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ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลกัสูตรมีการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ (Outcome-based Education: OBE) และใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้
โดยให้ ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการจัดการเรียนรู้ ท่ี ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ  (Active Learning) ท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  (Problem-based Learning) การใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based 
Learning) และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ เพ่ือมุ่งสร้างมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ด้านการบญัชีชั้นสูงและมีความเช่ียวชาญด้านการท าวิจยัแบบครบวงจรเพ่ือ
พฒันาตนเองทางอาชีพไดด้ีขึ้น  
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLO 1 ใชก้ระบวนการวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาทางบญัชีอย่างเป็นระบบ  
PLO 2 ประยุกต์หลกัการบัญชีขั้นสูง และสารสนเทศทางการบญัชี เพ่ือจัดท ารายงาน ทางการบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
ตดัสินใจขององคก์ร 
PLO 3 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีปฏิบตัิตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและประยุกตใ์ชจ้รรยาบรรณ
ทางวิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
PLO 4 แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในการท างาน 
PLO 5 สามารถส่ือสารและน าเสนอผลงานไดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงประเด็น 
PLO 6 ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                    36/39 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ/ชุดวิชาโมดูล  21 หน่วยกิต 

464 - 501  ชุดวิชากระบวนการวิจยัทางบญัชีเพ่ือการตีพิมพ์   6((5)-2-11)  
          (Module: Accounting Research Process for Publication) 
464 - 502  ชุดวิชาการบญัชีชั้นสูงเพ่ือการปฏิบติังาน  6((5)-2-11) 
 (Module : Advanced Accounting for Practices) 
464 – 503  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  3((3)-0-6)   
 (Financial Reports Analysis) 
464 – 504  การก ากบัดูแลกิจการ  3((3)-0-6)   
 (Corporate Governance)  
464 – 601  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ  3((3)-0-6)  
 (Accounting Information Systems for Decision Making) 

2. หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

464 – 511  การบญัชีระหว่างประเทศ                                               3((3)-0-6)  
 (International Accounting)  
464 – 512  การบญัชีร่วมสมยั  3((3)-0-6)  
 (Contemporary Accounting) 
464 – 611  การจดัการตน้ทุนเชิงกลยุทธ์  3((3)-0-6)  
 (Strategic Cost Management) 
464 – 612  สัมมนาการบญัชีการเงิน  3((3)-0-6)  
 (Seminar in Financial Accounting) 
464 – 613  สัมมนาการบญัชีบริหาร  3((3)-0-6)  
 (Seminar in Managerial Accounting)  
464 – 614  สัมมนาการสอบบญัชี  3((3)-0-6)  
 (Seminar in Auditing) 
464 – 615  สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  3((3)-0-6) 
 (Seminar in Internal Control and Internal Audit)  
464 – 616 หัวขอ้พิเศษทางการบญัชี   3((3)-0-6)  
 (Special Topics in Accounting) 

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36/18/6 หน่วยกิต 

464 – 700  วิทยานิพนธ์        36(0-108-0)  
 (Thesis) 
464 – 701  วิทยานิพนธ์        18(0-54-0)  
 (Thesis) 
464 – 800  สารนิพนธ ์         6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผน  ก 1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
464 – 700  วิทยานิพนธ์        6(0-18-0)  
ภาคการศึกษาที่ 2 

464 – 700  วิทยานิพนธ์        9(0-27-0)  
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
464 – 700  วิทยานิพนธ์        9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 

464 – 700  วิทยานิพนธ์        12(0-36-0) 
 

แผน  ก 2 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
464 - 501  ชุดวิชากระบวนการวิจยัทางบญัชีเพ่ือการตีพิมพ์     6((5)-2-11)    
464 - 502  ชุดวิชาการบญัชีชั้นสูงเพ่ือการปฏิบติังาน    6((5)-2-11)     
ภาคการศึกษาที่ 2 

464 – 503  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3((3)-0-6)   
464 – 504  การก ากบัดูแลกิจการ 3((3)-0-6)   
464 – 701 วิทยานิพนธ์  3(0-9-0)   

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
464 – 601  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ 3((3)-0-6)  
464 – 701  วิทยานิพนธ์   6(0-18-0)  
ภาคการศึกษาที่ 2 

464 – 701  วิทยานิพนธ์   9(0-27-0)  
 
 
 
 
 
 



แผน  ข 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
464 - 501  ชุดวิชากระบวนการวิจยัทางบญัชีเพ่ือการตีพิมพ์     6((5)-2-11)    
464 - 502  ชุดวิชาการบญัชีชั้นสูงเพ่ือการปฏิบติังาน    6((5)-2-11)     
ภาคการศึกษาที่ 2 

464 – 503  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3((3)-0-6)   
464 – 504  การก ากบัดูแลกิจการ 3((3)-0-6)   
464 – xxx วิชาเลอืก  3((3)-0-6)  
464 – xxx วิชาเลอืก  3((3)-0-6)  

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
464 – 601  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ  3((3)-0-6)    
464 – xxx วิชาเลอืก  3((3)-0-6)  
464 – 800  สารนิพนธ ์  3(0-9-0)  
ภาคการศึกษาที่ 2 
464 – xxx วิชาเลอืก  3((3)-0-6)  
464 – 800  สารนิพนธ ์  3(0-9-0)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

 
ระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 ใชก้ระบวนการวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาทางบญัชีอยา่งเป็นระบบ 
 1. การบรรยาย 

2. กรณีศึกษา 
3. การท างานเป็นกลุ่ม 
4. การสอนดว้ยการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
5. การวเิคราะห์และการอภิปรายผล 
6. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
7. การน าเสนอผลการศึกษา 

1. รายงานวจิยั อาทิ รายงานขอ้เสนอ
โครงการวจิยั วทิยานิพนธ์หรือ            
สารนิพนธ์ บทความวจิยั  เป็นตน้ 
2. การน าเสนอผลงานวจิยั 
3. การสงัเกตพฤติกรรม 
4. การประเมินการวพิากษ ์

PLO 2 ประยกุตห์ลกัการบญัชีขั้นสูง และสารสนเทศทางการบญัชี เพ่ือจดัท ารายงาน ทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
ตดัสินใจขององคก์ร 
 1. การบรรยาย 

2. กรณีศึกษา 
3. การท างานเป็นกลุ่ม 
4. การสอนดว้ยการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
5. การวเิคราะห์และการอภิปรายผล 
6. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
7. การน าเสนอผลการศึกษา 

1. การสอบขอ้เขียน 
2. การสงัเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินการบา้น 
4. การประเมินรายงาน 
5. การประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

PLO 3 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม ท่ีปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคมและประยกุตใ์ช้
จรรยาบรรณทางวชิาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1. กรณีศึกษา 

2. การท างานเป็นกลุ่ม 
3. การสอนดว้ยการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
4. การวเิคราะห์และการอภิปรายผล 
5. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
6. การน าเสนอผลการศึกษา 

1. การสงัเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน 
3. การประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

PLO 4 แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในการท างาน 

 1. การท างานเป็นทีม 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. การสรุปประเดน็ส าคญั 

1. การสงัเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินผลงานกลุ่ม 
3. การน าเสนอผลงาน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

5. การแสดงบทบาทสมมติ 

PLO 5 สามารถส่ือสารและน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 

 1. การอภิปราย 
2. การสรุปประเดน็ส าคญั และการน าเสนอ
ผลการสืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. การแสดงบทบาทสมมติ 

1. การสงัเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบา้น/โครงการ 
3. การน าเสนอผลงาน 
4. การสอบทกัษะ 

PLO 6 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 1. การท างานเป็นทีม 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. การสรุปประเดน็ส าคญั 

1. การสงัเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินผลงาน 
3. การน าเสนอผลงาน 
 

 
 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต 
 

464 - 501  ชุดวิชำกระบวนกำรวิจัยทำงบัญชีเพื่อกำรตีพิมพ์    6((5)-2-11) 
 (Module: Accounting Research Process for Publication) 

 กระบวนการท าวิจยัการบญัชีร่วมสมยัแบบครบวงจร อาทิ หลกัการและความส าคญัของการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกบังานวิจยัดา้นบญัชี การก าหนดปัญหาวิจยั ค าถามวิจยั และหัวขอ้วิจยั การพฒันากรอบแนวคิดวิจยั การก าหนดตัวแปร
ท่ีใช้ในการศึกษา การพฒันาสมมติฐาน ประชากรและการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง การเก็บขอ้มูลและการวดัค่าตวัแปรท่ีใช้ใน
การศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนผลการศึกษาและการอภิปรายผล การเขียนบทความและ  การน าเสนอผลงานวิจยั 
     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  ชุดวิชำกำรบัญชีช้ันสูงเพื่อกำรปฏิบัติงำน     6((5)-2-11) 
  (Module: Advanced Accounting for Practices) 
     แม่บทการบญัชี การบนัทึกบญัชี การจดัท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การหักภาษีเงินได ้ณ 
ท่ีจ่าย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์เก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนิติบุคคล การสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบ
บญัชี 

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  กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน 3((3)-0-6) 
 (Financial Reports Analysis) 
 แนวคิดการรายงานทางการเงิน ผู ้ใช้งบการเงิน รายงานทางการเงินท่ีต้องจัดท าตามกฎหมายและข้อบังคับ                           
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการวดัมูลค่าหลกัทรัพยด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินขอ้จ ากดัของงบ
การเงิน การพยากรณ์รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินส าหรับหน่วยงานเฉพาะ ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการ
เงิน การเรียนเชิงคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา 
 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  กำรก ำกับดูแลกจิกำร 3((3)-0-6) 
                   (Corporate Governance) 
 แนวคิด โครงสร้างและกระบวนการการก ากบัดูแลกิจการทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ การก ากบัดูแลและการ
บริหารความเส่ียง ความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน กลไกในการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ จริยธรรมใน
องค์กรธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบตัิทางจริยธรรมวิชาชีพบัญชี การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม สังคมและการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน 
 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) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลต่อวิธีปฏิบตัิทางการบญัชี การศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบตัิทางการบญัชี
และรายงานทางการเงินของประเทศต่าง ๆ มาตรฐานการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างประเทศต่าง ๆ 
การก าหนดราคาโอนของธุรกิจระหว่างประเทศและการภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้ง การเรียนเชิงคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา 
  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) 
 ประเด็นร่วมสมยัเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีทางการบญัชีการเงิน การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการ การรายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูล หัวขอ้และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีปัจจุบนั การเรียนเชิงคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา 
 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)   
 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ส าหรับการวางแผนและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร การจัดการต้นทุน
สินค้า การวดัผลการปฏิบัติงาน การจัดท างบประมาณ การประเมินการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชี การจดัการฐานขอ้มูลและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีในระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร การเรียนเชิงคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา 

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  กำรจดักำรต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3((3)-0-6) 
 (Strategic Cost Management) 

บทบาทของข้อมูลต้นทุนเพ่ือการจดัการกลยุทธ์ การวิเคราะห์และจดัท ารายงานเสนอสารสนเทศเพ่ือตดัสินใจ การ
วางแผนและการควบคุมการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ขององค์กรการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ตน้ทุนตามวงจรอายุผลิตภณัฑ์ การ
วิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน ต้นทุนคุณภาพ การวัดผลงานแบบดุลยภาพ ระบบการบริหารต้นทุนและกิจกรรม 
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 หรือปัญหาท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการจดัท ารายงานทางการเงิน 
  Analysis; discussion; study by case studies or interesting problems in financial reporting 

 
464 – 613  สัมมนำกำรบัญชีบริหำร 3((3)-0-6) 
 (Seminar in Managerial Accounting) 
 การอภิปรายแนวคิดและปัญหาเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุนและการบญัชีบริหาร การวิเคราะห์ความแตกต่าง การจดัสรร
ตน้ทุน การก าหนดราคาโอน และการแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจ 

Discussions of concepts and problems of cost and managerial accounting; analysis of variance; cost allocation; 
transfer pricing; business problem solving 
 
464 – 614  สัมมนำกำรสอบบัญชี   3((3)-0-6) 

(Seminar in Auditing) 
การวิเคราะห์ อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือปัญหาท่ีน่าสนใจของการสอบบญัชี 
Analysis; discussion; study by case studies or interesting problems in auditing  

 
464 – 615  สัมมนำกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน  3((3)-0-6) 

(Seminar in Internal Control and Internal Audit) 
 การวิเคราะห์ อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือปัญหาท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการตรวจสอบภายในทั้งในส่วนของการตรวจสอบ
การบริหาร การด าเนินการ การตรวจสอบการทุจริต 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) 

หัวข้อห รือปัญหาท่ี น่ าสนใจทางการบัญ ชี ประเด็น ปัจจุบันทางการบัญ ชี ซ่ึงจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
โดยอยู่ในดุลพินิจและการควบคุมดูแลของอาจารยผู์ส้อน 
 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) 

           การศึกษาค้นควา้และวิจัยในหัวข้อเร่ืองทางการบัญชี ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์                      
ใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาทางการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติผลงานวิจยัท่ีสามารถตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาตหิรือระดบันานาชาติ 
 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) 
           การศึกษาค้นควา้และวิจัยในหัวข้อเร่ืองทางการบัญชี ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์            
ใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาทางการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
 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) 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบัญชีในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามา ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาทางการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                  
ซ่ึงสอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของไทย สร้างผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะในพ้ืนท่ีและมีศกัยภาพในการเผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
 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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