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บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตร	
บัญชีบัณฑิตหลักสูตร	 4	 ปี	 ฉบับปรับปรุง	 พุทธศักราช	
2541	และหลักสูตรต่อเนื่อง	ฉบับปรับปรุง	พุทธศักราช	
2546	 ด้านวัตถุประสงค์	 เนื้อหาสาระของหลักสูตร	
ศักยภาพและภาระงานของคณาจารย์	 ศักยภาพเชิง	
วิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา	 กระบวนการเรียน	
การสอนตามหลักสูตร	 ตลอดจนความพึงพอใจของ	
ผู้ใช้บัณฑิต	ใช้แบบจำลองซิป	(CIPP model) โดยใช้	
แบบสอบถาม	 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิ		
8	 คน	 อาจารย์ประจำหลักสูตร	 5	 คน	 ผู้ใช้บัณฑิต		
36	 คน	 บัณฑิต	 119	 คน	 นักศึกษา	 144	 คน	
ผลการวิจัยพบว่า	 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตทั ้งสอง	
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตร	
เหมาะสมในระดับมาก	 คณาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพ	
เชิงวิชาการและภาระงานสอนในระดับปานกลาง		
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย	 กระบวน	
การเรียนการสอนของท้ังสองหลักสูตรมีความเหมาะสม	
ในระดับมาก	 นักศึกษาส่วนใหญ่มีศักยภาพก่อนเข้า	

*	รองคณบดีคณะบัญชี	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	วิทยาเขตชลบุรี

ศึกษาในระดับปานกลาง	 และบัณฑิตของทั้งสอง	
หลักสูตรมีคุณลักษณะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ในระดับปานกลาง	
คำสำคัญ:	การประเมินหลักสูตร,	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ABSTRACT
 The purpose of this study was to evaluate  
Sripatum University’s Bachelor of Accounting 
curricula (revised 1998 and revised 2003) by  
using “The CIPP Model of evaluation” in  
the aspects of the objectives and contents  
competencies of teaching staffs academic  
qualifications and workloads of teaching 
staffs academic potentials of entering students  
teaching-learning processes and employers’  
satisfaction toward the quality of graduates.  
The samples were 8 experts 5 teaching staffs 36 
employers of graduates 119 graduates and 144 
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students. Questionnaires were utilized as the  
data-collecting instruments. The results revealed 
that the objectives and contents of the curricula 
were appropriate at the high level. Competencies 
of teaching staffs and workloads of teaching were 
at the medium level. Qualifications of staffs met 
the criteria. Teaching-learning processes were  
appropriate at the high level. Academic potentials 
of entering students were at the medium level. 
Employers’ satisfaction toward the quality of 
graduates were at the medium level.
Keywords: curriculum evaluation, Bachelor of 
Accounting.

บทนำ
	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 ได้เปิดสอนระดับอุดมศึกษา	
มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช	 2513	 เปิดสอนคณะแรก	
คือ	 คณะนิติศาสตร์	 ต่อมาได้เปิดสอนคณะต่าง	 ๆ	
หลายคณะ	 ปีพุทธศักราช	 2530	 ได้ดำเนินการเปิด	
สอนเพิ่มอีกแห่งที่วิทยาเขตชลบุรี	 ปัจจุบันคณะบัญชี	
ได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	 หลักสูตร	 4	 ปี	
และหลักสูตรต่อเนื่อง	 2	 ปี	 โดยมีปณิธานการผลิต	
บัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ	4	ลักษณะ	คือ	 รู้หลัก	
รู้นำ	 รู้ทำ	 รู้คิด	 คณะบัญชีบางเขนและวิทยาเขต	
ชลบุรีได้ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก	
และมีการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมาหลายครั้ง		
ครั้งล่าสุดปรับปรุงหลักสูตร	 4	 ปี	 ในปีพุทธศักราช	
2541	 และต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่อง	 2	 ปี	
ในปีพุทธศักราช	 2546	 เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคม	
และเศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง	 ดังนั้น	
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตควรมีการปรับปรุงให้ทันกับ	
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตร	
ที่ดีควรนำจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรเดิมมา	
ประกอบการพิจารณาด้วย	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความ	
ประสงค์ประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	หลักสูตร	4	ปี	
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช	2541	และหลักสูตรต่อเนื่อง	
2	ปี	ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช	2546	 เพื่อนำผลมาใช้	
ในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะบัญชีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตร	
ในด้านต่อไปนี้
	 1.	วัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตร
เหมาะสมเพียงใด
	 2.	ศักยภาพของคณาจารย์	 คุณวุฒิและภาระ	
งานของคณาจารย์	 และศักยภาพเชิงวิชาการของ	
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเป็นอย่างไร
	 3.	กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร	
เหมาะสมหรือไม่
	 4.	คุณภาพบัณฑิตเป็นอย่างไร

วิธีดำเนินการวิจัย
	 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตใช้การ	
ประเมินตามแบบจำลองซิป	(CIPP model)	ดังนี้
	 1.	การประเมินสภาวะแวดล้อม	 (context 
evaluation)	 โดยพิจารณาความเหมาะสมของวัตถ	ุ
ประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตร
	 2.	การประเมินปัจจัยเบื้องต้น	 (input evalu-
ation)	 โดยพิจารณาศักยภาพของคณาจารย์	 คุณวุฒิ	
และภาระงานของคณาจารย์	 และศักยภาพเชิงวิชาการ	
ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
	 3.	การประเมินกระบวนการ	 (process evalu-
ation)	 โดยพิจารณากระบวนการบริหารหลักสูตร	
กระบวนการเรียนการสอน
	 4.	การประเมินผลของหลักสูตร	 (product 
evaluation)	 โดยพิจารณาคุณภาพบัณฑิตตามทัศนะ
ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้บัณฑิต
	 แหล่งข้อมูล	 ได้แก่	 เอกสารหลักสูตรระดับ	
ปริญญาตรี	 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	 หลักสูตร	 4	 ปี		
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช	 2541	 และหลักสูตรต่อเน่ือง		
2	ปี	ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช	2546	ของมหาวิทยาลัย	
ศรีปทุม	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำนวน	 8	คน	อาจารย์ประจำหลักสูตร	
จำนวน	 5	 คน	 ผู้ใช้บัณฑิต	 จำนวน	 36	 คน		
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	
จำนวน	119	คน	และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	
จำนวน	 144	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม	
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ข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้	
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและ	
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
	 1.	ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมหลักสูตร	
บัญชีบัณฑิต	 โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และ	
เนื้อหาสาระของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	พบว่า
	 	 1.1	หลักสูตร	4	ปี	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2541		
ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์มีความคิดเห็นว่าวัตถุ 	
ประสงค์ของหลักสูตรทั้ง	 5	 ประการมีความชัดเจน		
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน	 และ	
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในระดับมาก	 โครงสร้าง	
หลักสูตร	 จำนวน	 138	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วย	
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 33	 หน่วยกิต	 หมวดวิชา	
เฉพาะด้าน	 99	 หน่วยกิต	 และหมวดวิชาเลือกเสรี	 6	
หน่วยกิต	 มีความเหมาะสมในระดับมาก	 สอดคล้อง	
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทบวง	
มหาวิทยาลัย	 พุทธศักราช	 2532	 ซึ่งกำหนดไว้	
ไม่น้อยกว่า	120	หน่วยกิต	และอย่างมากไม่เกิน	150	
หน่วยกิต
	 	 1.2		ห ลั ก สู ต รบัญชี บัณฑิ ตหลั ก สู ต ร	
ต่อเนื่อง	 2	 ปี	 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช	 2546	 ผู้ทรง	
คุณวุฒิและอาจารย์มีความคิดเห็นว่า	 วัตถุประสงค์	
ของหลักสูตรท้ัง	 5	 ประการ	 มีความชัดเจน	 สอดคล้อง	
กับความต้องการของสังคมปัจจุบัน	 และสามารถนำ	
ไปปฏิบัติได้จริงในระดับมาก	 โครงสร้างหลักสูตร		
จำนวน	 81	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วยหมวดวิชา	
ศึกษาทั่วไป	 15	 หน่วยกิต	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	
กลุ่มวิชาแกน	 กลุ่มวิชาเอกบังคับ	 และกลุ่มวิชาเอกเลือก		
จำนวน	 63	 หน่วยกิต	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 จำนวน	 3	
หน่วยกิต	มีความเหมาะสมในระดับมาก
	 	 1.3	ความเหมาะสมของรายวิชา	 ชื่อวิชา		
และคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านของ	
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	พบว่า
	 	 	 1.3.1	 หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชา	
แกน		ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า		รายวิชาท่ีมีช่ือวิชา	
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด	คือ	ECN	204	เศรษฐศาสตร์	

จุลภาค	 1 FIB 209	 การเงินธุรกิจ	 MKT 210	
หลักการตลาด	LAW 216	กฎหมายธุรกิจ	BCS 331	
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 และ	 ACC 340	
ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี	 รายวิชาที่มีชื่อวิชา	
เหมาะสมในระดับมาก		คือ		ECN 205	เศรษฐศาสตร์	
มหภาค	1 MGT 207	องค์การและการจัดการ	IMG 208  
การจัดการงานผลิต	 BUS 216	 การภาษีอากร	 และ	
BUS 316	 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ	 ส่วนรายวิชา
ที่มีชื่อวิชาเหมาะสมในระดับปานกลาง	คือ	ACC 204 
หลักการบัญชีช้ันต้น	 ACC 205	 การบัญชีช้ันกลาง	 1  
ACC 206 การบัญชีชั้นกลาง	 BUS 210 ธุรกิจ	
เบื้องต้น	ACC 339	 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี	
และ	ACC 400	จรรยาบรรณของนักบัญชี		คณาจารย์	
มีความคิดเห็นว่า	 ทุกรายวิชามีชื่อวิชาเหมาะสมใน	
ระดับมาก	 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า	 รายวิชา	
ที่มีคำอธิบายรายวิชาเหมาะสมในระดับมากที่สุด		
คือ	MKT 210	หลักการตลาด	รายวิชาที่มีคำอธิบาย	
รายวิชาเหมาะสมในระดับมาก	 คือ	 ECN 204 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1 ACC 205	การบัญชีช้ันกลาง	1  
ECN 205	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	 1 ACC 206 
การบัญชีชั้นกลาง	 2 MGT 207	 องค์การและการ	
จัดการ	 IMG 208	 การจัดการงานผลิต	 FIB 209		
การเงินธุรกิจ	 ACC 339	 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน	
บัญชี	 BUS 316	 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ	 BCS 
331	 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ	ACC 340	 ระบบ	
สารสนเทศเพ่ือการบัญชี	 และ	 ACC 400 จรรยาบรรณ	
ของนักบัญชี	 ส่วนรายวิชาที่มีคำอธิบายรายวิชา	
เหมาะสมในระดับปานกลาง	 คือ	ACC 204 หลักการ	
บัญชีชั้นต้น	 BUS 210	 ธุรกิจเบื้องต้น	 BUS 216 
การภาษีอากร	 และ	 LAW 216	 กฎหมายธุรกิจ	
คณาจารย์มีความคิดเห็นว่า	 ทุกรายวิชามีคำอธิบาย	
รายวิชาเหมาะสมในระดับมาก
	 	 	 1.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชา	
เอกบังคับ	 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า	 รายวิชา	
ที่มีชื่อวิชาเหมาะสมในระดับมากที่สุด	คือ	ACC 432		
การสอบบัญชี	 ACC 433	 การบัญชีภาษีอากร	
ACC	 434	 ทฤษฎีการบัญชี	 และ	 ACC 435	
สัมมนาบัญชีการเงิน	 รายวิชาที่มีชื่อวิชาเหมาะสมใน	
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ระดับมาก	 คือ	 ACC 335	 การบัญชีชั้นสูง	 1 ACC 
336	 การบัญชีชั้นสูง	 2 ACC 343	 การบัญชีต้นทุน	
และ	 ACC 401	 การวิเคราะห์งบการเงิน	 ส่วนราย	
วิชาที่มีชื่อวิชาเหมาะสมในระดับปานกลาง	คือ	ACC 
345	 การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร	 และ	ACC 346 
การวางระบบบัญชี	 คณาจารย์มีความคิดเห็นว่า		
ทุกรายวิชามีชื่อวิชาเหมาะสมในระดับมาก	 ผู้ทรง	
คุณวุฒิและคณาจารย์มีความคิดเห็นว่า	 รายวิชา	
กลุ่มวิชาเอกบังคับทุกรายวิชามีคำอธิบายรายวิชา	
เหมาะสมในระดับมาก
	 	 	 1.3.3	 หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชา	
เอกเลือก	 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า	 รายวิชาที่	
มีชื่อวิชาเหมาะสมในระดับมากที่สุด	 คือ	 ACC 402		
การตรวจสอบภายใน	 และ	ACC 403	 การแก้ปัญหา	
สอบบัญชี	 รายวิชาที่มีชื่อวิชาเหมาะสมระดับมาก		
คือ	 ACC 337	 การบัญชีรัฐบาล	 ACC 404		
การตรวจสอบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์	 ACC 431		
การวางแผนและควบคุมกำไร	ACC 440 การวางแผน	
ภาษี	 และ	 ACC 448	 ปัญหาภาษีอากร	 รายวิชาท่ีมี	
ชื่อวิชาเหมาะสมในระดับปานกลาง	 คือ	 ACC 444		
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี	 คณาจารย์มี	
ความคิดเห็นว่า	 ทุกรายวิชามีชื่อวิชาเหมาะสมใน	
ระดับมาก	 ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์มีความคิดเห็น	
ว่า	 รายวิชากลุ่มวิชาเอกเลือกทุกรายวิชามีคำอธิบาย
รายวิชาเหมาะสมในระดับมาก
	 	 1.4	ความมีประโยชน์ของรายวิชาต่าง	 ๆ	
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	พบว่า
	 	 	 1.4.1	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 บัณฑิต	
และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีความคิดเห็น	
ว่า	 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาม	ี
ประโยชน์ในระดับมาก	
	 	 	 1.4.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชา	
แกน	 บัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตม	ี
ความคิดเห็นว่า	รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่ม
วิชาแกนทุกรายวิชามีประโยชน์ในระดับมาก
	 	 	 1.4.3	 หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชา	
เอกบังคับและวิชาเอกเลือก	 บัณฑิตและนักศึกษา	
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีความคิดเห็นว่า	 รายวิชาใน	

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอกบังคับและวิชาเอก	
เลือกทุกรายวิชามีประโยชน์ในระดับมาก
	 	 1.5	 บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า	 หลักสูตร	
บัญชีบัณฑิตมีคุณค่าในระดับมาก	 เม่ือพิจารณารายข้อ	
พบว่า	 มีคุณค่าในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่ม	ี
คะแนนสูง	 3	 อันดับแรก	 คือ	 อันดับ	 1	 เนื้อหา	
ของรายวิชาต่าง	 ๆ	 ในหลักสูตรมีประโยชน์ในชีวิต	
ประจำวัน	 อันดับ	 2	 หลักสูตรเหมาะสมกับความ	
ต้องการของตลาดแรงงานและเนื้อหาของหลักสูตร	
เพียงพอต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ		
อันดับ	 3	 หลักสูตรมีประโยชน์ต่ออาชีพ	 เนื้อหาของ	
หลักสูตรเพียงพอต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท	
ในต่างประเทศ	 และเนื้อหาหลักสูตรช่วยให้สามารถ	
สร้างงานของตนเองได้
	 2.	การประเมินปัจจัยเบื้องต้น	 โดยพิจารณา	
ศักยภาพของคณาจารย์	 คุณวุฒิและภาระงานของ	
คณาจารย์	 และศักยภาพเชิงวิชาการของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	 พบว่า	 ในการ	
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีมีผู้สอน	 คือ	 อาจารย์	
ประจำคณะบัญชีและอาจารย์พิ เศษซึ่ ง เชิญมา
สอนในรายวิชาที่ แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ	
สำหรับอาจารย์ประจำคณะบัญชี	 วิทยาเขตชลบุรี		
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ	
อุดมศึกษา	 และทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท		
ส่วนใหญ่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ	แสดงให้เห็นว่า		
อาจารย์ประจำคณะบัญชีมีศักยภาพทางวิชาการใน	
ระดับปานกลาง	 ภาระงานหลัก	 คือ	 งานสอน	 รองลงมา		
คือ	 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	 ภาระงานที่ปฏิบัติใน	
ระดับน้อย	 คือ	 บริการวิชาการแก่สังคม	 การดำเนิน	
การเรียนการสอนของวิทยาเขตชลบุรีเป็นห้องเรียน	
ปรับอากาศทุกห้อง	 โดยแต่ละห้องเรียนมีวัสดุอุปกรณ์	
ประจำห้องเรียน	 ได้แก่	 คอมพิวเตอร์	 เคร่ืองโปรเจคเตอร์	
และเครื ่องเสียง	 ซึ ่งอำนวยความสะดวกให้กับ	
อาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 นอกจากน้ี	
ยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและ	
เพียงพอสำหรับนักศึกษา	 มีห้องสมุดที่มีตำราสาขา	
วิชาการบัญชีสำหรับค้นคว้าอย่างเพียงพอ	 ทันสมัย	
และใช้บริการได้สะดวก	 พร้อมทั้งมีคอมพิวเตอร์	
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สำหรับการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต	 อีกทั้งยังมีจุดใช้	
คอมพิวเตอร์แบบไร้สายบริเวณภายในมหาวิทยาลัย		
สำหรับห้องทำงานของอาจารย์จัดให้มีเครื่องอำนวย	
ความสะดวกในการเตรียมการสอน	 กล่าวคือจัดเป็น	
บริเวณใช้คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย	 มีสวัสดิการให้	
อาจารย์ประจำซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนตัว	 เพื่อสะดวก	
ในการค้นคว้าหาความรู้	ตลอดจนเตรียมการสอน
	 3.	การประเมินกระบวนการ	 โดยพิจารณา	
กระบวนการบริหารหลักสูตร	 กระบวนการเรียนการสอน		
พบว่า	 การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม		
วิทยาเขตชลบุรี	 มีกลไกในการบริหารหลักสูตร	 โดยมี	
รองคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดรายวิชาในแต่ละภาค	
การศึกษา	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบ	
เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการของคณะ	 และอาจารย	์
ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละคน	
ในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนั้น
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ		
ทำหน้าท่ีกำหนดนโยบาย	 ควบคุมดูแลการจัดการเรียน	
การสอนของคณะให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	 และตามข้อ
บังคับของมหาวิทยาลัยศรีปทุม	 นอกจากนี้วิทยาเขต	
ชลบุรียังมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ	 ทำหน้าที่	
บริหารควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขต	
ชลบุร ี	 ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์ของ	
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	 และตามข้อบังคับ	
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม	 รวมถึงกล่ันกรองเร่ืองต่าง	 ๆ		
ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	เพื่อพิจารณาต่อไป		
	 นอกจากน้ียังมีการจัดทำแผนการศึกษา	เพ่ือให้	
นักศึกษาได้ลงทะเบียนครบถ้วนตามแผนการศึกษา	
ที่กำหนดไว้	 ส่งผลให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตาม	
ระยะเวลาของหลักสูตร	 ท้ังน้ีนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง	
มีความคิดเห็นว่า	 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร	
เหมาะสมในระดับมาก	 การจัดกิจกรรมการเรียน	
การสอนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนตาม	
คุณลักษณะที่ดี	 กล่าวคือ	 มีการเตรียมการสอน	
ล่วงหน้า	 แจ้งเนื้อหาและจุดประสงค์ของการเรียน	

ก่อนสอน	 สอนตามลำดับความยากง่ายของเนื้อหา		
สอนครบทุกเนื้อหาตามแผนการสอน	 ใช้วิธีการสอน	
หลากหลาย	ได้แก่	บรรยาย	 ค้นคว้าเพ่ิมเติม	 ฝึกปฏิบัติ	
ในการวัดและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา	
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีการปฏิบัติตามระเบียบและ	
ข้อบังคับว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาของ	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 ตลอดจนมีคณะกรรมการ	
สอบไล่ภายนอกทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อสอบทุกรายวิชาที่จะใช้สอบกลางภาคการศึกษา	
และปลายภาคการศึกษา	 ในทุกภาคการศึกษา	 และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการเรียน	
ของนักศึกษาของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้
	 4.	การประเมินผลของหลักสูตร	 โดยพิจารณา	
จากคุณภาพบัณฑิตตามทัศนะของผู้บังคับบัญชา	
หรือผู้ใช้บัณฑิต	 พบว่า	 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจ	
บัณฑิตในระดับปานกลาง	 และมีความคิดเห็น	
เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต	 คือ	 บัณฑิตมีความรู้	
ในสาขาวิชาที่เรียนและงานที่ปฏิบัติ	 ไม่เกี่ยงงาน		
เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนทำงาน	 และอยู่ในช่วง	
เวลาทดลองปฏิบัติงานน้อยกว่าบุคคลอ่ืน	 สร้างความ	
พึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา	 โดยผู้บังคับบัญชามีความ	
พึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับ	
ปานกลาง	 คือ	 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ใน	
การปฏิบัติงาน	 มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ	
สื่อสารและนำเสนอผลงาน	 มีความเชี่ยวชาญใน	
สาขาวิชาที่เรียน	 นำความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมา	
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	 ไม่ปฏิบัติขัดต่อระเบียบ	
ของหน่วยงาน	 มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาให้มี	
ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 สามารถทำงานเป็น	
ทีมได้	มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ	มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานใหม่		ๆ		สามารถทำงานในภาวะกดดันได้	
และมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่	 ๆ	 มาใช้ใน	
การปฏิบัติงาน	 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงานของบัณฑิตในภาพรวม	
ในระดับปานกลาง	 คุณลักษณะที่มีความพึงพอใจใน	
ระดับมาก	 คือ	 บัณฑิตปฏิบัติงานได้รวดเร็ว	 ถูกต้อง		
คุณลักษณะที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง	 คือ		
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บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ		
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 มีความสามารถ	
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการปฏิบัติ งานได้ 		
มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นที่พึงพอใจ	 และ	
ปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรเงิน	 วัสดุ	 และแรงงานได้	
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจ	
บัณฑิตด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ในระดับปานกลาง		
คือ	 มีการปรับตัวที่ดีกับผู้อื่น	 ได้รับการยอมรับจาก	
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน	 มีความเป็นผู้นำและ	
ผู้ตามที่ดี	 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจบัณฑิต	
ด้านคุณธรรมในระดับปานกลาง	 คือ	 บัณฑิตมี	
ความซื่อสัตย์สุจริต	 ขยันหมั่นเพียร	 มีน้ำใจช่วยเหลือ	
ผู้อื่นในการปฏิบัติงาน	 ตรงต่อเวลา	 มีระเบียบวินัย	 มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	เคารพและ	
ให้เกียรติผู้ร่วมงาน	ยึดม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณ	
วิชาชีพ	

อภิปรายผล
	 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	 หลักสูตร	 4	 ปี	
ฉบับปรับปรุง	 พุทธศักราช	 2541	 และหลักสูตร	 2	
ปีต่อเนื่อง	 ฉบับปรับปรุง	 พุทธศักราช	 2546	 มีวัตถุ	
ประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่มีความ	
ชัดเจนในระดับมาก	 สอดคล้องกับความต้องการของ	
สังคมปัจจุบันและสามารถนำไปปฏิบัติ ได้จริ ง		
กล่าวคือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อ	
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี	
อย่างลึกซึ้ง	สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้	เนื่องจาก	
ในหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาแกนมีรายวิชา	
ด้านบัญชี	 ด้านบริหารธุรกิจและด้านเศรษฐศาสตร์		
กลุ่มวิชาเอกบังคับเน้นรายวิชาสาขาการบัญชี 	
โดยเฉพาะ	 เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งทางบัญชีสามารถ	
นำไปประกอบอาชีพได้	 นอกจากนี้หมวดวิชาศึกษา	
ทั่วไปได้กำหนดรายวิชาที่ เสริมสร้างให้บัณฑิตมี 	
จรรยาบรรณวิชาชีพ	 มีคุณธรรม	 มีความรับผิดชอบ	
ซึ่งส่งผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ	
ตามวัตถุประสงค์ที ่หลักสูตรกำหนด	 นักศึกษา	
ส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับชั้นก่อนเข้าศึกษา	
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตในระดับปานกลาง	 เนื่องจาก	

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา	
ปีที่	6	ที่มีผลการเรียนระดับสูง	ส่วนใหญ่จะเข้าศึกษา	
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 ซึ่งมีแรงจูงใจหลายประการ		
และมีค่าหน่วยกิตต่ำกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน	
	 คณาจารย์มี คุณสมบัติ ตาม เกณฑ์ของ	
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	 ส่วนใหญ่ยังไม่มี	
ตำแหน่งวิชาการ	 บางส่วนมีประสบการณ์การสอน	
มานาน	ยังไม่ได้สร้างผลงานทางวิชาการ	แต่ทุ่มเทกับ	
งานสอนเป็นหลัก	 และบางส่วนยังมีประสบการณ์	
ทำงานน้อยหรือสำเร็จการศึกษามาไม่นานนัก	
แต่คณาจารย์ล้วนมีคุณลักษณะท่ีดี	 ส่งผลให้นักศึกษา	
ได้รับการอบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาชีพบัญชีและด้าน	
คุณธรรมเป็นอย่างดี	 ด้านการวัดผลและประเมินผล	
การเรียนมีคณะกรรมการที่ควบคุมคุณภาพการวัดผล	
และประเมินผลการเรียน	 ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นบุคคลภายนอก		
มีหน้าที่พิจารณาข้อสอบและให้ความเห็นชอบผลการ	
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา	 ส่งผลให้การประเมิน	
ผลการเรียนของนักศึกษามีความยุติธรรมและเชื่อถือ	
ได้	ซึ่งนับว่าเป็นกลไกที่ดี
	 การจัดการเรียนการสอนมีรองคณบดีเป็น	
ผู้รับผิดชอบ	 โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ	
เกี่ยวกับการเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา		
มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คำปรึกษาในการ	
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา	 การควบคุมการจัด	
การเรียนการสอนอยู่ภายใต้ระบบ	 ซ่ึงกลไกเหล่าน้ีจะช่วย	
ให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	
ของคณะบัญชี	 วิทยาเขตชลบุรี	 มีความคล่องตัว	
มากขึ้น	 กล่าวคือสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว		
นอกจากนี้ยังกำหนดแผนการศึกษาที่ชัดเจน	 เพื่อให้	
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะ	
เวลาท่ีกำหนด	 ซ่ึงเป็นผลดีต่อนักศึกษาท่ีจะได้วางแผน	
การเรียน	 การหางานเม่ือสำเร็จการศึกษาพร้อมบัณฑิต	
จากสถาบันอื่น	 ๆ	 และสถานประกอบการประกาศรับ	
บุคลากรใหม่เข้าทำงาน	 มีการจัดห้องเรียนเป็นห้อง	
ปรับอากาศ	 ซึ ่งมีอุปกรณ์ประจำห้องเรียนอย่าง	
เพียงพอ	 ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี	 นอกจากน้ี	
มหาวิทยาลัยได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	
สำหรับการเรียนรายวิชาต่าง	 ๆ	 หรือฝึกปฏิบัติด้วย	
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ตนเองไว้อย่างพอเพียง	 รวมท้ังมีซอฟท์แวร์เฉพาะวิชาชีพ	
บัญชีไว้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดความ	
ชำนาญ	 	 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ	
ICT	 โดยมีงบประมาณลงทุนด้านฮาร์ดแวร์เป็นเงิน	
จำนวนมากเพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัย	ICT	
	 บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	
บัญชีบัณฑิตได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้บังคับบัญชาในระดับปานกลาง	 และผู้บังคับ
บัญชามีความคิดเห็นว่า	 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ดี	
มีความรู้ในงานในหน้าท่ี	 	 มีประสิทธิภาพในการทำงาน	
มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมที่ดี	 แสดงว่าหลักสูตร	
บัญชีบัณฑิตได้สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ใน
วิชาชีพบัญชี	 สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงาน	
ได้ทันที	 เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	 หลักสูตร	 4	 ปี		
ฉบับปรับปรุง	 พุทธศักราช	 2541	 ควรปรับปรุง	
คำอธิบายรายวิชา	 ACC	 204	 หลักการบัญชีชั้นต้น	
ให้มีรายละเอียดครอบคลุมเหมาะสมกับนักศึกษา	

สาขาวิชาการบัญชี	 และรายวิชา	 ACC 401	
การวิเคราะห์งบการเงิน	 ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น		
การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน	 และ	 รายวิชา		
ACC 345	 การบัญชีต้นทุนเพ่ือการบริหาร	 ควรเปล่ียน	
ชื่อรายวิชาเป็น	 บัญชีบริหาร	 นอกจากนี้ควรเพิ่มเติม	
รายวิชาใหม่	คือ	รายวิชาสัมมนา	การสอบบัญชี	และ	
รายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี	 เพ่ือตอบ	
สนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน		
	 2.	ควรมีการส่งเสริมและจูงใจให้คณาจารย์	
สร้างผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น	 เพื่อเสนอขอ	
ตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 ควรกำหนดขอบเขตการศึกษาครอบคลุมถึง	
กระบวนการจัดการเรียนการสอน	 เทคนิคการสอนที่	
หลากหลาย	 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบัณฑิตให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่บัณฑิตศึกษา	ตลอดจน	
เสริมสร้างให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง	
ตลอดชีวิตได้อย่างสัมฤทธิ์ผล	 เพื่อตอบสนองต่อการ	
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
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