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ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education: OBE) และใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยให้ ผู ้เ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง เน้ น การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ใ ช้ กิ จ กรรมหรื อ การปฏิ บั ติ (Active Learning) ที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะ การใช้ปั ญ หาเป็ นฐานในการเรี ย นรู ้ (Problem-based Learning) การใช้ ก ารวิ จ ัย เป็ นฐาน (Research-based
Learning) และการจัด การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกับ การท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการ เพื่อมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ด้านการบัญชีช้ นั สู งและมีความเชี่ยวชาญด้านการทาวิจยั แบบครบวงจรเพื่อ
พัฒนาตนเองทางอาชีพได้ดีข้ นึ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ของหลักสู ตร
PLO 1 ใช้กระบวนการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาทางบัญชีอย่างเป็ นระบบ
PLO 2 ประยุก ต์ห ลัก การบัญ ชี ข้ นั สู ง และสารสนเทศทางการบัญ ชี เพื่อจัดทารายงาน ทางการบัญ ชี ที่เกี่ ยวข้อ ง และการ
ตัดสินใจขององค์กร
PLO 3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและประยุกต์ใช้จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม และมีความรับผิดชอบในการทางาน
PLO 5 สามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
PLO 6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดวิชาบังคับ/ชุดวิชาโมดูล
464 - 501 ชุดวิชากระบวนการวิจยั ทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ์
(Module: Accounting Research Process for Publication)
464 - 502 ชุดวิชาการบัญชีช้นั สูงเพื่อการปฏิบตั ิงาน
(Module : Advanced Accounting for Practices)
464 – 503 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
(Financial Reports Analysis)
464 – 504 การกากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance)
464 – 601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
(Accounting Information Systems for Decision Making)
2. หมวดวิชาเลือก
464 – 511 การบัญชีระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
(International Accounting)
464 – 512 การบัญชีร่วมสมัย
(Contemporary Accounting)
464 – 611 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Cost Management)
464 – 612 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(Seminar in Financial Accounting)
464 – 613 สัมมนาการบัญชีบริ หาร
(Seminar in Managerial Accounting)
464 – 614 สัมมนาการสอบบัญชี
(Seminar in Auditing)
464 – 615 สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3((3)-0-6)
(Seminar in Internal Control and Internal Audit)
464 – 616 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี
(Special Topics in Accounting)
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
464 – 700 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
464 – 701 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
464 – 800 สารนิพนธ์
(Minor Thesis)

36/39หน่ วยกิต
21 หน่ วยกิต
6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
12 หน่ วยกิต

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

3((3)-0-6)
36/18/6หน่ วยกิต
36(0-108-0)
18(0-54-0)
6(0-18-0)

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผน ก 1
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
464 – 700 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
464 – 700 วิทยานิพนธ์

6(0-18-0)
9(0-27-0)
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
464 – 700 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
464 – 700 วิทยานิพนธ์

9(0-27-0)
12(0-36-0)
แผน ก 2
ปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
464 - 501 ชุดวิชากระบวนการวิจยั ทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ์
464 - 502 ชุดวิชาการบัญชีช้นั สูงเพื่อการปฏิบตั ิงาน
ภาคการศึกษาที่ 2
464 – 503 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
464 – 504 การกากับดูแลกิจการ
464 – 701 วิทยานิพนธ์

6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3(0-9-0)
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
464 – 601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
464 – 701 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
464 – 701 วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6)
6(0-18-0)
9(0-27-0)

แผน ข
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
464 - 501 ชุดวิชากระบวนการวิจยั ทางบัญชีเพื่อการตีพิมพ์
464 - 502 ชุดวิชาการบัญชีช้นั สูงเพื่อการปฏิบตั ิงาน
ภาคการศึกษาที่ 2
464 – 503 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
464 – 504 การกากับดูแลกิจการ
464 – xxx วิชาเลือก
464 – xxx วิชาเลือก

6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
464 – 601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
464 – xxx วิชาเลือก
464 – 800 สารนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
464 – xxx วิชาเลือก
464 – 800 สารนิพนธ์

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3(0-9-0)
3((3)-0-6)
3(0-9-0)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ระดับปริญญาโท
หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO 1 ใช้กระบวนการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาทางบัญชีอย่างเป็ นระบบ
1. การบรรยาย
1. รายงานวิจยั อาทิ รายงานข้อเสนอ
2. กรณี ศึกษา
โครงการวิจยั วิทยานิ พนธ์หรื อ
3. การทางานเป็ นกลุ่ม
สารนิพนธ์ บทความวิจยั เป็ นต้น
4. การสอนด้วยการใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2. การนาเสนอผลงานวิจยั
5. การวิเคราะห์และการอภิปรายผล
3. การสังเกตพฤติกรรม
6. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4. การประเมินการวิพากษ์
7. การนาเสนอผลการศึกษา
PLO 2 ประยุกต์หลักการบัญชีข้ นั สูง และสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อจัดทารายงาน ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และการ
ตัดสิ นใจขององค์กร
1. การบรรยาย
1. การสอบข้อเขียน
2. กรณี ศึกษา
2. การสังเกตพฤติกรรม
3. การทางานเป็ นกลุ่ม
3. การประเมินการบ้าน
4. การสอนด้วยการใช้ปัญหาเป็ นฐาน
4. การประเมินรายงาน
5. การวิเคราะห์และการอภิปรายผล
5. การประเมินการนาเสนอผลงาน
6. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
7. การนาเสนอผลการศึกษา
PLO 3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ที่ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและประยุกต์ใช้
จรรยาบรรณทางวิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
1. กรณี ศึกษา
1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การทางานเป็ นกลุ่ม
2. การประเมินรายงาน
3. การสอนด้วยการใช้ปัญหาเป็ นฐาน
3. การประเมินการนาเสนอผลงาน
4. การวิเคราะห์และการอภิปรายผล
5. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
6. การนาเสนอผลการศึกษา
PLO 4 แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม และมีความรับผิดชอบในการทางาน
1. การทางานเป็ นทีม
2. การอภิปราย
3. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4. การสรุ ปประเด็นสาคัญ

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การประเมินผลงานกลุ่ม
3. การนาเสนอผลงาน

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

5. การแสดงบทบาทสมมติ
PLO 5 สามารถสื่ อสารและนาเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
1. การอภิปราย
2. การสรุ ปประเด็นสาคัญ และการนาเสนอ
ผลการสื บค้นที่ได้รับมอบหมาย
3. การแสดงบทบาทสมมติ
PLO 6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
1. การทางานเป็ นทีม
2. การอภิปราย
3. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4. การสรุ ปประเด็นสาคัญ

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การประเมินการบ้าน/โครงการ
3. การนาเสนอผลงาน
4. การสอบทักษะ
1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การประเมินผลงาน
3. การนาเสนอผลงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรบัญชีมหำบัณฑิต
464 - 501 ชุดวิชำกระบวนกำรวิจัยทำงบัญชีเพื่อกำรตีพิมพ์
6((5)-2-11)
(Module: Accounting Research Process for Publication)
กระบวนการทาวิจยั การบัญชีร่วมสมัยแบบครบวงจร อาทิ หลักการและความสาคัญของการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับงานวิจยั ด้านบัญชี การกาหนดปัญหาวิจยั คาถามวิจยั และหัวข้อวิจยั การพัฒนากรอบแนวคิดวิจยั การกาหนดตั วแปร
ที่ใช้ในการศึกษา การพัฒนาสมมติฐาน ประชากรและการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลและการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนผลการศึกษาและการอภิปรายผล การเขียนบทความและ การนาเสนอผลงานวิจยั
Integrated contemporary accounting research process consisting of principle and importance of research, literature
review of accounting research, research problem, research question, research title, development of study framework,
variable used, hypothesis development, population and sampling, data collection and variable measurement, data analysis,
finding and discussion, research manuscript and presentation
464 - 502 ชุดวิชำกำรบัญชีช้ันสู งเพื่อกำรปฏิบัติงำน
6((5)-2-11)
(Module: Advanced Accounting for Practices)
แม่บทการบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทางบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสี ยภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่ วนจดทะเบียนนิติบุคคล การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี
Accounting framework; accounting record; financial statement and information disclosure following by Thailand
Financial Reporting Standards; net profit for juristic person taxation; value added tax; specific business tax; stamp duty;
withholding tax; civil and commercial law for juristic person taxation; auditing following by auditing standards
464 – 503 กำรวิเครำะห์ รำยงำนทำงกำรเงิน
3((3)-0-6)
(Financial Reports Analysis)
แนวคิ ด การรายงานทางการเงิ น ผู ้ใ ช้ง บการเงิ น รายงานทางการเงิ น ที่ ต้อ งจัด ท าตามกฎหมายและข้อ บัง คับ
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการวัดมูลค่าหลักทรัพย์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินข้อจากัดของงบ
การเงิน การพยากรณ์รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินสาหรับหน่วยงานเฉพาะ ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการ
เงิน การเรี ยนเชิงคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา
Concepts of financial reporting; financial statement users; financial reports in compliance with law and regulations;
financial report analysis and security prices measurement by using information technology; evaluation of financial
statement constraints; financial report performance; financial reports for specific units; reliability of financial reports;
critical thinking analysis and case study

464 – 504 กำรกำกับดูแลกิจกำร
3((3)-0-6)
(Corporate Governance)
แนวคิด โครงสร้างและกระบวนการการกากับดูแลกิจการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การกากับดูแลและการ
บริ ห ารความเสี่ ยง ความโปร่ งใสของรายงานทางการเงิน กลไกในการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ จริ ยธรรมใน
องค์กรธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ิทางจริ ยธรรมวิชาชีพบัญชี การเปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อม สังคมและการกากับดูแลกิจการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Concepts, structures and processes of corporate governance at national and international levels; corporate
governance and risk management; transparency of financial reports; mechanism of audit committee; business ethics;
codes of conduct for accounting profession; Environmental, Social and Governance Disclosures for corporate sustainable
development
464 – 511 กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ
3((3)-0-6)
(International Accounting)
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี การศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีปฏิบตั ิทางการบัญ ชี
และรายงานทางการเงินของประเทศต่าง ๆ มาตรฐานการจัดทารายงานทางการเงินที่สอดคล้องกันระหว่างประเทศต่าง ๆ
การกาหนดราคาโอนของธุรกิจระหว่างประเทศและการภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การเรี ยนเชิงคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา
Analysis of business environment factors influencing accounting practices; a comparison of accounting practices
and financial statements across countries; international harmonization of financial reporting standards; international
transfer pricing; related taxation; critical thinking analysis and case study
464 – 512 กำรบัญชีร่วมสมัย
3((3)-0-6)
(Contemporary Accounting)
ประเด็นร่ วมสมัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน การวัดมูลค่าและการรับรู ้รายการ การรายงานทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูล หัวข้อและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีปัจจุบนั การเรี ยนเชิงคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา
Concepts and theories in financial accounting; measurement and recognition; financial reporting and disclosure;
contemporary issues related to concepts and practices in financial accounting topics; critical thinking analysis and case
study
464 - 601 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ
3((3)-0-6)
(Accounting Information Systems for Decision Making)
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี สาหรับการวางแผนและการตัดสิ นใจของผู บ้ ริ ห าร การจัด การต้น ทุน
สิ นค้า การวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดทางบประมาณ การประเมินการควบคุ มภายในระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี
กระบวนการพัฒ นาระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดการฐานข้อมูลและปั ญ หาที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร การเรี ยนเชิงคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา
Analysis of accounting information system for managerial planning and decision making; product cost management;
performance measurement; budgeting; evaluation of internal control; accounting information system development
process; database management and related problems; accounting information system Enterprise Resource Planning (ERP);
critical thinking analysis and case study

464 – 611 กำรจัดกำรต้นทุนเชิงกลยุทธ์
3((3)-0-6)
(Strategic Cost Management)
บทบาทของข้อมูลต้นทุนเพื่อการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์และจัดทารายงานเสนอสารสนเทศเพื่อ ตัดสิ นใจ การ
วางแผนและการควบคุมการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ขององค์กรการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ต้นทุนตามวงจรอายุผลิตภัณฑ์ การ
วิ เ คราะห์ ตั ว ผลัก ดั น ต้ น ทุ น ต้ น ทุ น คุ ณ ภาพ การวัด ผลงานแบบดุ ล ยภาพ ระบบการบริ ห ารต้ น ทุ น และกิ จ กรรม
การงบประมาณตามฐานกิจกรรม
Roles of cost information on strategic management; analysis and preparation of information for decision-making,
operational planning and control; organizational strategy; value chain analysis; life-cycle costing; cost driver analysis;
quality costing; balanced scorecard; cost and activity management system; activity-based budgeting
464 – 612 สัมมนำกำรบัญชีกำรเงิน
3((3)-0-6)
(Seminar in Financial Accounting)
การวิเคราะห์ อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรื อปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่ องการจัดทารายงานทางการเงิน
Analysis; discussion; study by case studies or interesting problems in financial reporting
464 – 613 สัมมนำกำรบัญชีบริหำร
3((3)-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
การอภิปรายแนวคิดและปั ญหาเกี่ยวกับการบัญชีตน้ ทุนและการบัญชีบริ หาร การวิเคราะห์ความแตกต่าง การจัดสรร
ต้นทุน การกาหนดราคาโอน และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
Discussions of concepts and problems of cost and managerial accounting; analysis of variance; cost allocation;
transfer pricing; business problem solving
464 – 614 สัมมนำกำรสอบบัญชี
(Seminar in Auditing)
การวิเคราะห์ อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรื อปัญหาที่น่าสนใจของการสอบบัญชี
Analysis; discussion; study by case studies or interesting problems in auditing

3((3)-0-6)

464 – 615 สัมมนำกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
3((3)-0-6)
(Seminar in Internal Control and Internal Audit)
การวิเคราะห์ อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรื อปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในทั้งในส่วนของการตรวจสอบ
การบริ หาร การดาเนินการ การตรวจสอบการทุจริ ต และการควบคุม
Analysis; discussion; study by case studies or interesting problems in internal auditing both of management,
operational, and fraud auditing and control

464 – 616 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี
3((3)-0-6)
(Special Topics in Accounting)
หั ว ข้ อ หรื อ ปั ญ หาที่ น่ า สนใจทางการบั ญ ชี ประเด็ น ปั จ จุ บั น ทางการบั ญ ชี ซึ่ งจะก าหนดเป็ นคราว ๆ ไป
โดยอยู่ในดุลพินิจและการควบคุมดูแลของอาจารย์ผสู ้ อน
Interesting issues or problems in accounting; current issues in accounting topics will be assigned by an instructor
464 - 700 วิทยำนิพนธ์
36(0-108-0)
(Thesis)
การศึก ษาค้น คว้าและวิจัยในหั ว ข้อ เรื่ อ งทางการบัญ ชี ภายใต้ก ารดูแลของคณะกรรมการที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์
ใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหาทางการบัญ ชี ของหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน สร้างผลงานวิจ ัยที่สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติผลงานวิจยั ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
Study and research in accounting under supervision of the advisory committee; applying research process in
finding solutions to accounting problems faced by public and private organizations; produce research results that are
publishable in academic journals at either national level or international level
464 – 701 วิทยำนิพนธ์
18(0-54-0)
(Thesis)
การศึก ษาค้น คว้าและวิจัยในหั ว ข้อ เรื่ อ งทางการบัญ ชี ภายใต้ก ารดู แลของคณะกรรมการที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์
ใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหาทางการบัญ ชี ของหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน สร้างผลงานวิจ ัยที่สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรื อในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
Study and research in accounting under supervision of the advisory committee; applying research process in
finding solutions to accounting problems faced by public and private organizations; produce research results that are
publishable in either national academic journals or proceedings of national academic conferences
464 - 800 สำรนิพนธ์
6(0-18-0)
(Minor Thesis)
การศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระทางการบัญ ชี ในหั ว ข้อ ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ องค์ค วามรู ้ที่ ได้ศึ ก ษามา ภายใต้ก ารดู แ ลของ
คณะกรรมการที่ป รึ ก ษาสารนิพนธ์ ใช้ก ระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญ หาทางการบัญ ชี ข องหน่ ว ยงานภาครัฐและเอกชน
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ บริ บ ททางสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อ มในภาคใต้ข องไทย สร้างผลงานวิจ ัยที่เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะในพื้นที่และมีศกั ยภาพในการเผยแพร่ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
Independent study in accounting on topics related to the body of knowledge studied and under supervision of
advisory committee; applying research process in finding solutions to accounting problems faced by public and private
organizations and are relevant to social, economic and environmental contexts of the southern region of Thailand; produce
research results that are beneficial to the public and have potential for sharing or disseminating to those interested via
proceedings of national academic conferences
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