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หลักสู ตรบัญชี มหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บัญชี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัส
:
2260
ภาษาไทย
:
หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :
Master of Accountancy Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชีมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Accountancy
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.ม.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Acc.
3. วิชาเอก
ไม่มีวชิ าเอก
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2554)
เปิ ดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ …1/2559...................
เมื่อวันที่ …13.. เดือน ...มกราคม.... พ.ศ. …2559……
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …1/2559……….
เมื่อวันที่ …23….. เดือน ....มีนาคม............ พ.ศ. ……2559……
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2560
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูท้ าบัญชี
8.2 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
8.3 นักบัญชีบริ หาร
8.4 ผูต้ รวจสอบภายใน
8.5 ผูบ้ ริ หาร
8.6 นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
8.7 นักวิชาการทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
8.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงิน หรื อ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลา
เลขประจาตัว
ตาแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ดับ
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปี การศึกษาทีจ่ บ
1 นาย วัลลภ บัวชุม
5 0119000254 5 6
ผูช้ ่วย
บธ.บ. (การบัญชี)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 2543
บช.ม.(การบัญชีบริ หาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
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ลา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

2

นางนิ่มนวล วิเศษสรรพ์
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นางสาวภัทรณัชชา
โชติคุณากิตติ

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2553
Ph.D. (Accounting)
University of New England,
Australia 2558
3 1299 00193 87 7
ผูช้ ่วย
บช.บ. (การบัญชีการเงิน)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2522
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
2538
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2529
บช.ด.(การบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
3 7599 00246 94 1
อาจารย์ บช.บ. (การบัญชี )
มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2532
บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผน
และควบคุม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539
D.B.A. (Financial Accounting)
Southern Cross University,
Australia 2548
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต หมู่บา้ นเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี และจัดการ
เรี ย นการสอน 52/347 ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุ มธานี และบางส่ วน ณ ศูนย์ศึ กษา
วิภาวดี อาคาร TST TOWER ชั้น 21 - 22 เลขที่ 21 ถนนวิภาวดีรังสิ ต ซอย 9 แขวง จอมพล เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพ ฯ
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยัง คงยึด หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่ นเดี ยวกันกับแผนพัฒนาฯฉบับก่อน แนวทางการพัฒนาประเทศไทย
จึงมุ่งเน้นให้คนในประเทศเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยในระยะ 5 ปี ข้างหน้าว่า “เป็ นสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ขด้วย
ความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง” ดังนั้นจึงมียุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศไทยให้ครอบคลุมประเด็นความเป็ นอยูข่ องประชาชนอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาสังคมไทย
ให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จเพื่อให้เศรษฐกิ จไทยมีความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน ตลอดจนการสร้างเสริ มความพร้ อมในการเชื่ อมโยงประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิ จใน
ภูมิภาคต่างๆ และที่ ส าคัญในขณะนี้ คือ การพัฒนาความพร้ อมของคนไทยที่ จะเข้า สู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งวิชาชีพบัญชี เป็ นวิชาชี พหลักที่สาคัญของประเทศไทยที่มีความพร้อมที่จะก้าว
เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ในขณะเดียวกันวิชาชี พบัญชี มีความสาคัญที่ตอ้ งเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิ จของ
ประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงินของไทย ซึ่ งการพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงิน
ช่วยให้แหล่งเงินทุนของธุ รกิจมีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่ อง ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายกิจการสร้าง
ความเจริ ญ เติ บ โตและแข่ ง ขันได้ใ นโลกธุ รกิ จ ปั จจุ บ ัน ดัง จะเห็ น ได้มู ล ค่ า ตลาดของบริ ษ ทั จด
ทะเบียนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปั จจุบนั ที่มีมูลค่าสู งถึง 13,064,342 ล้านบาท
(ข้อมูลเดื อนสิ งหาคม 2558) ในขณะเดี ยวกันตลาดหลักทรั พย์ไ ด้กากับให้บริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรั พย์ตอ้ งมี ก ารกากับ ดู แลการบริ หารงานโดยมี การรณรงค์และส่ งเสริ มให้บริ ษทั จด
ทะเบียนตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการกากับดูแลกิจการที่ดีต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2545 เป็ น
ต้นมา ซึ่ ง ต่อมาได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลักการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดีสาหรั บ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นโดย
เทียบเคียงกับหลักการกากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and
Development (OECD Principles of Corporate Governance ปรับปรุ งปี 2015) และการปรับหลักการ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
ในปี 2555 และผลการประเมิน ของธนาคารโลกที่ได้ประเมินบรรษัทภิบาลตลาดทุนไทย ปี พ.ศ.
2556 ซึ่งหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสาคัญต่อ
บทบาทของวิชาชี พบัญชี ในหลักการและแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีเกี่ ยวกับการดู แลกิ จการด้านการเปิ ดเผย
ข้อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในด้านบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่ งเป็ นหัวใจของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ด้วยเหตุน้ ี จึงมีความจาเป็ นในการพัฒนานักวิชาการหรื อวิชาชี พทางการบัญชี ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาของตลาดทุนและตลาดเงิน การพัฒนาในภาคธุ รกิจอุตสาหกรรม ซึ่ งเชื่อมโยงถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ครอบคลุมทั้งด้านบัญชี การเงิน บัญชีบริ หาร และเทคโนโลยี
ทางการบัญชี ในฐานะของสถาบันการศึกษาซึ่ ง มีหน้าที่จดั การศึกษาให้กบั ประชาชน จึงมุ่งผลิ ต
บัญชีมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมจากความรู ้เชิ ง
ลึกทางการบัญชี ซึ่งตรงกับความจาเป็ นในการพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงิน รวมทั้งการพัฒนาธุ รกิจ
และเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของการพัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาความรู้ ที่มีระเบียบแบบแผน
ควบคู่กบั การเสริ มสร้างสมรรถนะด้านเทคนิคทางวิชาชีพบัญชี ให้แก่ผเู ้ รี ยน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากรของประชาคมอาเซี ยนเป็ นปั จจัยสาคัญอีกด้านหนึ่ง นอกเหนื อจากปั จจัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อการปฎิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในอาเซี ยนที่เดิมมีที่มาทาง
สังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยในปั จจุบนั จึงมีเป้ าหมายที่
จะพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสาร นักบัญชี ในฐานะผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญใน
การสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั สังคม จาเป็ นต้องเรี ยนรู้ สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซี ยน
และพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีของประชาคมอาเซี ยน ด้วยการส่ งเสริ มให้มีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้เกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศ เพื่อให้นกั บัญชี ไทย มีความรู้และความพร้อมใน
การแข่ ง ขัน ในตลาดวิช าชี พ บัญชี ในขณะเดี ย วกัน ต้องป้ องกันการเสื่ อ มสลายของสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่ดีดา้ นวิชาชีพบัญชีของไทย โดยการปลูกฝังให้มีความรักและช่วยกันอนุ รักษ์ภูมิปัญญา
ของไทย
ในฐานะผูใ้ ห้การศึกษาคณะบัญชี จะนาการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ กาลังจะ
เกิ ดขึ้น มาเป็ นโอกาสในปรับปรุ งการจัดการศึกษาในหลักสู ตรบัญชี มหาบัณฑิต ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์แวดล้อม เพื่อให้ผเู้ รี ยนนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนไปใช้ในการทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ได้นาผลกระทบจากการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และการพัฒนาประชาคม สังคม และวัฒนธรรมให้ตรงกับ
ความต้องการพัฒนาประชาคมอาเซียนประกอบการพิจารณาการปรับปรุ งโครงสร้างหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนการสอน ในประเด็นต่อไปนี้
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12.1.1 หลักสู ตรจะต้องมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพบัญชี ให้มีความรู้เชิงลึกในหลักการบัญชี
และการบูรณาการศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตาม เรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ดว้ ย
ตนเอง และนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
12.1.2 หลักสู ตรจะต้องมีความเป็ นสากล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึ กษาระหว่างประเทศ
สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะเทคนิคทางวิชาชีพบัญชีระดับสู ง
12.1.3 หลักสู ตรจะต้องมุ่งพัฒนาทักษะด้านการวิจยั ที่เน้นการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ใน
การแก้ไขปั ญหาทางปฏิบตั ิ และการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิ ต คือ “การศึกษา คือ นวัตกรรม” และมหาวิทยาลัยรังสิ ตจัดอยูใ่ น
กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิ ตและการพัฒนาสังคม มีพนั ธกิ จหลักสาคัญตามบริ บท
ของสถาบันการศึกษา 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทานุ
บารุ ง ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อเป็ นการตอบสนองต่อวิสัย ทัศน์และพันธกิ จของมหาวิท ยาลัย
ปรัชญาหลักสู ตรจึงเป็ น “การบูรณาการศาสตร์ ทางการบัญชี กบั ศาสตร์ อื่นๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในโลกยุคปั จจุบนั ” แนวคิดการปรับปรุ งหลักสู ตรจึงเป็ น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทาให้แตกต่างไปจากหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนิ นการสอนอยูใ่ นปั จจุบนั โดย
คานึงมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทั้งในส่ วนของโครงสร้างหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
รวมทั้งการส่ งเสริ มกิ จกรรมพัฒนาทักษะที่อานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะเทคนิ คทาง
วิชาชี พบัญชี ระดับสู งให้แก่ผเู ้ รี ยน สร้างความแตกต่างในการผลิ ตมหาบัณฑิตที่มีความพร้ อมใน
การเรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลงที่จะมีข้ ึนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้าน
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม มี จิตสาธารณะ รวมทั้ง การธ ารงไว้ซ่ ึ ง สังคม
ธรรมาธิปไตย
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาที่เปิ ด
สอนเพือ่ ให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของสาขาวิชาอื่นที่ให้นกั ศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้ ไม่นอ้ ย
กว่า 6 หน่ ว ยกิ ต ในหลัก สู ต รปริ ญ ญาโทสาขาวิช าอื่ น ที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต หรื อ
มหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการหลักสู ตรก่อน
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นวิชาในกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน จัด
สอนโดยสถาบันภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
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13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 คณะกรรมการหลักสู ตร เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาต่างๆ
ตามแผนการศึกษาที่กาหนดโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยจะจัดให้มีการประชุม
วางแผน การดาเนิ นงาน และการติด ตามประเมินผล รวมทั้งการจัดทารายงานผลการดาเนิ นงาน
หลักสู ตรเป็ นประจาทุกปี
13.3.2 คณะกรรมการหลักสู ตร จัดให้มีระบบและกลไกการเตรี ยมความพร้อมการเรี ยนของ
นักศึกษาโดยการจัดสอนปรับพื้นฐาน 2 วิชาคือ วิชาการเขียนทางวิชาการและสถิติวิเคราะห์ และ
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึก ษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กบั นักศึกษา เพื่อให้ความรู้และกระตุน้ ให้
นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญและจาเป็ นที่ตอ้ งมีทกั ษะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะ
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น ที่จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ
13.3.3 คณะกรรมการหลักสู ตรจัดการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยอนุญาตให้นกั ศึกษา
สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาเปิ ดสอนในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรังสิ ต หรื อ
ในมหาวิทยาลัยอื่น ตามความสนใจและให้นบั เป็ นวิชาเลือกในหลักสู ตรฯ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วย
กิต ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องยืน่ คาร้องต่อหัวหน้าหลักสู ตรเพื่อขออนุมตั ิผา่ นความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึ กษา และเมื่อได้รับอนุมตั ิ จึงลงทะเบียนเรี ยนได้
13.3.4 คณะกรรมการหลักสู ตร จัดให้มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุ ณภาพนัก ศึ กษาทั้งด้า น
วิชาการและวิชาชีพบัญชี ตลอดจนคุณลักษณะภายในของบุคคล (Soft skills)
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
การบูรณาการศาสตร์ ทางการบัญชีกบั ศาสตร์ อื่นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สังคม
และวัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบนั เป็ นทิศทางการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบัญชี
ในอนาคตที่จาเป็ นอย่างยิง่ เนื่ องจากศาสตร์ ทางการบัญชี มีส่วนสัมพันธ์กบั ศาสตร์ อื่นอย่างมากทั้ง
ในด้านการบริ หารองค์การธุ รกิ จ ตลาดทุนและตลาดการเงิ นในระบบเศรษฐกิจ เและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการของศาสตร์ เหล่านี้ จะส่ งผลต่อศาสตร์ ทางบัญชี ทา
ให้เกิ ดการพัฒนาวิทยาการทางการบัญชี ใหม่ ๆ ตามมา ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จึงเป็ นกลไกของการพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี หรื อผูท้ ี่มีพ้ืนความรู ้
ด้านการบัญชี ให้มีความรู้ ลึกและก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงของศาสตร์ ทางการบัญชี และสามารถ
พัฒนาทัก ษะการคิ ด วิเคราะห์ และการใช้ค วามคิ ดอย่า งเป็ นระบบและมี แบบแผนการเรี ย นรู้ ที่
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สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ดา้ นการบัญชีและด้านอื่นเพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
และการแก้ไขปั ญหาทางปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
1.2 ความสาคัญ
นักบัญชี เป็ นผูใ้ ห้ความเชื่ อมัน่ แก่สังคม เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการ
ดาเนิ น งานอย่า งต่ อเนื่ องของธุ รกิ จโดยมี บ ทบาทเบื้ องหลัง เป็ นผูร้ วบรวมเอกสารหลัก ฐานทาง
การเงิน วิเคราะห์และจัดจาแนกรายการ บันทึกข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์เชิ งเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากการดาเนิ นงาน ประมวลผลข้อมูล และจัดท ารายงานทางการเงิ น การแปลความหมายเพื่ อ
อธิ บายผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น การเปลี่ยนแปลงกระแสเงิ นสดของธุ รกิ จ หากบุคลากร
ทางการบัญชีไม่สามารถทาให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วทันเวลา และไม่สามารถ
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิจได้ เกิ ดเป็ นปั จจัยเสี่ ยงทางด้านการเงิน และ
การลงทุน และส่ งผลให้การตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิ จขาดประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลต่อไปยังระบบ
เศรษฐกิจ ทาให้เกิดภาวะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และไม่แน่นอน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพื่อพัฒนาความรู ้เชิงลึกในหลักการบัญชีและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
1.3.2 เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคทางวิชาชีพบัญชี ดา้ นการบูรณาความรู ้ทางการบัญชีกบั ศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาเชิงเศรษฐกิจ
1.3.3 เพื่อพัฒนาทักษะการวิจยั ในค้นหาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาทางการ
บัญชีและที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
1) การปรับปรุ งหลักสู ตร และ 1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้ง
การจัดการเรี ยนการสอนให้
มาตรฐานการศึกษา ระหว่าง
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
ประเทศ (International Federation
of Accountants) และ มาตรฐาน
วิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับ
เนื้อหาสาระวิชา และการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ทนั ต่อเหตุการณ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1) มีการประชุมคณะกรรมการ
หลักสู ตรในวาระการดาเนินการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาชีพบัญชี และมาตรการการ
ดาเนินงาน
2) มีการประสานงานกับผูส้ อน
เพื่อให้ปรับแผนการสอนให้
ทันสมัยเสมอ และการ
ประเมินผลผูเ้ รี ยน (มคอ.3, มคอ.
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การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

2) การพัฒนาทักษะเทคนิคทาง จัดกิจกรรมหรื อโครงการที่มุ่งเน้น
วิชาชีพบัญชีข้ นั สู ง
ตัว อย่า งในการปฏิ บ ัติ ที่ ดี ใ นการ
ประกอบธุ รกิจและวิชาชีพบัญชี

3) พัฒนาคุ ณลักษณะภายในที่ จัดโครงการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
พึงประสงค์
การทางานร่ วมกันเป็ นทีมภายใต้
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และ
เทคนิคการนาเสนอ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
5 และมคอ.7)
3) ผลการประเมินการสอน
รายวิชา
1) มีกิจกรรม/โครงการ ด้าน
ทักษะเทคนิคทางวิชาชีพขั้นสู ง
2) การสอดแทรกในรายวิชาที่
เปิ ดสอนและการประเมินผล
ผูเ้ รี ยน (มคอ.3 และมคอ.5)
3) ผลการประเมินการสอน
รายวิชา
การดาเนินงานโครงการ และ
ความสามารถในการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ่ งมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เรี ยนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรื อ สาขาวิชาอื่นจากสถาบัน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรื อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
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รับรอง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 2.50 หรื อมีประสบการณ์ทางาน อย่าง
น้อย 1 ปี
2.2.2 ผูเ้ คยศึกษาหรื อผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอื่น
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรื อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อนรับรอง
2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณี ที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอัน
ได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุโทษ
2.2.4 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสี ยหาย
2.2.5 ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต
2.2.6 มีความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาอื่น แต่มีประสบการณ์การทางาน
ด้านการบัญชี หรื อด้านอื่นที่สัมพันธ์กนั อาจมีพ้ืนฐานความรู ้ทางด้านวิชาการบัญชี ไม่
เพียงพอที่จะศึกษารายวิชาด้านการบัญชี ในหลักสู ตรฯ นอกจากนี้ อาจขาดคุ ณสมบัติ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี กาหนด ทาให้ไม่สามารถประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้เมื่อสาเร็ จการศึกษา
2.3.2 นักศึกษาขาดประสบการณ์ การเขียนและการพิมพ์รายงานทางวิชาการ รวมทั้งการใช้
สถิติวเิ คราะห์เพื่อการวิจยั ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 สาหรับนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโทสาขาวิชาอื่น แต่มี
ประสบการณ์ การทางานด้านการบัญชี หรื อด้านอื่นที่ สัมพันธ์กนั จะต้องลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาทางการบัญชีในหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิตเพิ่มเติม เพื่อให้มีพ้ืนความรู ้ทางด้าน
การบัญชีเพียงพอที่จะศึกษาในหลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิ ต หรื อ
มีคุณสมบัติของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ตามที่สภาวิชาชี พบัญชี กาหนด โดยไม่นบั รวม
เป็ นหน่ วยกิ ตของหลัก สู ตรบัญชี ม หาบัณฑิ ต ทั้ง นี้ ต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสู ตร ส่ วนการวัดผลรายวิชาใช้ระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)
2.4.2 การเตรี ยมพร้อมให้แก่นกั ศึกษาด้านการเขียนและการพิมพ์รายงานทางวิชาการ รวมทั้ง
การใช้สถิ ติวิเคราะห์เพื่อการวิจยั กาหนดให้นักศึ กษาใหม่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาปรับ
พื้นฐาน 1 รายวิชา คือ การเขียนทางวิชาการและสถิติวเิ คราะห์
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นอกจากนี้ นักศึ ก ษาจะต้องปฏิ บตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ภาษาอังกฤษส าหรั บ
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2559
15
15
-

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2560
2561
2562
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
1,500,000
หมวดค่าจ้าง
-0งบดาเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
650,000
หมวดค่าใช้สอย
338,000
หมวดค่าวัสดุ
20,000
หมวดสาธารณูปโภค
80,000
งบลงทุน
หมวดครุ ภณั ฑ์
-0รวมทั้งสิ้ น
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2563
15
15
30
15

1,500,000

1,088,000

-02,588,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2546
และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
27
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
-0หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ข (ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
27
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู้
-0หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาเสริ มพื้นฐาน ตามความเห็ นของ
หัวหน้าหลักสู ตรหรื อคณะกรรมการหลักสู ตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ใน
ระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นบั รวมเป็ นหน่วยกิตของหลักสู ตร ส่ วน
การวัดผลรายวิชาเสริ มพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดงั ต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 505
การเขียนทางวิชาการและสถิติวเิ คราะห์
3(3-0-6)
(Academic Writing and Statistical Analysis)
ENG 500
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
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ACC 601
ACC 602
ACC 620
ACC 621
ACC 622
ACC 623
ACC 626
ACC 627
ACC 628

3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ (27 หน่ วยกิต)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ให้เรี ยนวิชาดังต่อไปนี้
การจัดการการเงินขั้นสู งที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
(Advanced Financial Management Related to Accounting )
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางบัญชี
(Accounting Research Methodology)
สัมมนาการบัญชีการเงินและจริ ยธรรมวิชาชีพ
(Seminar in Financial Accounting and Professional Ethics)
สัมมนาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
(Seminar in Financial Report Analysis)
การบัญชีบริ หารเชิงกลยุทธ์
(Strategic Managerial Accounting)
การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ์
(Strategic Tax Planning)
การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System Management)
การกากับดูแลกิจการและการบริ หารความเสี่ ยง
(Corporate Governance and Risk Management)
การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรมทางวิชาการ
(Literature Reviews and Academic Discussion)

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

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก (6 หน่ วยกิต)
เฉพาะนักศึกษาแผน ข สามารถเลือกลงทะเบียนจากรายวิชาในหมวดวิชา
เลือก จานวน 6 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
ACC 603
ภาวะผูน้ าสาหรับนักบัญชีและการบริ หารทีมงาน
3(3-0-6)
(Leadership for Accountants and Teamwork Management)
ACC 633
สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Seminar in Internal Control and Internal Audit)
ACC 634
การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Control and Audit of Accounting Information System)
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ACC 641
ACC 643
ACC 646
ECO 605
MGT 661
MGT 662
MGT 671
MGT 672

ACC 697
ACC 698
ACC 699

การจัดการเครื่ องมือทางการเงิน
(Financial Instruments Management)
การรายงานทางการเงินสาหรับธุ รกิจข้ามชาติ
(Financial Reporting for Multinational Enterprises)
สัมมนาปัญหาภาษีเงินได้
(Seminar in Problems of Income Tax)
เศรษฐศาสตร์ สาหรับธุ รกิจ
(Economics for Business)
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
(Management and Organizational Behavior)
การบริ หารเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์แผนธุ รกิจ
(Strategic Management and Business Plan Analysis)
การจัดการธุ รกิจข้ามชาติ
(Global Business Management)
กลยุทธ์การเป็ นผูน้ า ผูป้ ระกอบการและการสร้างทีมงาน
(Leadership, Entrepreneurship and Teamwork Strategy)

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

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6(0-18-9)
(Independent Study)
การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examinations)
วิทยานิพนธ์
12(0-36-18)
(Thesis)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ระบบทวิภาค
ชั้นปี ที่ 1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
(การศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้ )
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 601 การจัดการการเงินขั้นสู งที่ 3(3-0-6) ACC 601 การจัดการการเงินขั้นสู ง 3(3-0-6)
เกี่ยวข้องกับการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
ACC 602 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางบัญชี
3(3-0-6) ACC 602 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางบัญชี
3(3-0-6)
ACC 621 สัมมนาการวิเคราะห์
3(3-0-6) ACC 621 สัมมนาการวิเคราะห์
3(3-0-6)
รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงิน
ACC 622 การบัญชีบริ หารเชิง
3(3-0-6) ACC 622 การบัญชีบริ หารเชิง
3(3-0-6)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
รวม 12 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 623 การวางแผนภาษีอากรเชิง 3(3-0-6) ACC 623 การวางแผนภาษีอากรเชิง 3(3-0-6)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
ACC 626 การจัดการระบบ
3(3-0-6) ACC 626 การจัดการระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศทางการบัญชี
สารสนเทศทางการบัญชี
ACC 627 การกากับดูแลกิจการและ 3(3-0-6) ACC 627 การกากับดูแลกิจการและ 3(3-0-6)
การบริ หารความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยง
ACC 628 การทบทวนวรรณกรรม
3(3-0-6) ACC 628 การทบทวนวรรณกรรม
3(3-0-6)
และวาทกรรมทางวิชาการ
และวาทกรรมทางวิชาการ
รวม 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 2
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
(การศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้ )
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 620 สัมมนาการบัญชี การเงิน 3(3-0-6) ACC 620 สัมมนาการบัญชี การเงิน
3(3-0-6)
และจริ ยธรรมวิชาชีพ
และจริ ยธรรมวิชาชีพ
ACC 699 วิทยานิพนธ์
6(0-18-9) ACC XXX วิชาเลือก
3(3-0-6)
ACC XXX วิชาเลือก
3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 699 วิทยานิพนธ์
6(0-18-9) ACC 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6(0-18-9)
ACC 698 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
รวม 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
ENG 500

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นที่การพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาการเขียนทาง
วิช าการเพื่ อเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อท าความเข้า ใจเรื่ องที่ อ่ า น
โดยเฉพาะเอกสารทางวิ ช าการที่ เ ป็ นทั้ง ศัพ ท์ เ ทคนิ ค และที่ ไ ม่ ใ ช่ เนื้ อ หาเอกสารที่ ใ ช้ น ามาจาก
หนังสื อพิมพ์ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสื อตาราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
Development of English language skills with the emphasis on reading comprehension
in content areas, and academic writing to enhance student’s ability to read and understand technical
and non-technical English; course materials taken from newspapers, journal articles, websites as well
as textbooks relevant to the student’s various fields of study.

16

ACC 505

การเขียนทางวิชาการและสถิติวเิ คราะห์
3(3-0-6)
(Academic Writing and Statistical Analysis)
ความหมายและแนวคิดพื้นฐานในการเขียนรายงานทางวิชาการ องค์ประกอบของการ
เขียนรายงาน การเขียนโครงร่ างและรายงานทางวิชาการ และเครื่ องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิจยั ทางการ
บัญชี
The definition and concepts of academic writing, the component of report writing,
academic report outlining and writing, statistical tools used in accounting research.
3.1.5.2 หมวดวิชาบังคับ
ACC 601 การจัดการการเงินขั้นสู งทีเ่ กี่ยวข้ องกับการบัญชี
3(3-0-6)
(Advanced Financial Management Related to Accounting)
ตลาดเงิ น และหลัก ทรั พ ย์ป ระเภทต่ า งๆที่ ใ ช้ใ นธุ รกิ จ การประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหลัก ทรั พ ย์ การวิเ คราะห์ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์และกิ จ การ การประมาณการและการ
พยากรณ์ ก ระแสเงิ นสด การตัดสิ นใจลงทุ น และงบประมาณ ความสั มพันธ์ ระหว่างความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทน ต้นทุนของเงินทุน นโยบายโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปั นผล และตราสารทางการเงิน
เพือ่ การป้ องกันความเสี่ ยง
Financial markets and the various type of securities used in business, fair value
measurement of assets and securities, value of assests and firm analysis, cash flow projection and
forecast, capital investment and budgeting decision, the relationship between risk and return, cost of
capital, capital structure policy, dividends policy, and financial instrument for risk protection.
ACC 602 ระเบียบวิธีการวิจัยทางบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Research Methodology)
วิวฒั นาการการวิจยั ทางการบัญชี แนวคิดและวิธีวจิ ยั ทางการบัญชี การพัฒนาปั ญหาการ
วิจยั และข้อเสนอโครงการ การออกแบบการวิจยั การตั้งและการทดสอบสมมติฐานการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การใช้เครื่ องมือทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูล และการนาเสนอผลการวิจยั
จริ ยธรรมการวิจยั การนาผลการวิจยั ไปใช้ในการตัดสิ นใจและการแก้ปัญหาทางการบัญชี
Accounting research evolution, concepts and methodology of accounting research;
development of research problems and proposals, research design, hypothesis setting and testing, data
collection, use of various statistical tools for data analysis and interpretation, research result reporting,
research ethic, using the research results in decision making and problem solving in accounting.
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ACC 620

สั มมนาการบัญชี การเงินและจริยธรรมวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Seminar in Financial Accounting and Professional Ethics)
การอภิปรายเกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี ไทยและแนวทางอื่ นที่ อาจเลื อกปฏิ บตั ิ ได้กบั
ปัญหาการปฏิบตั ิทางการบัญชี การวิเคราะห์ปัญหาในทางปฏิ บตั ิและการเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ตลอดจนประเด็นที่มาตรฐานการบัญชี ยงั ไม่ครอบคลุมโดยใช้กรณี ศึกษาและปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง แนว
ทางการส่ งเสริ ม การพัฒนาจริ ยธรรมวิชาชี พ ทัศนคติ และคุ ณค่า แห่ งวิชาชี พบัญชี ตามหลัก การและ
แนวคิดของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพบัญชี ของสหพันธ์นกั บัญชี
ระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีของไทยและสถาบันวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Discussions of the Thai Accounting Standards and allowed alternative procedures for
the problems of practicing in accounting, analysis and solving of problems that occur in practice and
issues which cannot be applied the Accounting Standards through case studies and incurring
problems, discussion of the way to encourage development of the professional ethics, attitudes and
value of the accounting profession in accordance with the ethical concepts of the Ethics Committee
and Accounting Education Committee of the International Federation of Accountants, Federal
Accounting Professions of Thailand and another related professional institutions.
ACC 621 สั มมนาการวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
(Seminar in Financial Report Analysis)
ผลกระทบของปั จจัยแวดล้อมทางธุ รกิ จที่ มีต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี ที่รับรอง
โดยทัว่ ไปและการรายงานทางการเงิน การใช้รายงานทางการเงิ นเพื่อการตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิจ การ
อภิปรายปัญหาในการวิเคราะห์งบการเงิน ข้อควรคานึงเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมและการ
ใช้ข ้อมู ลในงบการเงิ น การประยุกต์ ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ งบการเงิ น การจัดทา
ประมาณการงบการเงิน และแบบจาลองการประเมินมูลค่ากิจการ
The impact of business environment on the making of generally accepted accounting
policies and financial reporting, the use of financial reports in making economic decisions,
discussions of problems in analyzing financial statements, awareness of industrial characteristics and
application of the information in financial statements, the use of software packages in financial
statement analysis, the budgeted financial statement preparing, and firm valuation models.
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ACC622

การบัญชีบริหารเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Managerial Accounting)
แนวคิดและเทคนิ คของการกาหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิจ บทบาทของการบูรณาการและสห
วิทยาการของการบัญชีบริ หารในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบการควบคุมทั้งด้านกลยุทธ์และ
การดาเนินงาน การจัดการข้อมูลของกิจการเพื่อการตัดสิ นใจวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ
โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
Concepts and techniques of business strategy formulation, the integrative and
interdisciplinary roles of managerial accounting in the strategic management process, controlling
system for strategies and operation, corporate information management for value creation using both
financial and non-financial information.
ACC 623 การวางแผนภาษีอากรเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Tax Planning)
ความเกี่ ยวข้องกันระหว่างกฎหมายภาษีอากรและการประกอบธุ รกิ จ โดยเน้นผลกระทบ
ของกฎหมายภาษีอากรที่มีต่อการกาหนดนโยบายการลงทุน การเงิน และนโยบายการบัญชี บทบาท
ของผูบ้ ริ หารงานเกี่ ยวกับภาษี อากร การตัดสิ นใจทางภาษี อากรในการวางแผนทางการเงิ นและการ
ลงทุ นเพื่อช่ วยให้ธุรกิ จได้รับประโยชน์สูง สุ ดอย่างถู กต้องตามกฎหมายภาษี อากร กฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับของกรมสรรพากร โดยใช้กรณี ศึกษาและปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง
Relationship between tax laws and business operation with focus on the impact of tax
laws on investment, financial and accounting policy setting, roles of tax administrators, decision
making concerning taxes in financial and investment planning for the entity’s optimal benefits based
on the Department of Revenue’s laws, regulations and conditions by using case studies and incurring
problems.
ACC 626

การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information System Management)
หลักการ องค์ประกอบ ประเภทของระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรขนาดต่างๆ และวิธี
ดาเนิ นงานการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ ห าร การ
บริ หารระบบฐานข้อมูลและความปลอดภัย รวมถึง กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและปั ญหาการจัดการ
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ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เช่ น ระบบสารสนเทศการเงิ นการคลังภาครัฐ และระบบสารสนเทศ
สาหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แนะนาโดยกรมสรรพากร
Principles, functions, types of information system for each size of organizations and
procedures of accounting information system development for supporting decision making of
executives, database and security operation system management, and case study on applying and
management problems for accounting information system, such as Government Fiscal Management
Information System (GFMIS) and information system for SMEs suggested by the Revenue
Department.
ACC 627

การกากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ ยง
3 3(3-0-6)
(Corporate Governance and Risk Management)
แนวคิด หลักการ ความหมายของการกากับดู แลกิ จการ การอภิ ปรายประเด็นร่ วมสมัย
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและผลต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การจัดการความเสี่ ยงขององค์กรและการ
ควบคุ มภายในตามหลักการของ COSO ปั จจัยแวดล้อมทางธุ รกิ จ หน้าที่ และกิ จกรรมหลักทางธุ รกิ จ
การวิเคราะห์ระบบทางเดินงานเพื่อระบุความเสี่ ยงของงานที่สาคัญ และแนวทางการควบคุมภายในให้
สอดคล้องกัน
Concepts, principles, and the meanings of corporate governance, discussion of
contemporary issues of corporate good governance and sustainability development, Enterprise Risk
Management (ERM) and internal control in accordance with COSO’s concepts, business environment,
main business activities and functions, work-flow analysis in identification of the key areas of risk
and in setting coherence of the related internal control functions.
ACC 628

การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรมทางวิชาการ
3(3-0-6)
(Literature Reviews and Academic Discussion)
ความสาคัญของการทาบทวิจารณ์การทบทวนวรรณกรรม การสรุ ปประเด็นสาคัญของ
งานวิจยั และประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว การระบุปัญหาการวิจยั และคาถามวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยบเรี ยงความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการนาเสนอ
Importance of preparing a critical review of the literature, summarization of the major
research issues and past contributions, identification of a research problem and associated research
questions, development of skills required in composing and presenting literature reviews.
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หมวดวิชาเลือก
ACC 603 ภาวะผู้นาสาหรับนักบัญชี และการบริหารทีมงาน
3(3-0-6)
(Leadership (Leadership for Accountants and Teamwork Management)
หลักการและแนวคิดภาวะผูน้ าขององค์การ การฝึ กการสารวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ
คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการพัฒนาภาวะผูน้ า ทักษะภาวะผูน้ า ความสามารถในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ การบริ หารความสัมพันธ์ของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย การพัฒนาการบริ หารทีมงาน การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารทางอีเล็กทรอนิ กส์ ในการพัฒนา
และรักษาทีมงาน การสร้างความได้เปรี ยบการแข่งขันของทีมงานและการเจรจาต่อรอง
Principles and concepts of organization leadership, practice in personality self-observe,
ethic and emotion quotient for leadership development, leadership skills, working with others
capability, analysis of business environment, management of stakeholder relationships, teamwork
management, the use of electronic communication technologies for team development and retaining,
the competitive advantage creation of teamwork, and negotiation.
ACC 633

สั มมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Seminar in Internal Control and Internal Audit)
อภิปรายกรณี ศึกษา และ ประเด็นร่ วมสมัยเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริ ยธรรมผูต้ รวจสอบภายใน ปัญหาในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในทั้งในส่ วนของการตรวจสอบการบริ หาร การดาเนินการ การควบคุม และการ
รายงานผลการตรวจสอบ
Discussions of case studies and contemporary issues of internal control and internal
audit, internal auditing standards, the ethics of internal auditors, problems in internal auditing
involving management, operating, controlling, and audit reporting.
ACC 634

การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Control and Audit of Accounting Information System)
หลักการและวิธีการของการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช้
คอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดการบริ หารความเสี่ ยงของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายในและ
ความเสี่ ยงของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ การระบุปัจจัยเสี่ ยง เทคนิคและการเลือกใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปสาหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี การกาหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม และการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
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Principles and procedures of control and audit based computer accounting information
system in line with the COSO’s Enterprise Risk Management concepts, evaluation of the internal
control and the risk of computer information system, identifying risk objectives, techniques and
selection of software package for accounting information system, identifying appropriate audit
procedures, and the usage of software package in auditing for accounting information system.
ACC 641

การจัดการเครื่องมือทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Instruments Management)
แนวคิด หลักการ ประเภทของเครื่ องมือทางการเงินและการคานวณมูลค่า หลักการการ
ซื้ อและกลยุทธ์การป้ องกันความเสี่ ยงโดยตราสารอนุพนั ธ์ การคัดเลือกและการใช้เครื่ องมือทางการเงิน
ในการบริ หารเงินทุนของกิจการ ประเภทของสัญญาและข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข
ปั ญหาหนี้ เสี ย และผลกระทบของเครื่ องมือทางการเงินต่อการบัญชีและภาษีอากร
Concepts, principles, types of financial instruments and instruments valuation, concepts
of trading and hedging strategies by using derivatives, selection and application of financial
instruments in the entity’s capital management, types of contracts and related regulations, the
problem solving of nonperforming loans, and the impact of financial instruments on accounting and
taxes.
ACC 643

การรายงานทางการเงินสาหรั บธุรกิจข้ ามชาติ
3(3-0-6)
(Financial Reporting for Multinational Enterprises)
แนวคิด หลักการและวิธีการทางบัญชี การเงินของประเทศต่างๆ บทบาทของสหพันธ์นกั
บัญ ชี ร ะหว่ า งประเทศและคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ร ะหว่า งประเทศ การเปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ที่มีต่อการบัญชี และการรายงานทาง
การเงินของประเทศต่างๆ รวมถึงการอภิปรายถึงวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีที่ดี
Concepts, principles and procedures of financial accounting in different countries, roles
of the International Federation of Accountants and the International Accounting Standard Board,
comparison of impact of the economic environment, government’s policy and laws on accounting
and accounting reports of different countries, including discussion of the best accounting practices.
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ACC 646

สั มมนาปัญหาภาษีเงินได้
3(3-0-6)
(Seminar in Problems of Income Tax)
การอภิปรายปั ญหาภาษีเงินได้ของบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล หลักปฏิบตั ิเพื่อใช้
ในการแก้ไขปั ญหาการชาระภาษีตามข้อกาหนดการจัดเก็บภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร โดยศึกษาจาก
แนวคิดหรื อคาวินิจฉัยของกรมสรรพากร สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจากกฎหมายโดยใช้กรณี ศึกษาจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งและแนวทางแก้ไขปั ญหา
Discussions of income tax problems of companies and partnerships, practices for
solving problems of tax payment in accordance with the Revenue Department’s tax collection
conditions evidenced by the central tax court’s decisions and judgments, tax privileges under the
investment promotion law studied through the real problems and possible solutions.
ECO 605

เศรษฐศาสตร์ สาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Economics for Business)
หลักการ แนวคิ ด และทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ สาหรั บใช้ประกอบการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ
พฤติกรรมของผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภค โครงสร้ างตลาดประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์ในการกาหนดราคาภายใต้
โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ การประยุกต์ทฤษฎีเกมสาหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุ รกิจ ผลดีผลเสี ย
ของการแทรกแซงจากภาครัฐ ความเข้าใจการทางานของระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง รวมทั้ง นโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมอื่ น ๆ ต่ อ เศรษฐกิ จ ในภาพรวม เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ ตลาดการเงิน ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ การค้าและการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ ยน ดุ ลการชาระเงิน การวิเคราะห์และการพยากรณ์ตวั แปรทาง
เศรษฐกิจภายใต้ความไม่แน่นอน
Principles, Concepts, and theories in economics with purpose for applying in business
decision making process, producer and consumer behaviors, market structures, pricing strategies
under different types of market structures, game theory for business strategic planning, pros and cons
of government intervention, understanding of economy functions, effects of monetary and fiscal
policies as well as other economic and social policies on the overall economy, creative economy,
financial market, international competitiveness, international trade and capital mobility, exchange rate
regimes, balance of payments, analyzing and forcasting trend of economic variables under
uncertainty.
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MGT 661

การจัดการและพฤติกรรมองค์ การ
3(3-0-6)
(Management and Organizational Behavior)
แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผูบ้ ริ หารในยุคที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง
และมีการแข่งขันสู ง ศึกษากระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การออกแบบองค์การ
และการควบคุม รวมถึงการศึกษาแนวคิดเรื่ องพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผูน้ าใน
องค์การ การติดต่อสื่ อสาร ความขัดแย้ง และวัฒนธรรมองค์การ ตลอดจนถึงการกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อ
การพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
Management concepts; planning, organizing, organizational design, and controlling,
topics also include the study of organizational behavior concepts in group behavior, motivation,
leadership, communication, and conflict so as to develop business policy under the changing
organizational environment.
MGT 662

การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ แผนธุรกิจ
3(3-0-6)
(Strategic Management and Business Plan Analysis)
แนวความคิด กระบวนการ ระดับ และธรรมชาติของกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์ กลยุทธ์และทางเลื อก การกาหนดเป้ าหมาย การ
กาหนดนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร การทบทวน การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อผูศ้ ึกษา
จะสามารถก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นระดับ ต่ า งๆ ขององค์ ก ารได้อ ย่ า งสอดคล้อ งและเหมาะสมกับ ทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่ งได้แก่ สภาวะการเงิน กาลังคนและทรัพยากรการผลิ ตต่างๆ รวมทั้ง
การกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ จะทาให้องค์การเป็ นผูน้ าธุ รกิ จในด้าน
นั้นๆ ได้ ตลอดจนศึ กษาวิเคราะห์แผนธุ รกิ จเพื่อการวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ในโครงการต่างๆ ของ
องค์การ
Concepts, process, levels, and nature of business strategy; the internal and external
environment evaluation; strategic analysis and choice; setting goals, establishing policies, and
allocating resources; strategic review, evaluation and control. The course also includes business plans
analysis.
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MGT 671

การจัดการธุรกิจข้ ามชาติ
3(3-0-6)
(Global Business Management)
แนวคิดเกี่ยวกับธุ รกิจข้ามชาติและธุ รกิจระหว่างประเทศ ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการ
ธุ รกิจข้ามชาติ ตลอดจนศึกษาถึงการจัดการตลาดของธุ รกิจข้ามชาติ การกาหนดกลยุทธ์การจัดการธุ รกิจ
ข้ามชาติ
Importance of global business management, strategies to solve global business
problems under different political, legal, taxation systems and cultures; operation and management of
multinationals; globalization issues; the roles, functions and importance of international trade
organizations.
MGT 672

กลยุทธ์ การเป็ นผู้นา ผู้ประกอบการและการสร้ างทีมงาน
3(3-0-6)
(Leadership, Entrepreneurship and Teamwork Strategy)
แนวความคิดของผูน้ า ผูป้ ระกอบการและการสร้ างทีมงาน ตลอดจนบทบาทความ
รับผิดชอบ และกลยุทธ์การเป็ นผูน้ า ผูป้ ระกอบการ และการทางานเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ผล ทักษะใน
การเป็ นผูน้ าผูป้ ระกอบการ และกลยุทธ์ในการทางานเป็ นทีม
Concept of leadership, entrepreneurship and team building; role, responsibility, and
strategy to develop leadership entrepreneurship and team building skill.
3.1.5.3. วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2 / การค้ นคว้าอิสระและการสอบประมวล
ความรู้ แผน ข.
ACC 697 การศึกษาค้ นคว้าอิสระ
6(0-18-9)
(Independent Study)
นักศึกษาจะต้องศึกษาประเด็นทางการบัญชี หรื อทางด้านอื่นๆที่เกี่ ยวข้องเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ ของนักศึกษาจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยอาศัยการประยุกต์การออกแบบวิจยั ทั้งนี้
ต้องปรึ ก ษากับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกับ หัวข้อที่ จะท าการศึ ก ษาก่ อนท าวิจยั และให้มี ก ารจัดท า
รายงานตามแบบที่คณะกรรมการหลักสู ตรกาหนด
The students must study a topic in accounting or related fields to widen their
knowledge through independent study by means of using a modified research design. They are
required to consult with their advisors about the topic prior to conducting research, and submitting
a research report with the standard format.
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ACC 698

การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examinations)
วิชาบังคับก่อน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ้วน หรื อโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสู ตร เกรด : ผ่าน/ไม่ผา่ น
Prerequisite : Completed all required core courses or consent of program
committee, S/U graded.
สอบข้อเขียนรายวิชาในเนื้ อหาวิชาบังคับหรื ออาจจะสัมภาษณ์เพิ่มเติมให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของคณะกรรมการสอบ
A written examination of major course work. An appointed examination committee
may also require an oral examination.
ACC 699 วิทยานิพนธ์
12(0-36-18)
(Thesis)
นัก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กแผน ก แบบ ก2 จะต้อ งท าวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
การศึกษาใน หลักสู ตรหัวข้อวิจยั จะเกี่ ยวกับการบัญชี หรื อสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้องโดยจะต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบป้ องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน
The student who chooses plan A type A2 must complete a thesis on accounting or
related fields as a partial requirement of this program. The research topic must be approved by the
research topic defense examination committee and the advisor prior to their actual research
conducting.

26

3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร

1

2

3

ตาแหน่ ง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วัลลภ บัวชุม

ผูช้ ่วยศาสตรารย์

อาจารย์

นางนิ่มนวล วิเศษสรรพ์

นางสาวภัทรณัชชา
โชติคุณากิตติ

เลขที่
บัตรประชาชน
5 0119000254 6

3 12990019387 7

3 7599 00246 94 1

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.
วท.ม.
Ph.D.

การบัญชีบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Accounting

บช.บ.

การบัญชีการเงิน

บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชีการเงิน
การจัดการทัว่ ไป

บช.ด.
บธ.บ.
บธ.ม.

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชีเพื่อการวางแผน
และควบคุม

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
University of New
England, Australia.
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี
2543
2546
2553
2558
2522
2529
2538
2539
2532
2539
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ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ
D.B.A.

สาขาวิชา
Financial Accounting

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
Southern Cross
2548
University, Australia

3.2.2 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร

1

2

ตาแหน่ ง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วัลลภ บัวชุม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางนิ่มนวล วิเศษสรรพ์

เลขที่
บัตรประชาชน
5 0119000254 6

3 1299 00193 87 7

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

บธ.บ.

การบัญชี

บช.ม.
วท.ม.
Ph.D.

การบัญชีบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Accounting

บช.บ.

การบัญชีการเงิน

บธ.ม.

การบัญชีการเงิน

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
University of New
England, Australia.
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี
2543
2546
2553
2558

2522
2529
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ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

3

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

นางสาวภัทรณัชชา
โชติคุณากิตติ

เลขที่
บัตรประชาชน

3 7599 00246 94 1

คุณวุฒิ
บธ.บ.

การจัดการทัว่ ไป

บช.ด.
บธ.บ.
บธ.ม.

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชีเพื่อการวางแผน
และควบคุม
Financial Accounting

D.B.A.
4.

5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุ ปราณี ศุกระเศรณี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาววันฤดี สุ ขสงวน

3 1015 01508 82 6

3 1202 00150 92 1

สาขาวิชา

บช.บ.
M.B.A.

Finance

บธ.บ.
ปส.
บธ.ม.

การบัญชี
สอบบัญชี
บัญชีการเงิน

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Southern Cross
University, Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Scranton,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี
2538
2539
2532
2539
2548
2518
2527
2530
2531
2535
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับที่
1.

2.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นางรัตนา เพ็ชรวิจิตร

นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล

เลขทีบ่ ัตรประชาชน

คุณวุฒิ

3 10020123142 9

บธ.บ.
น.บ.
M.B.A.

3 10140192392 0

สาขาวิชา

ป.บัณฑิต กฎหมายมหาชน
บช.บ.
บธ.ด.
การบัญชี
(กิตติมศักดิ์)

3.

4.

อาจารย์

อาจารย์

นายธนชัย ผูพ้ ฒั น์

นายสุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์

3 101502322 52 1

3 100905049 39 9

บช.บ.
บช.ม.
M.M.
บธ.บ.
ศศ.บ.
น.บ.
นท.บ.

การบัญชีตน้ ทุน
Marketing and Finance
การบัญชี
การสอนสังคมศึกษา
ประชาสัมพันธ์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2528
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2530
University of Detroit,
2532
U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2512
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 2553
มงคลอีสาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2516
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2520
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2518
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2528
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2530
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
2533
ธรรมาธิราช
30

ลาดับที่

5.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

รองศาสตราจารย์ นต. (หญิง) สุ พตั รา บุญมาก

เลขทีบ่ ัตรประชาชน

3 10010071 01 9

6.

อาจารย์

นายเหรี ยญชัย นาชัยศรี คา้

3 100100298 82 0

7.

อาจารย์

นายฐิติเทพ สิ ทธิยศ

3 100504026 00 7

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน
ร.ม.
บริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บช.บ.
บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.
Business & MIS
University of Detroit,
Michigan, U.S.A.
Certificate Systems Analysis
Computer Science School
Sheppard AFB., Texas
U.S.A.
Certificate Technical Instructor
Computer Science School
Sheppard AFB., Texas
U.S.A.
วศ.บ.
Electrical Engineering
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. Finance
National Institute of
Development
Administration (NIDA)
วท.บ.
เศรษฐศาสตร์ (เกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิยมอันดับ1)

ปี
2540
2546
2515
2520
2526

2530

2526
2532

2534

31

ลาดับที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตรประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.A.

Economics

Ph.D.

Economics

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
Michigan State University, 2538
U.S.A.
Claremont Graduate
2543
University, U.S.A.
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4. การฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
- ไม่มี 5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาการศึกษาค้ นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.1.1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ : ทาการศึกษาในประเด็นปั ญหาทางการบัญชี หรื อประเด็นอื่น
ในศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับการบัญชี เช่น การภาษีอากร การเงิน การควบคุมภายใน พฤติกรรม
องค์การ การบริ หารความเสี่ ยง เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และตลาดทุน เป็ นต้น และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการสอบรายงานการศึกษาอิสระ โดยดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษา และประกาศมหาวิท ยาลัย
รังสิ ตที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 วิทยานิพนธ์ : ทาการวิจยั ในประเด็นปั ญหาทางการบัญชี หรื อ ประเด็นอื่นในศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่ น การภาษีอากร การเงิ น การควบคุมภายใน พฤติกรรมองค์การ การ
บริ หารความเสี่ ยง เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และตลาดทุน เป็ นต้น โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจยั เพื่อให้สามารถใช้เป็ นแหล่ ง อ้างอิ ง ความรู ้ ท างวิชาการ รวมทั้งการนาเสนอรายงานวิจยั ต่ อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ โดยดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ตว่าด้วย
มาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่เกี่ยวข้อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ : กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1) มีความรู้ ค วามเข้าใจในประเด็นการศึ กษา มี วิธีการค้นคว้าอย่างเป็ นระบบโดยมี
ขั้นตอนการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ผลการศึกษาที่ได้สามารถ
นาผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ งั ในทางวิชาการหรื อทางวิชาชีพบัญชี
2) มีความสามารถในการนาเสนอรายละเอียดโครงการศึกษาอิสระ และรายงานผล
การศึกษาอิสระโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับผูฟ้ ัง
5.2.2 วิทยานิพนธ์ : กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระเบียบวิธีวิจยั ทางการบัญชี ในการค้นหาคาตอบ
ให้กบั ประเด็นปั ญหาการวิจยั โดยมี วตั ถุ ประสงค์ในการขยายผลหรื อต่อยอดองค์ความรู ้ เดิ มที่
สามารถนาผลไปใช้ในการอธิบาย หรื อพยากรณ์ ปรากฏการณ์ทางวิชาชีพบัญชี หรื อที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี รวมทั้งสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิทางบัญชี
2) มีความสามารถในการนาเสนอหัวข้อและโครงร่ างการวิจยั และรายงานผลการวิจยั
โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับผูฟ้ ัง
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5.3 ช่ วงเวลา
5.3.1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
5.3.2 วิทยานิพนธ์ :
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
5.4.1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.4.2 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 หัวหน้าหลักสู ตร จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้กบั นักศึกษาใหม่ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาในแผนการศึกษาที่มี ได้แก่ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข และขั้นตอนต่างๆ ในทาง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาโครงการศึกษาอิสระ และ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งเทคนิคการพัฒนาหัวข้อ
5.5.2 คณะกรรมการหลักสู ตร จะต้องจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้กบั นักศึกษาและดาเนินการเสนอชื่ อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระหรื ออาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ตว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
5.5.3 คณะกรรมการหลักสู ตร เป็ นผูจ้ ดั กาหนดการการสอบการนาเสนอโครงการศึกษาอิสระ
หรื อ หัวข้อและโครงร่ างวิทยานิพนธ์ โดยจะต้องแจ้งให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันสอบ
และให้นกั ศึกษาจัดส่ งต้นฉบับพร้อมสาเนาเอกสารหัวข้อและโครงการการศึกษาอิสระ หรื อหัวข้อและ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์และแบบฟอร์ มต่างๆตามที่บณั ฑิตวิทยาลัยกาหนดให้กบั เลขานุการคณะกรรมการ
หลักสู ตรตามจานวนที่กาหนด ก่อนวันสอบฯ 2 สัปดาห์
5.5.4 นักศึกษาที่สอบโครงการศึกษาอิสระ หรื อ หัวข้อและโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ จะต้องสอบ
การนาเสนอต่อคณะกรรมการสอบฯที่แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการตามแนวทางปฏิบตั ิของบัณฑิตวิทยาลัย
และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบฯ ไปปรับปรุ งโครงการศึกษาอิสระ หรื อวิทยานิพนธ์ ให้
มีความสมบูรณ์ ภายใต้การให้คาปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.5.5 ในระหว่างที่ดาเนินการศึกษา หรื อ ดาเนินการวิจยั ให้นกั ศึกษาจัดทารายงานความคืบหน้า
การดาเนินการศึกษาหรื อดาเนินการวิจยั ให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาจนกว่าการศึกษาเสร็ จสิ้ น
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ใช้วธิ ีการสอบปากเปล่าสาหรับการศึกษาอิสระ และการสอบป้ องกันรายงานวิทยานิพนธ์
โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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รังสิ ตว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
5.6.2 ให้นกั ศึกษา ปรับปรุ งแก้ไขรายงานผลการศึกษาอิสระหรื อวิทยานิพนธ์ ตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาภายในเวลาที่กาหนด
5.6.3 สาหรับวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องเขียนบทความวิจยั ที่กล่าวถึงสรุ ปผลการวิจยั ที่ได้จากการ
ทาวิทยานิพนธ์ และนาเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทศั นคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าและทางานเป็ นทีม

3. มีทกั ษะในการทาและนาเสนอผลงานวิจยั

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การสอดแทรกจริ ยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชารี ยน เช่น วิชาสัมมนา เป็ นต้น
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึกษาต้องทางาน
เป็ นกลุ่ม และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการ
ทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าและการเป็ นสมาชิก
กลุ่มที่ดี
- มีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง เช่นการเข้า
เรี ยนตรงเวลา การเข้าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ การมี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน เสริ มความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น
- ให้นกั ศึกษาฝึ กการนาเสนอผลงานวิจยั ผ่าน
การเรี ยนในรายวิชา โครงการพัฒนาทักษะการ
นาเสนอบทความวิจยั และการสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าประชุมวิชาการระดับชาติ หรื อ
ระดับนานาชาติ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มี ความรู ้ และความเข้า ใจในคุ ณค่าแห่ ง วิชาชี พ จรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถ
วินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณ หรื อปัญหาทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1.2 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั เคารพและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
1.3 สามารถจัดการ เสนอความเห็นเพื่อแก้ไขปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยคานึงถึงผลกระทบหรื อความรู้สึกของผูอ้ ื่น
1.4 มี จิ ต สาธารณะ มี พ ฤติ ก รรมแสดงถึ ง การส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ใช้การสอนสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ ในการสอนของแต่
ละรายวิชา พร้ อมกับให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการแสดงความเห็ นเกี่ ยวกับแนวทางในการพัฒนา
จิตใจ ความประพฤติที่เป็ นแบบอย่างที่ดีงามให้ได้อย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ประเมินจากการสังเกตความประพฤติดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม การแสดงความเห็น
ต่อกรณี ศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ งด้านคุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชี พ การถามตอบใน
ชั้นเรี ยน และการสอบวัดผล
2.2 ทักษะด้ านความรู้
1. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1.1 มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการการบัญชี ที่รับรอง
โดยทัว่ ไป
1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กบั องค์ความรู ้ดา้ นการ
บัญชี และสามารถประยุกต์ บูรณาการความรู ้ ได้ ทั้งในการศึกษาค้นคว้าและการนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
1.3 มีความรู ้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ ใหม่ และนาผลไปใช้ท้ งั ในวิชาการและ
การปฏิบตั ิทางวิชาชีพ รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจยั และวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
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2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ใช้วธิ ี การเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย การบรรยาย
การใช้ก รณี ศึ ก ษา การศึ ก ษาอิ ส ระ การสาธิ ต ตลอดจนให้มี แ ลกเปลี่ ย นตามความคิ ด เห็ น จาก
ประสบการณ์จริ งของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ซึ่ งมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความแม่นยาในหลักการ แนวคิด และ
มาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการประยุกต์ในการปฏิบตั ิ
3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากการสอบวัดผล คุณภาพของงานและการนาเสนอในชั้นเรี ยน
2.3 ทักษะทางปัญญา
1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1.1 สามารถใช้ความรู ้ ท้ งั ในทางทฤษฎี และการปฏิ บตั ิ ในเชิ งการจัดการเพื่อการพัฒนา
หรื อปรับปรุ งคุณภาพงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์หรื อรายงานทางวิชาการ พัฒนาความคิดโดย
บูรณการกับความรู ้เดิมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.3 สามารถวิเ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาที่ มี ความซับซ้อน ในสถานการณ์ ที่ มี ข ้อ มู ล ไม่
ครบถ้วนได้ และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
1.4 สามารถวางแผน ดาเนินงานโครงการสาคัญ รวมถึงการใช้เทคนิคการวิจยั ในการหา
ข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และนาไปขยายผลได้ในทางปฏิบตั ิ
2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้วิธีการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่ น การเรี ยนรู ้ ปัญหาและการแก้ไข
ปั ญหาโดยใช้กรณี ศึ ก ษา การค้นคว้า การวิจยั การศึ กษาอิ ส ระ ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นจากประสบการณ์จริ งของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ซึ่ งมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถคิด
วิเ คราะห์ ปั ญ หาที่ มี ค วามซับ ซ้อ น และตัด สิ น ใจเสนอแนวทางแก้ปั ญหา ตลอดจนระบุ ไ ด้ถึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินคุ ณภาพการแก้ไขกรณี ศึกษ คุณภาพของงานที่มอบหมายและการนาเสนอใน
ชั้น เรี ย น และการสอบวัด ผล รวมทั้ง การสอบปากเปล่ า การศึ ก ษาอิ ส ระ การสอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานในระดับสู งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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1.2 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นได้อย่างเต็มที่ท้ งั ในการทางาน การจัดการข้อโต้แย้ง การแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
1.3 แสดงออกถึงการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของกลุ่ม
2. กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้วิธีกระบวนการกลุ่มโดยให้ทางานกลุ่มหรื องานเดี่ ยวที่จาเป็ นต้องประสานงาน และ
อาศัย ความสามารถในการติ ดต่ อ สื่ อสารกับ บุ ค คล รวมทั้ง การออกไปค้น คว้า หาข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งที่มีในห้องสมุดและที่อื่น โดยมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาใช้ความสามารถเฉพาะตน
และของผูร้ ่ วมงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทีมงานและทักษะผูน้ า
3. กลยุ ทธ์ ก ารประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินผลจากคุณภาพและการนาเสนอผลงาน รวมทั้งการผลสาเร็ จการดาเนิ นการ
กิจกรรมหรื อโครงการพัฒนานักศึกษาที่ทางหลักสู ตรจัดให้มีข้ ึน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิเคราะห์ เ ชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 สามารถคัดกรองข้อมูลเชิ งคณิ ตศาสตร์ สถิติเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาข้อ
สรุ ปประเด็นปัญหาที่ศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
1.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิ คการสื่ อสารกับกลุ่มผูฟ้ ั งที่แตกต่าง
กันได้อย่างเหมาะสม
1.3 สามารถนาเสนอรายงานทั้ง ในรู ป แบบที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการผ่า นสิ่ ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการหรื อวิชาชีพบัญชี การรายงาน การศึกษาอิสระ หรื อ วิทยานิพนธ์
2. กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้วธิ ี การเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่น การเรี ยนรู ้จากกรณี ปัญหาและการ
แก้ไขปั ญหาซึ่ งจะต้องมีประเด็นปั ญหาการตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิ จ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลเชิ งปริ มาณ
ซึ่ ง มุ่ ง เน้น ให้ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นาความสามารถการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ การตัด สิ น ใจ
ตลอดจนความสามารถในการนาเสนอให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้
3. กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเมินผลจากคุณภาพและการนาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า การสอบข้อเขียนใน
รายวิชา การสอบปากเปล่ า รวมทั้งการผลส าเร็ จการดาเนิ นการกิ จกรรมหรื อโครงการพัฒนา
นักศึกษาที่ทางหลักสู ตรจัดให้มีข้ ึน
2.6 ทักษะการวิจัย
1. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะการวิจัย
1.1 มีทกั ษะการค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริ ง อย่างมีระบบ
1.2 มีทกั ษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลข้อมูล เพื่อแสวงหาคาตอบด้วย
กระบวนการอันเป็ นที่ยอมรับ
1.3 มีทกั ษะในการใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ที่เหมาะสมในวิชาชีพ
2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิจัย
การสอนแบบเน้นการสร้างผลงานและพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ (Creativity-Based
Instruction) เป็ นการเรี ยนการสอนที่พฒั นาจาก Research –Based มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างผลงานและ
พัฒนางานเพื่อให้เกิ ดความคิ ดใหม่ โดยเริ่ มจากการตั้งประเด็นการศึ กษาหรื อประเด็นสิ่ งที่ ควร
ได้รับการพัฒนา และใช้กระบวนการวิจยั ในการค้นหาคาตอบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรื อองค์
ความรู ้ใหม่ รวมถึงการรายงานการศึกษา หรื อรายงานการวิจยั ในรู ปแบบเอกสารทางวิชาการ
ตามที่กาหนด
3. กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะการวิจัย
3.1 ประเมินจากคุณภาพของรายงานการค้นคว้าอิสระ หรื อ รายงานวิจยั ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์
จากการศึกษาค้นคว้าหรื อการทาวิทยานิพนธ์
3.2 การสอบปากเปล่า
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลกา รเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู ้และความเข้าใจในคุณค่าแห่ งวิชาชี พ จรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถวินิจฉัยปั ญหา
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี หรื อปัญหาทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
2. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั เคารพและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม
3. สามารถจัดการ เสนอความเห็นเพื่อแก้ไขปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยคานึงถึงผลกระทบหรื อความรู้สึกของผูอ้ ื่น
4. มีจิตสาธารณะ มีพฤติกรรมแสดงถึงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
39

3.2 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
2. มี ความรู ้ และความเข้าใจในองค์ความรู ้ ทางด้านอื่ นที่ สัมพันธ์ กบั องค์ความรู ้ ด้านการบัญชี
และสามารถประยุกต์ บูรณาการความรู ้ได้ ทั้งในการศึกษาค้นคว้าและการนาไปใช้ในการปฏิ บตั ิ
ทางวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
3. มี ค วามรู ้ ความเข้าใจในวิธีก ารพัฒนาความรู ้ ใ หม่ และนาผลไปใช้ท้ งั ในวิช าการและการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพ รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจยั และวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
3.3 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ความรู ้ ท้ งั ในทางทฤษฎี และการปฏิ บ ตั ิ ในเชิ งการจัดการเพื่อการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งคุณภาพงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์หรื อรายงานทางวิชาการ พัฒนาความคิดโดยบูรณ
การกับความรู ้เดิมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่มีความซับซ้อน ในสถานการณ์ ที่มีขอ้ มูลไม่ ครบถ้วนได้
และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถวางแผน ดาเนินงานโครงการสาคัญ รวมถึงการใช้เทคนิคการวิจยั ในการหาข้อสรุ ปที่
สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และนาไปขยายผลได้ในทางปฏิบตั ิ
3.4 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานในระดับสู งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นได้อย่างเต็มที่ท้ งั ในการทางาน การจัดการข้อโต้แย้ง การแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์
3. แสดงออกถึ ง การเป็ นผู ้น าได้อ ย่ า งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของกลุ่ม
3.5 ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมู ลเชิ ง คณิ ตศาสตร์ สถิ ติเพื่ อนามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่ อหาข้อสรุ ป
ประเด็นปัญหาที่ศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
2. สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิ คการสื่ อสารกับกลุ่มผูฟ้ ั งที่แตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสม
3. สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพบัญชี การรายงาน การศึกษาอิสระ หรื อ วิทยานิพนธ์
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3.6 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะการวิจัย
1. มีทกั ษะการค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริ ง อย่างมีระบบ
2. มีทกั ษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลข้อมูล เพื่อแสวงหาคาตอบด้วยกระบวนการ
อันเป็ นที่ยอมรับ
3. มีทกั ษะในการใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ที่เหมาะสมในวิชาชีพ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
วิจยั

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ACC 505 การเขียนทางวิชาการและสถิติวเิ คราะห์

○

●

○

○

-

●

-

-

○

-

-

-

-

●

-

●

-

-

-

-

-

ENG 500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา

○

●

○

○

-

●

-

-

○

-

-

-

-

●

-

●

-

-

-

-

-

ACC 601 การจัดการการเงินขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

-

●

○

○

-

●

-

-

●

○

●

●

○

●

○

●

○

●

-

-

-

ACC 602 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางบัญชี

-

○

○

●

○

-

●

●

-

●

-

●

●

-

-

●

○

●

-

-

-

ACC 620 สัมมนาการบัญชีการเงินและจริ ยธรรมวิชาชีพ

●

●

●

●

●

-

-

●

●

-

-

-

-

●

●

-

●

-

-

-

-

ACC 621 สัมมนาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

-

○

●

○

●

○

-

●

●

-

●

-

-

●

●

●

-

-

-

-

-

ACC 622 การบัญชีบริ หารเชิงกลยุทธ์

●

-

-

-

●

●

-

-

-

-

●

●

○

○

●

○

●

-

-

-

หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน

หมวดวิชาบังคับ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

1

ACC 623 การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ์
ACC 626 การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACC 627 การกากับดูแลกิจการและการบริ หารความ
เสี่ ยง
ACC 628 การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรม
ทางวิชาการ
หมวดวิชาเลือก
ACC 603 ภาวะผูน้ าสาหรับนักบัญชีและการบริ หาร
ทีมงาน

2.ความรู้

2

3

4

1

2

3

○

-

●

-

-

●

-

●

●

-

-

●

●

○

●

○

-

●

-

○

-

●

●

-

-

-

○

-

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

●

●

-

●

-

●

●

-

●

-

-

○

●

-

○

○

●

-

○

●

●

-

-

●

●

-

-

-

-

2

3

4

4.ทักษะความ 5.ทักษะการ
สัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
ระหว่ างบุคคล ตัวเลขการ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

6. ทักษะการ
วิจยั

1

2

3

1

2

3

●

○

○

-

●

-

-

-

-

●

●

-

●

○

-

-

-

-

●

-

●

-

-

-

-

-

-

●

-

-

-

-

●

-

-

-

●

-

●

●

-

●

-

-

-

-
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

1

หมวดวิชาเลือก (ต่ อ)
ACC 633 สัมมนาการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
ACC 634 การควบคุมและการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
ACC 641 การจัดการเครื่ องมือทางการเงิน
ACC 643 การรายงานทางการเงินสาหรับธุรกิจ
ข้ามชาติ
ACC 646 สัมมนาปั ญหาภาษีเงินได้
ECO 605 เศรษฐศาสตร์สาหรับธุรกิจ

2

3

4

2.ความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4.ทักษะความ 5.ทักษะการ
สัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
ระหว่ างบุคคล ตัวเลขการ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

1

2

3

6. ทักษะการ
วิจยั

1

2

3

-

●

-

●

-

●

-

-

●

-

●

-

●

-

-

-

●

-

-

-

-

-

●

-

●

-

●

-

-

●

-

●

-

●

-

-

-

●

-

-

-

-

-

-

○

○

○

●

●

-

-

-

●

-

-

●

-

●

●

-

-

-

-

●

-

-

-

-

●

●

-

-

-

●

●

●

-

-

●

-

-

-

-

-

-

●

●

-

-

●

-

-

-

●

●

-

●

●

-

●

○

-

●

-

-

-

●

●

●

-

-

-

-

-

-

●

●
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
การบริ หารเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ
การจัดการธุรกิจข้ามชาติ
กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าผูป้ ระกอบการและการสร้าง
ทีมงาน
วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2 และการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ แผน ข
ACC 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ACC 698 การสอบประมวลความรู ้
ACC 699 วิทยานิพนธ์

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
วิจยั

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

-

○

●

-

●

●

●

-

●

●

●

●

-

●

○

-

●

●

-

●

●

-

●

-

-

●

○

-

●

-

-

●

●

●

-

-

-

-

-

-

○

-

-

-

●

●

-

●

-

●

-

-

●

●

●

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MGT 661
MGT 662
MGT 671
MGT 672

-

● - -

-

-

-

-

● -

-

-

●

●

-

-

-

-

-

● ● - - -

-

-

● ● ● ● ● ●
- - - - - -

-

● ● -

-

-

-

-

● ● ● ● ● ●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 ดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยดาเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยน
การวัดผล และประเมินผลอาจกระทาโดยการสอบหรื อวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกาหนดการสอบในแต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยสองครั้ง
1.2 การวัดและประเมินผลเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผสู้ อน หรื อผูท้ ี่คณะ
ที่รับผิดชอบรายวิชาจะกาหนด
1.3 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละแปดสิ บ
ของเวลาศึก ษาทั้งหมดหรื อได้ทางานในรายวิชานั้น จนเป็ นที่เพียงพอตามที่ อาจารย์
ผูส้ อนกาหนด จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับการวัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุ มตั ิเป็ น
กรณี พิเศษจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่
ครบนั้น เนื่องจากเหตุอนั จะโทษนักศึกษาผูน้ ้ นั มิได้
1.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิ พนธ์
เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหลักสู ตรและอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยจะต้อง
เป็ นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยรั ง สิ ต ว่าด้วย การศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ.
2556
1.5 ผลงานวิทยานิ พ นธ์ หรื อการศึ ก ษาค้นคว้าอิ สระของนัก ศึ ก ษาในระดับปริ ญญาโท
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงาน
ได้รับ การตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการที่ เป็ นที่ ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรื อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation
Index (TCI) หรื อ วารสารวิ ช าการที่ มี ก รรมการภายนอกมาร่ วมกลั่น กรอง (Peer
Review) และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรื อนาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
1.6 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็ นอักษรระดับขั้น (Letter Grades)
ที่มีค่าระดับขั้น (Numeric Grades) ดังต่อไปนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่ าระดับขั้น(ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยีย่ ม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
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C+
พอใช้
2.5
C
อ่อนมาก
2.0
F
ตก
0.0
1.7 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นระดับขั้นเป็ นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็ นหน่วย
กิตสะสมได้
U หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นไม่เป็ นที่พอใจ และไม่นบั หน่วยกิตให้
W หมายความว่า ถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน ใช้เมื่อนักศึ กษาเรี ยนวิชานั้น
ตามความในข้อ 24.2.2 ข้อ บัง คั บ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรื อเมื่อได้รับการอนุ มตั ิ
ให้ลาพักการศึกษา
I หมายความว่า การวัด และประเมิ นผลยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ ใ ช้เมื่ ออาจารย์ผูส้ อน โดย
ความเห็ น ชอบของหั ว หน้ า หลัก สู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น
เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมิ นผลไว้ก่อน เนื่ องจากนักศึกษา
ยัง ปฏิ บ ัติ ง านซึ่ งเป็ นส่ ว นประกอบการศึ ก ษารายวิ ช านั้น ยัง ไม่
สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องดาเนินการ
ติดต่ออาจารย์ผสู ้ อนหรื อภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มี
การวัดและประเมิ นผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณี ที่มี
เหตุ อนั ควร อาจารย์ผูส้ อน หรื อภาควิชาที่ รับผิดชอบรายวิชานั้น
อาจอนุ ญ าตให้ ข ยายก าหนดเวลาดัง กล่ า วได้ แต่ ท้ ัง นี้ ไม่ เ กิ น 2
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไป เมื่อพ้นกาหนดดังกล่าว
ยังไม่สามารถวัดและประเมิ นผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ ยนเป็ น
ระดับขั้น F หรื อสัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณี ทนั ที
IP หมายความว่า การศึ ก ษาในรายวิ ช านั้น ยัง ไม่ สิ้ น สุ ด การให้ สั ญ ลัก ษณ์ IP จะ
กระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ มีการเรี ย นหรื อปฏิ บตั ิ ง านต่ อเนื่ องกัน
มากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรี ยน
หรื อ การปฏิ บ ตั ิ ง านในรายวิ ช านั้นสิ้ น สุ ด และมี ก ารประเมิ นผล
การศึกษาเป็ นระดับขั้น หรื อสัญลักษณ์ S หรื อ U ตามแต่กรณี
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา ในขณะที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่
มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและการประเมินผลการสอบประมวลความรู้
สาหรับ
นักศึกษาที่ศึกษาในแผนการศึกษา ข ไม่มีวทิ ยานิพนธ์ เพื่อประเมินความรอบรู ้ และความสามารถ
บูรณาการความรู ้ที่ศึกษามาในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการสอบปากเปล่ารายงานการศึกษาอิสระ ซึ่ งมี
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
ส่ วนนัก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในแผน ก แบบ ก2 มี วิท ยานิ พ นธ์ ใช้วิธี ก ารสอบปากเปล่ า โดยมี
คณะกรรมการสอบประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก 1 คน และกรรมการภายใน 2 คน เพื่ อ
ประเมินความรู้ที่ได้จากการทาวิทยานิพนธ์
นอกจากนี้ ได้มีการจัดทาการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ซึ่งให้นกั ศึกษา
แสดงความเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาและผลกระทบต่อสัมฤทธิ์
ผลการเรี ยน ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
2.2 การทวนสอบเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว
ใช้วธิ ีการวิจยั ในการติดตามมหาบัณฑิต ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การทางาน ความก้าวหน้า
ในงาน โดยประเมินจากมหาบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาแล้ว ในด้านความเห็นต่อหลักสู ตร การนา
ความรู ้ไปใช้ ความมัน่ ใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ และความพึงพอใจของ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อมหาบัณฑิต โดยประเมินจากหัวหน้าหน่วยงานที่มหาบัณฑิตทางานใน
ปัจจุบนั
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 แผน ก แบบ ก2
3.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้สอบผ่านวิทยานิ พนธ์และ
ได้ส อบผ่า นภาษาอัง กฤษตามประกาศมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตเรื่ อ งเกณฑ์ม าตรฐาน
ความรู้ ภาษาอังกฤษสาหรั บนักศึ กษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิ ต รวมทั้งเกณฑ์
อื่นๆ ครบถ้วนตามหลักสู ตร และข้อกาหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริ ญญา
3.1.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3.1.3 ตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ใน
ก. วารสารวิช าการในรู ป แบบกระดาษหรื อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรื อ
ข. วารสารวิชาการในรู ปแบบกระดาษหรื ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรื อ
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ค. วารสารวิชาการในรู ปแบบกระดาษหรื ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่มีกรรมการภายนอก
มาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรื อ
ง. นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในรู ปแบบการนาเสนอผลงานแบบบรรยายหรื อ
โปสเตอร์ และบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceeding)
3.1.4 ไม่ อยู่ใ นระหว่า งการรอรั บ โทษทางวินัย นัก ศึ ก ษาที่ ระบุ ใ ห้งดการเสนอชื่ อเพื่ อ
รับปริ ญญาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
3.2 แผน ข
3.2.1 ได้ศึ ก ษาและผ่ า นการวัด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ า งๆ ได้ส อบผ่ า นการสอบ
ประมวลความรู ้ดว้ ยข้อเขียนและได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
รังสิ ตเรื่ องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญา
มหาบัณ ฑิ ต รวมทั้ง เกณฑ์ อื่ น ๆ ครบถ้ว นตามหลัก สู ต ร และข้อ ก าหนดของ
สาขาวิชาที่จะรับปริ ญญา
3.2.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3.2.3 ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
จาก 2 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการในรู ปแบบกระดาษ
หรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ก รรมการภายนอกมาร่ ว มกลั่นกรอง (Peer
Review) โดยมี ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบัน ร่ ว มเป็ นกรรมการ
พิ จารณาด้วย หรื อนาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิช าการทั้ง ในรู ป แบบการ
น าเสนอผลงานแบบบรรยายหรื อ โปสเตอร์ และบทความฉบับ
สมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ
(Proceeding)
ลักษณะที่ 2 เผยแพร่ ผลงานศิ ลปะในลักษณะการจัดนิ ทรรศการหรื อการจัดการ
แสดง ซึ่ งเป็ นการน าเสนอผลงานศิ ล ปะที่ เ ป็ นผลงานวิ ช าการสู่
สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลื อกคุ ณภาพผลงานก่ อน
การเผยแพร่ จากคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองผลงานซึ่ ง
ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ า กว่า 3 คน
โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้วย
3.2.4 ไม่อยูใ่ นระหว่างการรอรับโทษทางวินยั นักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริ ญญาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิ ทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์
1.2 มีการปฐมนิ เทศ และพัฒนาอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548
1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ประจาหลักสู ตร และอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับ
การบริ การหลักสู ตรตามกรอบ TQF และการประกันคุณภาพ
1.4 พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการทาหน้าที่เป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1.5 กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู ้โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
1.6 สร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นเป็ นมิตรพร้อมร่ วมปฏิบตั ิงาน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
3) ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการให้
คาปรึ กษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการให้คาปรึ กษาที่ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
4) กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู ้โดยเข้าร่ วมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอน การ
วัดและการประเมินผล การทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน หรื อการ
ประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั หรื ออื่น
5) จัดให้มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์การสอนให้กบั อาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
1) การให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การทางวิชาการและวิชาชีพ
2) ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่
3) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมทักษะการวิจยั และการให้คาปรึ กษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาหลักสู ตร ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิชาการบัญชี 2 คน
แบ่งเป็ นด้านวิชาการบัญชี 1 คน ด้านวิชาชี พบัญชี 1 คน โดยทาหน้าที่ให้คาปรึ กษา ความ
คิดเห็นและคาแนะนาต่อคณะกรรมการหลักสู ตรบัญชี มหาบัณฑิต เกี่ยวกับนโยบายการบริ หาร
หลักสู ตรทั้งด้านวิชาการและด้านการจัดการและกากับดูแลเรื่ องคุณภาพการศึกษา
1.2 มีคณะกรรมการหลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต ประกอบด้วยหัวหน้าหลักสู ตร เป็ นประธานโดย
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาหลักสู ตร 4 คน ทาหน้าที่ดา้ นการจัดการเพื่อดาเนินการต่างๆ ให้
เป็ นไป ตามนโยบายมหาวิทยาลัย แผนดาเนินงานหลักสู ตร และแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอทุกภาคการศึกษา
1.3 คณะกรรมการเป็ นผูด้ าเนินการให้มีการจัดทา การตรวจสอบติดตาม และรวบรวม รายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) เสนอต่อคณบดี ตามกาหนดตัว
บ่งชี้คุณภาพ
1.4 คณะกรรมการหลักสู ตร ดาเนินการปรับปรุ งหลักสู ตร หรื อขอรับรองมาตรฐานวิชาการ และ
จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้กบั นักศึกษา เพื่อให้หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนมี
คุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
1) จัดทางบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา
2) เลขานุการคณะกรรมการหลักสู ตร เป็ นผูด้ าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยผ่านความ
เห็นชอบของผูห้ วั หน้าหลักสู ตร ซึ่งจะต้องเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย
3) หัวหน้าหลักสู ตรมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ การใช้งบประมาณเพื่อรายงานให้คณบดี
รับทราบทุกสิ้ นภาคการศึกษา โดยรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการเข้า
ในระบบแผนงานมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
1) จานวนหนังสื อวารสารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ภาคผนวก 2 (รายละเอียดในแผ่น CD)
2) จานวนและรายชื่อหนังสื อสาหรับสาขาวิชาในสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีอยู่
เมื่อเริ่ มโครงการ ภาคผนวก 3 (รายละเอียดในแผ่น CD)
3) รายชื่อวารสารสาหรับสาขาวิชาในสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีอยูเ่ มื่อเริ่ ม
โครงการ ภาคผนวก 4 (รายละเอียดในแผ่น CD)
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4) จานวนและชนิ ดของอุปกรณ์การศึกษาในสาขาวิชาที่มีอยูเ่ มื่อเริ่ มโครงการ ภาคผนวก 5
(รายละเอียดในแผ่น CD)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
1) จานวนและรายชื่อหนังสื อสาหรับสาขาวิชาที่คาดว่าจะจัดหาเพิ่มขึ้น ภาคผนวก 6
(รายละเอียดในแผ่น CD)
2) จานวนและชนิดของอุปกรณ์การศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าจะจัดหาเพิ่มขึ้นภายในเวลา 5 ปี
ภาคผนวก 7 (รายละเอียดในแผ่น CD)
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ใช้ตวั ชี้วดั ความเพียงพอของทรัพยากร ดังนี้
1. อัตราส่ วนอาจารย์: นักศึกษา 1: 5 คน
2. อัตราส่ วน Computer ต่อนักศึกษา 1:1 คน
3. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1: 5 คน
4. อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ 1: 15 คน
5. ห้องเรี ยนมีความสะดวกสบาย นักศึกษามีความพอใจต่ออุปกรณ์การศึกษาต่างๆที่จดั ให้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ใหม่ตอ้ งมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี และ/ หรื อมีตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
1) มีการประชุมคณะกรรมการหลักสู ตรฯ เพื่อพิจารณานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิ
การประจาปี รวมทั้งการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
2) มีวาระการประชุมที่สาคัญ ได้แก่ การแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับการดาเนินการสอน
การให้คณะกรรมการหลักสู ตรได้รับทราบและเปิ ดโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ นการ
หลักสู ตร ปั ญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปรับปรุ ง
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
หัวหน้าหลักสู ตรเสนอต่อคณบดีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดาเนิ นการเสนอชื่ อ
เพื่อ
แต่งตั้งเป็ นอาจารย์พิเศษประจาบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษจะต้องเป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรั งสิ ตว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
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4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประจาหลักสู ตร คือ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ ปริ ญญาโท
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปพื้นฐานได้ดี
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
เข้าอบรม สัมมนา ในหัวข้อที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุ งงาน อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาจะให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับการลงทะเบียนเรี ยนและคาแนะนาเกี่ยวกับการเรี ยน
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการศึกษาอิสระหรื อวิทยานิ พนธ์ให้คาปรึ กษาคาแนะนาเกี่ ยวกับการดาเนิ น
การศึกษา การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงานวิชาการ
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถร้องทุกข์อุทธรณ์ต่อหัวหน้าหลักสู ตร หรื อคณบดีตามขั้นตอนแนวทาง
ปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 การประมวลผลการติดตามมหาบัณฑิตของหลักสู ตร ได้พบว่ามีความก้าวหน้าในการทางาน
6.2 การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิต ช่วยให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับความคาดหวังของผูใ้ ช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต จะดาเนินการหลังจากที่มีผสู้ าเร็ จการศึกษาในจานวนที่
เหมาะสม
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ป ระจาหลัก สู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มี ส่ วน
ร่ วมในการประชุ มเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสู ตร
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3
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4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละ
ปี การศึกษา
มีการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คาแนะนาด้านการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง ด้าน
วิชาการและ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
จานวนบุ ค ลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน(ถ้า มี )
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิ ต
ใหม่ ที่ มี ต่อคุ ณภาพหลัก สู ตร เฉลี่ ย ไม่ น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
รวมทุกรายวิชาเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
เต็ม 5.0
15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรี ยนการสอนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่ งชี้

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) จัดให้มีการประเมินความเห็นของนักศึกษา และข้อเสนอแนะ เกี่ ยวกับการสอนของทุก
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2) คณะกรรมการหลักสู ตร พิจารณาทบทวนคุณภาพการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาและ
แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้กบั อาจารย์ผสู ้ อน
3) คณะกรรมการหลักสู ตรติดตามและประเมินผลการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นา มคอ. 5 และ มคอ. 7 มาพิจารณาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนของนักศึกษา เพื่อย้อนกลับสู่
ประเด็นปั ญหาการสอน โดยจัดให้มีการประชุมร่ วมกันระหว่างผูส้ อนและคณะกรรมการหลักสู ตร
ในกรณี ที่เห็นว่ากลยุทธ์การสอนนั้นไม่ได้ส่งเสริ มให้สัมฤทธิ์ ผลการเรี ยนเป็ นไปตามเป้ าหมาย
2) นาผลการสอบประมวลความรู ้ หรื อ การสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ประเมินคุณภาพนักศึกษา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
หัว หน้ า หลัก สู ต ร จะจัด ให้ มี ว าระการประชุ ม ของคณะกรรมการหลั ก สู ต ร เพื่ อ ท าการ
ประเมินผลในภาพรวม ตามแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษาที่กล่าวไว้ขา้ งต้นโดยพิจารณาถึง
การบรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล คือ (1) นักศึกษาและมหาบัณฑิต (2) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น
วิชาการและวิชาชีพบัญชี (3) ผูใ้ ช้มหาบัณฑิตหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานที่มหาบัณฑิตรับผิดชอบ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บงั คับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่ 6-15 ที่มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่
มีผลดาเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บงั คับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
มีการประชุมคณะกรรมการหลักสู ตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์
นักศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้มหาบัณฑิต รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
และแผนกลยุทธ์
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ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาโครงสร้างหลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชา บัญชี คณะบัญชี
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
จานวนหนังสื อวารสารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดในแผ่น CD)
จานวนและรายชื่อหนังสื อสาหรับสาขาวิชาในสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ที่มีอยูเ่ มื่อเริ่ มโครงการ (รายละเอียดในแผ่น CD)
รายชื่อวารสารสาหรับสาขาวิชาในสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีอยูเ่ มื่อ
เริ่ มโครงการ (รายละเอียดในแผ่น CD)
จานวนและชนิ ดของอุปกรณ์การศึกษาในสาขาวิชาที่มีอยูเ่ มื่อเริ่ มโครงการ
(รายละเอียดในแผ่น CD)
จานวนและรายชื่ อหนังสื อสาหรับสาขาวิชาที่คาดว่าจะจัดหาเพิ่มขึ้น (รายละเอียดใน
แผ่น CD)
จานวนและชนิ ดของอุปกรณ์การศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าจะจัดหาเพิ่มขึ้นภายใน
เวลา 5 ปี (รายละเอียดในแผ่น CD)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2546
และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา
(เพิม่ เติม) พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต
กฎระเบียบสาหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้ง
กระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์ (ถ้ามี)
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
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