีขั้นสูง                   ๓ (๓-๐-๖)                                     

Advanced Auditing Problems 
อภิปรายแนวคิด หลักการ และปัญหาของการตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตทางการ

บัญชี  ประเภทของการทุจริ ตทางการบัญชี  องค์ประกอบที่ ส าคัญของการทุจริตทางการบัญชี   
การป้องกันการทุจริตทางการบัญชี กระบวนการตรวจสอบการทุจริต เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ การให้
ปากค าในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริตทางการบัญชี  
โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

Discussion of concepts, principles and problems for auditing and accounting 
fraud prevention; types of accounting frauds; important components of accounting frauds; 
accounting fraud prevention; processes of fraud audits; audit techniques; expert witness for 
testimony; laws and institutions relating to accounting fraud audits by using case studies, 
articles and related research in domestic and international aspects  

 
กลุ่มวิชาเลือกอ่ืน 
รหัสวิชา      ชื่อรายวิชา   น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๕๒๐๑ การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์                          ๓ (๓-๐-๖)                                     

Strategic Information System Management 
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ลักษณะ หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และการประยุกต์ของระบบสารสนเทศส าหรับ  
การจัดการธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดประเภท  การบันทึก  
การประมวลผล การเก็บรักษา และการเสนอรายงาน รวมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
เพ่ือช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Natures, principles, concepts, significance, and application of information 
systems for business management; components of information systems; information 
collection; classification, recording, processing, storage, and reporting; analysis and design of 
information systems for building competitive advantage and related research  

 
๓๕๖๕๒๐๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง                                     ๓ (๓-๐-๖)     

Advanced Strategic Management 
การจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจจากแง่มุมของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้ธุรกิจ

ด ารงอยู่และประสบความส าเร็จได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนของการจัดท าแผนกลยุทธ์ และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและการประเมินผล โดยเน้นการใช้
กรณีศึกษา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

Management of future business trends for top executives focusing on business 
survival and success under changing environments; steps of strategic plan preparation and 
internal and external environment analysis; determination of vision, mission, policy, goals and 
strategies of businesses at different levels; operations congruent with plans and evaluation by 
using case studies, articles and related research in domestic and international aspects  
 
๓๕๙๕๑๐๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ                                     ๓ (๓-๐-๖) 

Managerial Economics 
แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐกิจในกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร     การประมาณ

อุปสงค์และอุปทาน เทคนิคการผลิต การพิจารณาต้นทุนและคุณภาพและกลยุทธ์ราคาที่สัมพันธ์กับ
อุตสาหกรรม โครงสร้างตลาด ระบบตลาดเงิน ตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ รวมถึงนโยบาย
ทางการคลังและความเก่ียวข้องของเครื่องมือทางการคลังกับระบบเศรษฐกิจ 

Economic concepts and tools in a managerial decision-making process; topics 
demand and supply estimation; production techniques; considerations of cost and quality and 
pricing strategies relating to industries; market structures; financial market systems; capital 
markets; financial instruments; fiscal policies; related fiscal tools and economic systems 
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๓๕๒๕๓๐๗      การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ และการประยุกต์ใช้                       ๓ (๓-๐-๖)        
                    Public Sector Accounting and Application   

ความหมาย วัตถุประสงค์ พัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชี
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การงบประมาณ
แผ่นดิน แผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง ทบวง กรม แนวทางการจัดสรรงบประมาณ การใช้
ซอฟท์แวร์ทางการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ รายงานทางการเงินหน่วยงานภาครัฐและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ 

Definitions, objectives and development of public sector accounting; 
accounting policies and public sector accounting standards; systems and procedural methods 
of public sector accounting; government budgeting; strategic and action plans of ministry, sub-
ministry and department; budget allocation approaches; public sector accounting software 
practice; financial reporting and related research in domestic and international aspects 

 
 
 
 
๑.๔ หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๖๙๐๒ วิทยานิพนธ์               ๑๒ หน่วยกิต 
  Thesis 
  การท าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ในประเด็นทางการบัญชี เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ 
ด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือหัวข้ออ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการบัญชี    
  Carrying out research and writing a thesis to increase knowledge in financial 
accounting, managerial accounting, auditing, accounting information system or other topics 
related to accounting.  
 
๑.๕ หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        น (ท-ป-อ) 
๓๕๒๖๙๐๓ การค้นคว้าอิสระ                            ๖ หน่วยกิต 
  Independent Study 

  การศึกษาหรือวิจัยในหัวข้อและปัญหาทางการบัญชีโดยน าทฤษฎีและหลักการบัญชีหรือ 
ที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้  
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Conducting research in accounting topics or investigating problems by applying 
theories and principles of accounting or other related disciplines. 
 
๑.๖ หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา        น (ท-ป-อ) 
๑๕๕๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ๓ (๒-๒-๕) 
  English for Graduate Students 

  การฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการโดยใช้สื่อ 
จากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาจากกรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Practices in academic listening, speaking, reading and writing through printed 
and electronic media, case study and self-study. 
๔๑๒๕๑๐๑ คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ๓ (๒-๒-๕) 
  Computer for Graduate Students 

ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง  ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

   Knowledge of computer system, programming, application of computers in 
related fields of study, knowledge of information technology, computer network and internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

ตำรำงเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงระหว่ำงหลักสูตรเดิม หลักสูตร
ปรับปรุงและเหตุผลในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗ (เดิม) และ 
ฉบับปรังปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประเด็น หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการ
ปรับปรุง
 
เหตุผลในการปรับปรุง 



หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                            ๑๐๘ 

1.ปรัชญา ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์แห่งการบัญชี ให้สามารถ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
ด้วยกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็น
สากล พร้อมทั้ง เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 
 

การบัญชี เป็นภาษาสากลทาง
ธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืน   

เพ่ือให้สะท้อนความเชื่อ 
ความจริงของศาสตร์
ทางด้านการบัญชีมาก
ขึ้น 
  

2.วัตถุประสงค์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 

3.คุณสมบัติ
ของผู้ที่เข้า
ศึกษา 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับรอง  
กรณีทีผู้สมัครไม่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการบัญชีให้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชา 
๒. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ้วน 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องการ
คัดเลือกนักศึกษา 
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่
ละปีการศึกษา 

๑.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ ส า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร
อุดมศึกษารับรอง  
กรณีทีผู้สมัครไม่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการบัญชีให้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชาโดย
พิจารณาจากประสบการณ์การ
ท างาน 
๒ . เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณสมบั ติ อ่ื น  ๆ
ค ร บ ถ้ ว น  ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่า
ด้วย  การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง
การคัดเลือกนักศึกษา 
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
ในแต่ละปีการศึกษา 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประกาศสภาวิชาชีพ 
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4.จ านวนหน่วย
กิต 

แผน ก แบบ ก ๒ 
๑. จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 
๔๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า   
๖ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๔ 
หน่วยกิต 
๔. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต 
๕. หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ไม่
น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
 
แผน ข 
๑.จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 
๔๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า   
๖ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต 
๔. การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า   ๖ 
หน่วยกิต 
๕. หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ไม่
น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
 
 

แผน ก แบบ ก ๒ 
๑.จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกิต 
๒.หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า   
๓ หน่วยกิต 
๓.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๒๑ หน่วยกิต 
๔. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต 
๕. หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ไม่
น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
 
แผน ข 
๑.จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า   
๓ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๒๗ หน่วยกิต 
๔. การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า   
๖ หน่วยกิต 
๕. หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ไม่
น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผล
ส ารวจของผู้ที่สนใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.คุณลักษณะ
พิเศษของ
นักศึกษา 

สามารถ เป็ นผู้ บ ริ ห า ร ระดั บสู ง
ทางการบัญชี 

มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยทางด้าน
การบัญชี และวิชาชีพการบัญชี 

เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรมี
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ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ส า ย
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
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6.รายวิชา วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

 (๓ หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ๓๕๐๕๑๐๑     ๓ (๒-๒-๕) 
 
โครงสร้างเดิม 
แนวคิด หลักการ และความส าคัญใน
การท าวิจัย ประเภทของการวิจัย 
การก าหนดหัวข้องานวิจัย  การ
ก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน
และการทดสอบ การเลือกเครื่องมือ
ที่จะท าการวิเคราะห์  
การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิ ธี ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ก า ร
ประมวลผลการวิเคราะห์ การตีความ 
การเขียนรายงาน และการน าเสนอ
งานวิจัยทางการบัญชี และธุรกิจ   
และ 
สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ (๓ หน่วย
กิต) 
รหัสวิชา ๓๕๐๕๑๐๓๓  ๓ (๒-๒-๕)  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ ประชากร
และกลุ่ มตั วอย่ าง  กระบวนการ
ตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีและวิธีการทาง
สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎี

วิธีวิทยาวิจัยและสถิติวิจัยทาง
ธุรกิจ 
รหัสวิชา ๓๕๐๕๑๐๑ ๓ (๒-๒-๕) 
 
โครงสร้างใหม่ 
แนวคิด หลักการ และความส าคัญ
ในการท าวิจัย ประเภทของการ
วิจัย การก าหนดหัวข้องานวิจัย 
ก า ร ก า ห น ด ตั ว แ ป ร  ก า ร
ตั้ งสมมติฐานและการทดสอบ 
การเลือกเครื่องมือที่จะท าการ
วิเคราะห์การสร้างเครื่องมือ  
เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  วิ ธี ก า ร
รวบรวมข้อมูล สถิติเพ่ือการวิจัย
ทางธุรกิจ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การ 
ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น  ก า ร
ประมวลผลการวิเคราะห์ การ
ตีความ การเขียนรายงาน และ
การน าเสนองานวิจัยทางการ
บัญชี และธุรกิจ 

 
 
 
 
 
น าเนื้อหาของวิชาวิธี
วิทยาวิจัยและสถิติเพ่ือ
การวิจัยทางธุรกิจมา
รวมกัน เนื่องจากวิชา
ทั้งสองจะต้องศึกษาไป
ด้วยกันไม่ควรที่จะแยก
ออกเป็นส่วน ๆ  รวมทั้ง
ในการศึกษารายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการ
บั ญ ชี  จ ะ มี ก า ร น า
บทความวิจัยมาศึกษา
ควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งใน
แต่ละบทความวิจัยจะมี
การน าระเบียบวิธีวิจัย
แ ล ะ ส ถิ ติ วิ จั ย ที่ ใ ช้
แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป  ซึ่ ง
นักศึกษาจะได้หลักการ 
วิ ธี ก า ร แ ล ะ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ ในการท า



หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                            ๑๑๑ 

เบส์ ทฤษฎีการตัดสินใจ การทดสอบ
สมมติฐาน  
การวิ เ ค ร าะห์ ก า รถดถอย แล ะ
สหสัมพันธ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
เพ่ือการพยากรณ์และ 
การประยุ กต์ ส ถิ ติ เ พ่ื อกา รวิ จั ย
ทางการบัญชีและ 
บริหารธุรกิจ  
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระต่อไป 
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 ทฤษฎีการบัญชีและมาตรฐานการ

บัญชีขั้นสูง             ๓ หน่วยกิต  
รหัสวิชา ๓๕๒๕๑๐๑     ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างเดิม 
วิวัฒนาการของการบัญชี สถาบัน
วิชาชีพการบัญชี แนวคิดทางการ
บัญชี และหลักการบัญชี 
ที่ รับรองทั่ ว ไป แม่บทการบัญชี  
นโยบาย แนวทางปฏิบัติทางการ
บัญชี และกรณีศึกษา 
ในเรื่องการวัดมูลค่าการวัดผลก าไร  
การรับรู้รายการทางการบัญชี และ
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน 
และโครงสร้างและแนวทางการ
พัฒนาและวิเคราะห์ทางการบัญชี 
แนวคิดหลักการนโยบายทางการ
บัญชี และแนวปฏิบัติทางด้านการ
บัญชี และการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีการบัญชี ร่ วมสมัย   ๓ 
หน่วยกิต  
รหัสวิชา ๓๕๒๕๑๐๑ ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างใหม่ 
หลักการสร้างทฤษฎีและการ
พิสูจน์ทฤษฎี  พัฒนาการของ
แนวคิดทางการบัญชีและทฤษฎี
ก า ร บั ญ ชี ที่ ส า คั ญ  นิ ย า ม
องค์ประกอบของงบการเงิน การ
วั ด มู ล ค่ า แ ล ะ ก า ร รั บ รู้
องค์ประกอบของงบการ เงิน 
รายงานทางการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมูล และประเด็นปัญหา
ในปัจจุบันเกี่ยวกับการวัดมูลค่า 
การรับรู้ องค์ประกอบของงบ
การ เ งิ น  กา ร เปิ ด เ ผยข้ อ มู ล 
แนวคิดการบัญชีสมัยใหม่และ
แนวโน้มในอนาคตรวมถึงการวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น
ทฤษฎี การบัญชี ร่ วม
สมัย มีการน าเนื้อหา
ใหม่มาใช้ใน คือ การ
สร้างทฤษฎีใหม่ การ
พิ สู จ น์ ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ใ น
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การวัดมูลค่า การรับรู้
องค์ประกอบงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูล 
ท า ให้ เนื้ อหามี ความ
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
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 การบัญชีนานาชาติ       ๓ หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๒๕๑๐๒     ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างเดิม 
แนวคิด หลักการ และวิธีการของการ
บัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และ
การสอบบัญชีของประเทศต่าง ๆ 
บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ การศึกษา
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
ส ภ า พแ ว ด ล้ อ ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
นโยบายรัฐบาล กฎหมาย และ
ระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละ
ประเทศของอัตราแลกเปลี่ยนและ
แนวทางปฏิบัติทางการบัญชี การ
บัญชีธุรกิจข้ามชาติ และการวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 
 
 

- หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  ไ ด้ ตั ด
ร า ย วิ ช า ก า ร บั ญ ชี
นานาชาติ เนื่ อ ง จ าก
มาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานรายงานทาง
ก า ร เ งิ น ไ ท ย ไ ด้ น า
แนวทางและวิธีการมา
จากมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ และมี
เนื้อหาบางเรื่องได้น าไป
ไว้ในรายวิชาทฤษฎีการ
บัญชีร่วมสมัย การบัญชี
บริหารและการจัดการ
ต้นทุนขั้นสูง    
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 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์   ๓ 

หน่วยกิต รหัสวิชา ๓๕๒๕๓๐๑    ๓ 
(๓-๐-๖) 
โครงสร้างเดิม 
แนวคิดบทบาท และข้อมูลทางการ
บัญชี การบัญชีต่อการวางแผนและ
การควบคุม  
การด า เนิ น งาน  การวั ดผลการ
ปฏิบัติ งาน และการตัดสินใจใน
ทาง เลื อกต่ า ง  ๆ  ของผู้ บ ริ ห า ร 
เ กี่ ย ว กั บต้ นทุ น -ปริ ม าณ -ก า ไ ร 
การงบประมาณ การปันส่วนต้นทุน 
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็ม
และวิธีต้นทุนผันแปร การกระจาย

การบัญชีบริหารและการจัดการ
ต้นทุนขั้นสูง          ๓ หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๒๕๓๐๗ ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างใหม่ 
แนวคิดสมัยใหม่ของการบัญชี
บริหารและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม การใช้
ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร บั ญ ชี  เ พ่ื อ
ประโยชน์ในการวางแผน การ
ควบคุม การสั่งการ การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์และการวัดผลการ
ปฏิบัติ งาน การตัดสินใจของ
ผู้บริหารเกี่ยวกับต้นทุน-ปริมาณ-
ก าไร การงบประมาณ การปัน

 
 
 
 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  ไ ด้ น า
ร า ย วิ ช า ก า ร บั ญ ชี
บริหารเชิง 
กลยุทธ์  การบริ หา ร
ต้นทุนเชิง 
กลยุทธ์และการบัญชี
เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมมารวมกัน 
เนื่องจากเนื้อหาทั้งสาม
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อ า น า จ  ก า ร บั ญ ชี ต า ม ค ว า ม
รับผิดชอบ การก าหนดราคาโอน 
และการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม 
และการรายงานเพ่ือการวิเคราะห์
และประเมินผล 
และ 
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์   ๓ 
หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๒๕๓๐๕     ๓ (๓-๐-๖) 
บทบาท แนวคิดสมัยใหม่ของการ
บัญชี บ ริ ห า ร และกา ร ใ ช้ ข้ อ มู ล
ทางการบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผน การควบคุม การสั่งการ การ
ตั ดสิ น ใ จ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  แ ล ะกา ร
ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร
ต้นทุน ระบบควบคุม การจัดการ
และการด าเนินงาน มุ่งสู่ความส าเร็จ
ขององค์กรในรูปแบบที่ เชื่อถือได้ 
เพ่ือช่วยสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนต้นทุน ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตาม
วิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผัน
แปร การกระจายอ านาจ การ
บัญชีตามความรับผิดชอบ การ
ก าหนดราคาโอน การบัญชีต้นทุน
ฐานกิจกรรม การบัญชีเพ่ือสังคม
และสิ่ งแวดล้อม การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และการ
รายงานเพ่ือการวิเคราะห์และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายมีความคล้ายคลึง
กั น แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
ทั น ส มั ย โ ด ย ไ ด้ น า
แนวคิดสมัยใหม่ของ
การบัญชีบริหารและ
ความรั บผิ ดช อบ ต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
การบัญชีเพ่ือสังคมและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต่ อ
กระบวนการจั ดการ
และการตัดสินใจ การ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
คว ามรั บผิ ดช อบ ต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ร ว ม ทั้ ง น า วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี
บริหารและการจัดการ
ต้นทุนขั้นสู งมา ใช้ ใน
การศึกษา 
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 ก า ร ส อ บ บั ญ ชี ขั้ น สู ง แ ล ะ ก า ร

ให้บริการความเชื่อมั่น   ๓ หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๒๕๔๐๑     ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างเดิม 
พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชี  
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชียุคใหม่ ทฤษฎีและ
วิ ธี การตรวจสอบแนวใหม่  การ
สรุปผลการตรวจสอบและรายงาน

การสอบบัญชีขั้นสูง  ๓ หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ๓๕๒๕๔๐๑ ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างใหม่ 
แนวคิด เทคนิคทางด้านการสอบ
บั ญ ชี ส มั ย ใ ห ม่  แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชียุคใหม่ 
เ พ่ือตรวจสอบการทุจริตทาง
การเงิน กระบวนการตรวจสอบ

 
 
 
 
เ พ่ือให้สาระเนื้อหามี
ครอบคลุมมาตรฐาน
การสอบบัญชีปรับปรุง
ใหม่และมีความทันสมัย
มากขึ้น 
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ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีปัจจุบัน 
ก า ร ร า ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  ก า ร
ให้บริการความเชื่อมั่นอ่ืน ๆ ของ
ผู้สอบบัญชี และ 
การวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กิจการ การวางแผนและการ
ประเมินความเสี่ยง จรรยาบรรณ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดการการเงินขั้นสูง ๓ หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๓๕๑๐๑๓ (๓-๐-๖) 
 
โครงสร้างเดิม 
แนวคิดและหน้ าที่ ในการจัดการ
การ เ งิ นของธุ รกิ จ เ พ่ือ ให้ บรรลุ
เป้าหมายทางการเงินขององค์กรและ
ให้เกิดความเข้าใจในหลักการจัดการ
การเงินภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง โดยเน้นถึงหลักการ
และทฤษฎี ก า รจั ดการการ เ งิ น
ส มั ย ใ ห ม่  ก า ร จั ด ก า ร เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน การตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ ในความต้องการของ
ตลาดและงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
การตัดสินใจทางการเงินเชิงกลยุทธ์  
การจัดการโครงสร้างของเงินทุน การ
ก าหนดมูลค่ากิจการ รวมถึงการ
วิ เคราะห์และการวางแผนทาง
การเงิน และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการการเงินขั้นสูง ๓ หน่วย
กิต 
รหัสวิชา ๓๕๓๕๑๐๑ ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างใหม่ 
แนวคิดและหน้าที่ในการจัดการ
การเงินของธุรกิจเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายทางการเงินขององค์กร
และให้เกิดความเข้าใจในหลักการ
จัดการการเงินภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้น
ถึงหลักการและทฤษฎีการจัดการ
การเงินสมัยใหม่  การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน การตัดสินใจ
ลงทุน ในหลั กทรัพย์ ในความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ล ะ
งบประมาณรายจ่ายลงทุน การ
ตัดสินใจทางการเงินเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการโครงสร้างของเงินทุน 
การก าหนดมูลค่ากิจการ การ
วิเคราะห์และการวางแผนทาง
การเงินและการวิจัยทางด้านการ
จัดการการเงินที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
เ พ่ื อ ใ ห้ มี เ นื้ อ ห า
ครอบคลุมมากขึ้น 

ประเด็น หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการปรับปรุง 
 การวางแผนและการจัดการภาษี    

๓ หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๓๖๒๐๑     ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างเดิม 

การวางแผนและการจัดการภาษี     
๓ หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๓๖๒๐๑ ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างใหม่ 
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บทบาทของผู้บริหารงานเกี่ยวกับ
ภาษีอากร การก าหนดนโยบายและ
การวางแผนในด้านภาษีอากรของ
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดเก็บของรัฐบาล การภาษี
อากรเกี่ยวกับการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 
การตั้งบริษัทย่อยหรือสาขา การตี
ราคาสินทรัพย์และสินค้า นโยบาย
เกี่ยวกับเงินปันผล ประโยชน์เพ่ิม
อย่างอ่ืน และสวัสดิการต่าง ๆ ปัญหา
ทางภาษีอากรเกี่ยวกับการค านวณ
เงินได้เพ่ือเสียภาษี ภาษีเงินได้และ
อนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ละประเทศ 
และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับภาษี
อ า ก ร  ก า ร จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ใ ห้
สอดคล้องกับระบบภาษีอากร 
การก าหนดนโยบายและการ
วางแผนในด้านภาษีอากรของ
ประเทศต่าง ๆ การวางแผนภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ 
ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและอากรแสตมป์ การภาษี
อากรเกี่ยวกับการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ปัญหาทางภาษี
อากรเกี่ยวกับการค านวณเงินได้
เ พ่ือเสียภาษี  ภาษี เงินได้และ
อนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ละประเทศ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เ พ่ื อ ให้ เ นื้ อห าส า ร ะ
ครอบคลุมมากขึ้น โดย
มีเนื้อหาภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้หัก 
ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
อ า ก ร แ ส ต ม ป์  แ ล ะ
เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
กรมสรรพากรได้มีการ
ปรับปรุง 

 ประเด็นพิเศษทางการบัญชี  
๓ หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๒๕๙๐๒     ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างเดิม 
การอภิปรายแนวคิดและประเด็น
หัวข้อร่วมสมัยที่ เกี่ยวข้องกับการ
บัญชีและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักบัญชี ให้ เป็น
บุคคลที่มีความรอบรู้ มีการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
มีความคิดและการปฏิบัติงานเยี่ยง
มืออาชีพ และการน าเสนอวิธีการใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดย
การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง บทความ
ทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สัมมนาทางการบัญชี  
๓ หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๒๕๙๐๒ ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างใหม่ 
การอภิปรายแนวคิดและประเด็น
หัวข้อร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักบัญชีให้เป็น
บุ คคลที่ มี คว ามรอบรู้  มี ก าร
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความคิดและการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงมืออาชีพ และการ
น าเสนอวิธีการในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ โดยการศึกษา
จากกรณีตัวอย่าง บทความทาง
วิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
เ พ่ื อ ให้ เ ป็ น วิ ช า เ อ ก
บังคับ และเพ่ือส่งเสริม
การท าวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระให้ง่าย
ขึ้น 
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 การวิเคราะห์รายงานทางการบัญชี  

๓ หน่วยกิต  
รหัสวิชา ๓๕๒๕๓๐๒ ๓ (๓-๐-๖)      
 
โครงสร้างเดิม 
วิวัฒนาการ ความส าคัญ และความ
หลากหลายของงบการเงิน ความ
ต้องการของผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
รายงานทางการเงินที่ต้องจัดท า
กฎหมายและข้อบังคับ การวิเคราะห์
รายงานทางการ เงินด้ านกรอบ
แนวคิด 
การบริหารก าไร โดยท าการวิเคราะห์
ทางบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน
และการพยากรณ์รายงานทางการ
เงิน รายงานและการวิเคราะห์ทาง
การเงินส าหรับหน่วยงานเฉพาะการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ความน่าเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงิน และการ
พัฒนารายงานทางการเงินในปัจจุบัน 
และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์รายงานทางการ
บัญชี  ๓ หน่วยกิต                      
รหัสวิชา ๓๕๒๕๓๐๒ ๓ (๓-๐-๖)      
 
โครงสร้างใหม่ 
วิวัฒนาการ ความส าคัญ และ
ความหลากหลายของงบการเงิน 
ความต้องการของผู้ ใช้รายงาน
ทางการเงิน รายงานทางการเงิน
ที่ ต้ อ ง จั ด ท า ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ข้อบังคับ การวิเคราะห์รายงาน
ทางการเงินด้านกรอบแนวคิด 
การบริหารก า ไร  โดยท าการ
วิเคราะห์ทางบัญชี การวิเคราะห์
ทางการเงินและการพยากรณ์
รายงานทางการเงิน การประเมิน
ข้อจ ากัดของงบการเงิน รายงาน
และการวิเคราะห์ทางการเงิน
ส าหรับหน่วยงานเฉพาะการ
ก า กั บดู แลกิ จกา รที่ ดี  ค ว าม
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
และการ พัฒนาราย ง านทาง
การเงินในปัจจุบัน และการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เ พ่ื อ ให้ เ นื้ อห าส า ร ะ
ครอบคลุมมากขึ้น 
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 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ   ๓ 

หน่วยกิต 
รหัสวิชา ๓๕๙๕๑๐๑ ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างเดิม 
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ท ฤ ษ ฎี ท า ง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ การควบคุมการลงทุน การ
ตัดสินใจซื้อ การแข่งขัน การตัดสินใจ
ในการลงทุน การตัดสินใจการผลิต 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนด
ราคา และการประยุกต์คณิตศาสตร์
เพ่ือการตัดสินใจต่าง ๆ 

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 
๓ หน่วยกิต                     
รหัสวิชา ๓๕๙๕๑๐๑ ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างใหม่ 
แ น ว คิ ด แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง
เศรษฐกิจในกระบวนการตัดสินใจ
ในการบริหาร ศึกษาการประมาณ 
อุปสงค์และอุปทาน เทคนิคการ
ผลิต การพิจารณาต้นทุนและ
คุณภาพและกลยุ ทธ์ ร า ค าที่
สั ม พั น ธ์ กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
โครงสร้างตลาด ระบบตลาดเงิน 
ตลาดทุน และเครื่องมือทางการ
เงินต่างๆ รวมถึงนโยบายทางการ
คลั งและความเกี่ ยวข้อ งของ
เครื่องมือทางการคลังกับระบบ
เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
เ พ่ื อ ให้ เ นื้ อห าส า ร ะ
ครอบคลุมมากขึ้นและมี
ความทันสมัย 

 - การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ และ
การประยุกต์ใช้ 
๓ (๓-๐-๖)        
รหัสวิชา ๓๕๒๕๓๐๗ 
โครงสร้างใหม่ 
ค ว า ม ห ม า ย  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  
พัฒนาการด้านการบัญชีของ
หน่วยงานภาครัฐ นโยบายการ

 
 
 
 
 
เพ่ิมรายวิชาเอกเลือก
เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
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บัญชีและมาตรฐานการบัญชี
ภาครั ฐ  ระบบและวิ ธี ปฏิบั ติ
เ กี่ ย วกับการบัญชีหน่ วยงาน
ภาครัฐ  การงบประมาณแผ่นดิน 
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงานของกระทรวง ทบวง 
ก ร ม  แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณ การใช้ซอฟท์แวร์
ทางการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 
รายงานทางการเงินหน่วยงาน
ภาครัฐและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ 

ข อ ง รั ฐ บ า ล แ ล ะ
รั ฐวิ สาหกิจ ได้ ศึ กษา 
เ ป็ น ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

มติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
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