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โครงการพัฒนาความรู"ต#อเนื่องของผู"ทําบัญชีและผู"สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู"รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชา การบัญชี
โทรศัพท2 02-3216930-9 ต0อ 1131
E-mail: kmitrapanont@gmail.com

คณะวิชา/หนวยงาน บริหารธุรกิจ
โทรสาร 02-3214444

บทคัดย#อ (บทสรุปโครงการ)
ตามข:อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 15) เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการเข:ารับการฝNกอบรม
หรือเข:าร0วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2550 กําหนดให:
ผู:สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม0สิ้นผล ต:องมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่อง 12 ชั่วโมงต0อปX และตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค:า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปYนผู:ทําบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
ได:กําหนดให:ผู:ทําบัญชีต:องมีการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพทุก ๆ รอบ 3 ปX นั้น
ทางสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได:เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล0าว จึงได:จัดโครงการพัฒนา
ความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีมาตั้งแต0ปX 2547 โดยตั้งแต0ปX 2555 เปYนต:นมา ได:พัฒนาความรู:ต0อเนื่อง
ให:แก0ผู:สอบบัญชีรับอนุญาตด:วย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีและผู:สอบ
บัญชีรับอนุญาต ให:มีความรู:ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เพื่อให:อาจารยสามารถนําความรู:ที่ได:รับไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย และเพื่อเปYนการบริการทางวิชาการแก0สังคม ให:เกิดความต0อเนื่องและ
ยั่งยืน จนนําไปสู0การเสริมสร:างความเข:มแข็งของชุมชนและสังคมในที่สุด
ผลการจัดโครงการพบว0า ผู:รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก และได:รับประโยชนตรงกับ
การความต:องการของผู:รับบริการ สามารถนําความรู:ไปประยุกตในการปฏิบัติงานได:อย0างเหมาะสม โดยสาขาวิชา
สามารถนําความรู:ที่ได:รับจากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการสอนในรายวิชาต0างๆ ของสาขาวิชาการ
บัญชี อาทิ การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หรือตําราให:มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสามารถนํา
ความรู:ที่ได:รับไปบูรณาการกับงานวิจัยของสาขาวิชาอีกด:วย
1. บทนํา (หลักการและเหตุผล)
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค:า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปYนผู:ทําบัญชี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547 ได:กําหนดให:ผู:ทําบัญชีต:องมีการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการเข:าร0วมกิจกรรมต0างๆ ไม0ว0า
จะเปY น การอบรมหรื อ สั ม มนา การเปY น วิ ท ยากร ผู: บ รรยายหรื อ ผู: ดํ า เนิ น การสั ม มนา การเปY น อาจารยใน
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน การสําเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข:องกับวิชาชีพ เปYนต:น โดยผู:ทําบัญชีจะต:องเข:ารับ
การพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทุก ๆ รอบ 3 ปX โดยในแต0ละรอบจะต:องมีชั่วโมงการเข:าร0วมกิจกรรมไม0น:อยกว0า 27
ชั่วโมง และต:องเปYนกิจกรรมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข:องกับการบัญชีไม0น:อยกว0า 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ในแต0ละปXผู:ทําบัญชี
จะต:องเข:ารับการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพไม0น:อยกว0า 6 ชั่วโมง และตามข:อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับ
ที่ 15) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเข:ารับการฝNกอบรมหรือเข:าร0วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู:
ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดให:ผู:สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม0สิ้นผล ต:องมี
จํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่อง 12 ชั่วโมงต0อปX นั้น
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ทางสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได:เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล0าว จึงได:จัดโครงการพัฒนา
ความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีมาตั้งแต0ปX 2547 โดยตั้งแต0ปX 2555 เปYนต:นมาได:พัฒนาความรู:ต0อเนื่อง
ให:แก0ผู:สอบบัญชีรับอนุญาต ศิษยเก0าและศิษยปfจจุบัน ด:วย เพื่อเปYนการบริการทางวิชาการแก0สังคม ให:เกิดความ
ต0อเนื่องและยั่งยืน นําไปสู0การเสริมสร:างความเข:มแข็งของชุมชนและสังคมในที่สุด และเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคก0อนออกไปปฏิบัติงาน
โดยเนื้อหาการอบรมนั้นจะมุ0งเน:นเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในปfจจุบัน อาทิ มาตรฐานการ
บัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม0หรือปรับปรุงใหม0 กฎหมายภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมี
การปรับปรุงเพิ่มเติม เปYนต:น และนํากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติมานําเสนอและแลกเปลี่ยน เพื่อให:ผู:เข:า
อบรมมี ความรู: ความเข: าใจในเรื่ องดั ง กล0 า ว สามารถนํ า ความรู: ที่ไ ด: รั บ ไปประยุ ก ตใช: ให: เ กิ ด ประโยชนต0 อ การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ อีกทั้งอาจารยสามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยต0อไปได:
2. วัตถุประสงค2ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาความรู:ทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีให:มีความรู:ตามเงื่อนไขของการเปYนผู:ทําบัญชี ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค:า
2.2 เพื่อพัฒนาความรู:ทางวิชาชีพของผู:สอบบัญชีรับอนุญาตให:มีความรู:ตามเงื่อนไขของการเปYนผู:สอบบัญชี
รับอนุญาตตามข:อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
2.3 เพื่อให:อาจารยผู:สอนสามารถนําความรู:ที่ได:รับไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย
2.4 เพื่อพัฒนาความรู:ให:แก0ศิษยเก0าและศิษยปfจจุบัน โดยผู:มีประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามที่กําหนดไว:ในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)
3. การดําเนินโครงการ
3.1 รูปแบบโครงการ
จัดอบรมโดยเรียกเก็บค0าธรรมเนียมจากผู:เข:าอบรมภายนอก
3.2 วิธีดําเนินโครงการ
กิจกรรม

เดือนที่ 1

1. ประชุมสาขาวิชาเพื่อวางแผนการ
ให:บริการทางวิชาการโดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินโครงการ และผลการ
ประเมินความสําเร็จของโครงการ ในปXที่
ผ0านมา
2. เสนอหลักสูตรต0ออธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค:าและสภาวิชาชีพบัญชีฯ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
3. เสนอโครงการฯ ให:ผู:บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพิจารณา
อนุมัติ
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เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กิจกรรม

บทความบริการวิชาการ
เดือนที่ 1

4. ประชุมอาจารยประจําสาขาวิชาการ
บัญชีในฐานะผู:รับผิดชอบโครงการฯ
ภายหลังได:รบั การอนุมัติโครงการฯ
แล:ว
5. ทําการประชาสัมพันธไปยัง
กลุ0มเปhาหมาย
6. รับสมัครผู:ทสี่ นใจที่เปYน
บุคคลภายนอกเข:ารับการพัฒนา
ความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพ
7. ติดต0อประสานงานกับผู:เกี่ยวข:อง
8. ดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนาความรู:
ต0อเนื่องทางวิชาชีพตามระยะเวลาที่
กําหนด
9. ประเมินความพึงพอใจของผูร: ับ
บริการ ประโยชนหรือผลกระทบที่
ได:รับ
9. มอบใบประกาศนียบัตรภายหลังสิ้นสุด
การอบรม
10. ประเมินผลโครงการและสรุปผล
การประเมินพร:อมงบแสดงรายรับรายจ0ายเสนอต0อมหาวิทยาลัย
11. ประเมินความสําเร็จของบูรณาการ
งานด:านบริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยภาย หลัง
จัดโครงการ 3-5 เดือน
12. นําผลการประเมินมาประชุม
พิจารณาร0วมกันเพื่อวางแผนการจัด
โครงการในปXต0อไป

3.3 กลุ0มเปhาหมาย (ผู:รับบริการ)
1. ผู:ทําบัญชี
2. ผู:สอบบัญชีรับอนุญาต
3. อาจารยสาขาวิชาการบัญชี
4. ศิษยเก0าและศิษยปfจจุบัน
5. ผู:สนใจทั่วไป
3.4 พื้นที่บริการวิชาการ
พื้นที่ชุมชนเขตสวนหลวงรวมถึงพื้นที่ใกล:เคียง
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3.5 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
3 – 6 เดือน
3.6 สถานที่จัดโครงการ
จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3.7 การประเมินโครงการ
3.7.1 วิธีการ
ประเมิ น ความพึ งพอใจประโยชนหรื อผลกระทบของการให: บ ริ การทางวิ ช าการต0 อสั งคมว0 า
สอดคล:องกับความต:องการของผู:รับบริการ
3.7.2 เครื่องมือ
แบบประเมินความพึงพอใจ
3.8 การติดตามผลความสําเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
3.8.1 วิธีการ
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการสู0สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยให:มีส0วนร0วมของผู:ให:บริการ ผู:รับบริการที่เปYนอาจารยและนักศึกษาภายหลังจากจัดโครงการบริการ
วิชาการแล:ว 3-6 เดือน
3.8.2 เครื่องมือ
แบบประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด:านบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและ
หรือการวิจัย
3.9. การบูรณาการกับพันธกิจหลัก
3.9.1 การบูรณาการกับการเรียนการสอน
1) พัฒนาหรือปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
2) พัฒนาหรือปรับปรุงตํารา
3.9.2 การบูรณาการกับการวิจัย โดยนําความรู:ที่ได:รับจากการให:บริการทางวิชาการไปพัฒนางานวิจัย
4. ผลการดําเนินโครงการ
4.1 ผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ: ประโยชน2หรือผลกระทบของโครงการ)
1. ผู:ทําบัญชีได:รับความรู:จากโครงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทํา โดยสามารถนํา
ความรู:ที่ได:รับไปประยุกตใช:ในการปฏิบัติงาน และสามารถนับชั่วโมงได:ตามเงื่อนไขของการเปYนผู:ทําบัญชีตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค:า
2. ผู:สอบบัญชีรับอนุญาตได:รับความรู:จากโครงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:สอบบัญชี
โดยสามารถนําความรู:ที่ได:รับไปประยุกตใช:ในการปฏิบัติงาน และสามารถนับชั่วโมงได:ตามเงื่อนไขของการเปYน
ผู:สอบบัญชี ตามข:อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
3. อาจารยสามารถนําความรู:ที่ได:รับจากการบริการวิชาการแก0สังคมไปประยุกตใช:หรือบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาต0างๆ ของสาขาวิชาการบัญชี และสามารถนําไปประยุกตใช:หรือบูรณาการกับงานวิจัย
4. นักศึกษาทั้งศิษยเก0า ศิษยปfจจุบัน และผู:สนใจทั่วไปได:รับความรู:จากผู:ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ
ทาง วิชาการและวิชาชีพและสามารถนําไปประยุกตใช:ในการเรียนหรือในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
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5. นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่กําหนดไว:ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)
6. สาขาวิชามีการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ประจําปX 2556 ที่กําหนดไว: และ
ผ0านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.2 ผลการประเมินโครงการ (เชิงปริมาณ : ร"อยละและค#าเฉลี่ยเต็ม 5)
ตัวชี้วัด

ค#าเปFาหมาย

1) จํานวนผู:เข:าร0วมโครงการ

ไม0น:อยกว0าร:อยละ 80
ของประมาณการผู:เข:าร0วมอบรม
2) ค0าเฉลี่ยความพึงพอใจของเข:าร0วม
3.51 ขึ้นไป
โครงการ
(อยู0ในระดับมาก)
3) ผู:เข:าร0วมโครงการคาดว0าจะนํา
ไม0น:อยกว0าร:อยละ 80
ความรู:ที่ได:รับไปใช:ประโยชนตรง ของประมาณการผู:เข:าร0วมอบรม
กับความต:องการ
4) จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
อย0างน:อย 1 รายวิชา
งานบริการทางวิชาการแก0สังคม
กับการเรียนการสอน
5) จํานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการ
อย0างน:อย 1 เรื่อง
งานบริการทางวิชาการแก0สังคม
6) ระดับความสําเร็จของการบูรณา
3.51 ขึ้นไป
การงานบริการวิชาการแก0สังคม
(อยู0ในระดับมาก)
กับการเรียนการสอนและการวิจัย

ร:อยละ 80

การบรรลุ
เปFาหมาย
บรรลุเปhาหมาย

4.27

บรรลุเปhาหมาย

ร:อยละ 90

บรรลุเปhาหมาย

1 รายวิชา

บรรลุเปhาหมาย

1 เรื่อง

บรรลุเปhาหมาย

4.10

บรรลุเปhาหมาย

ผลการประเมิน

4.3 ผลการบูรณาการกับพันธกิจหลัก
4.3.1 ผลการบูรณาการกับการเรียนการสอน
นําความรู:ที่ได:รับจากการบริการทางวิชาการไปพัฒนา มคอ.3 รายละเอียดวิชา และปรับปรุง
ตําราวิชาการบัญชีต:นทุน 1
4.3.2 ผลการบูรณาการกับงานวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง วิเคราะหความสัมพันธระหว0างดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและอัตราส0วน
ทางการเงินของบริษัทในกลุ0มอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห0งประเทศไทย
4.4 ความรู"ที่ได"จากการบริการวิชาการ
1) แนวคิดของการวางแผนและความสําคัญของแผนงาน หลักพื้นฐานในการวางแผนและการ
เลือกใช:เทคนิคในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
2) การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
ผู:บริหารจําเปYนต:องมีการวางแผนงบประมานที่ใช:สําหรับการควบคุมงบประมาณ โดยต:อง
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จัดให:มีข:อมูลประกอบการวางแผนที่สอดคล:องกับเปhาหมาย งบประมาณที่จัดทําขึ้นสามารถคาดการณผลการ
ดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ และฐานะทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ ล0 ว งหน: า ซึ่ ง จะช0 ว ยทํ า ให: ผู: บ ริ ห ารสามารถรั บ มื อ กั บ
สถานการณหรือปfญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได:อย0างมีประสิทธิภาพ ผู:บริหารจําเปYนต:องทราบถึงลําดับขั้นตอน
และแผนในการจัดทํางบประมาณ และประเภทของงบประมาณที่ใช:ในธุรกิจที่สําคัญประกอบด:วย
- งบประมาณการขาย
- งบประมาณการผลิต
- งบประมาณวัตถุดิบทางตรง
- งบประมาณสินค:าคงเหลือ
- งบประมาณค0าแรงทางตรง
- งบประมาณค0าใช:จ0ายในการผลิต
- งบประมาณค0าใช:จ0ายขายและบริหาร
- งบประมาณเงินสด
- งบประมาณกําไรขาดทุน
- งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน
5. ปIญหาและอุปสรรคที่พบ
5.1 ปfญหาจํานวนผู:เข:าร0วมโครงการที่เปYนบุคคลภายนอกลดลงเนื่องจากปfจจุบันมีหน0วยงานจัดอบรม
จํานวนมาก และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ก็เปYนหน0วยงานหนีงที่จัดโครงการอบรมตลอดปX
5.2 ปfญหาการประชาสัมพันธโครงการฯ ทําได:อย0างจํากัด เช0น การส0งจดหมาย การประชาสัมพันธผ0าน
เว็บไซต เปYนต:น
5.3 ปfญหาการเบิกจ0ายเงินงบประมาณเพื่อนํามาบริหารโครงการทําได:ในระยะเวลากระชั้นชิด
6. ข"อเสนอแนะ
6.1 ข:อเสนอแนะในการนําผลหรือความรู:ที่ได:จากการบริการวิชาการไปใช:
รวมรวมเปYนองคความรู:ของสาขาวิชา และจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู: รวมถึงเผยแพร0องค
ความรู:จากการบริการทางวิชาการให:เกิดประโยชนแก0สถาบันและสาธารณชนต0อไป
6.2 ข:อเสนอแนะในการพัฒนาหรือจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต0อไป
6.2.1 การเน:นกลุ0มเปhาหมายหลักที่เปYนศิษยเก0าหรือศิษยปfจจุบัน และเน:นกลุ0มเปhาหมายรองเปYน
บุคคลภายนอก
6.2.2 การเพิ่มช0องทางการประชาสัมพันธโครงการฯ ให:หลากหลายขึ้น
6.2.3 การปรับปรุงระบบกลไกในการเบิกจ0ายเงินงบประมาณเพื่อนํามาบริหารจัดการโครงการให:
มีความคล0องตัวขึ้น
7. กิตติกรรมประกาศ
โครงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีและผู:สอบบัญชีรับอนุญาต ของคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี เปYนโครงการบริการทางวิชาการที่สาขาวิชาฯ ได:จัดมาตั้งแต0ปX พ.ศ.2547 อย0างต0อเนื่องและ
ยั่งยืน จนนําไปสู0การเสริมสร:างความเข:มแข็งของชุมชนและสังคมในที่สุด
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โครงการนี้สําเร็จได:ด:วยความอนุเคราะหของบุคลากรหลายฝlาย ซึ่งไม0อาจจะนํามากล0าวได:ทั้งหมด ทาง
ผู:รับผิดชอบโครงการต:องขอขอบพระคุณ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค:าและนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ที่พิจารณาให:ความเห็นชอบหลักสูตร ขอขอบพระคุณผู:บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่อนุมัติใน
หลักการและเหตุผลของโครงการนี้ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการให:สามารถดําเนินโครงการสําเร็จ
ลุล0วงด:วยดี ขอขอบพระคุณวิทยากรผู:ทรงคุณวุฒิ อาจารยธีระชัย สิริธัญญานนท และอาจารยลิขิต ศิรินารัตน
ที่ให:ความอนุเคราะหมาบรรยายพิเศษให:ในโครงการดังกล0าว ขอขอบคุณอาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชีทุกท0าน
ที่ให:ความเห็น ให:ข:อเสนอแนะที่เปYนประโยชนในการจัดโครงการ รวมถึงรับผิดชอบต0องานที่มอบหมายเปYนอย0างดี
ทําให: การจั ดโครงการประสบผลสํ า เร็ จ ด: ว ยดี และบรรลุ เ ปhา หมายของโครงการในที่ สุ ด ขอขอบคุ ณหน0ว ยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวข:องทุกฝlายที่ทําให:การดําเนินโครงการเกิดความเรียบร:อย
ท:ายที่สุดขอขอบคุณผู:ทําบัญชี ผู:สอบบัญชีรับอนุญาต ศิษยเก0า และศิษยปfจจุบัน ที่มีความสนใจเข:าร0วม
โครงการมาโดยตลอด
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