
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจาก สกอ. วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2563
2. สภามหาวทิยาลัยไดอนุมัตกิารปรบัปรงุแกไขครัง้นีแ้ลว ในการประชุมครัง้ที ่9/2564 เมือ่วันที ่13 พฤศจกิายน 2564
3. การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เริ่มใชกับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ตั้งแต

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข

ดวย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561 (ศูนยวิทยบริการจังหวัดสุราษฎรธานี) ให อาจารย ดร.กนกวรรณ มีสุข เปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีลาออกจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานหลักสูตรฯ 
เปนไปดวยความตอเนื่อง และเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรของ สป.อว. จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงให 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไตรรงค สวัสดิกุล เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข
      เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารย ดร.กนกวรรณ มีสุข 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไตรรงค สวัสดิกุล
2. ผูชวยศาสตราจารยวิลาวัณย ดงึไตรยภพ 2. ผูชวยศาสตราจารยวิลาวัณย ดงึไตรยภพ
3. ผูชวยศาสตราจารยรัชดา สุวรรณเกิด 3. ผูชวยศาสตราจารยรัชดา สุวรรณเกิด
4. อาจารยสุวัจนา ธรรมโชติ 4. อาจารยสุวัจนา ธรรมโชติ
5. อาจารยศิริพร สวางอารียรักษ 5. อาจารยศิริพร สวางอารียรักษ

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารย ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ 1. รองศาสตราจารย ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานแกวตา ลัคนาวานิช 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานแกวตา ลัคนาวานิช
3. ผูชวยศาสตราจารยวิลาวัณย ดงึไตรยภพ 3. ผูชวยศาสตราจารยวิลาวัณย ดงึไตรยภพ
4. ผูชวยศาสตราจารยรัชดา สุวรรณเกิด 4. ผูชวยศาสตราจารยรัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารยสุวัจนา ธรรมโชติ 5. อาจารยสุวัจนา ธรรมโชติ
6. อาจารยศิริพร สวางอารียรักษ 6. อาจารยศิริพร สวางอารียรักษ
7. อาจารยอลิศรา สระโมฬี 7. อาจารยอลิศรา สระโมฬี 
8. อาจารยประภาดา ศรีสุวรรณ 8. อาจารยประภาดา ศรีสุวรรณ
9. อาจารยสายพิชญ สัจจวิเศษ 9. อาจารยสายพิชญ สัจจวิเศษ

10 อาจารย ดร.กนกวรรณ มีสุข (ใหม) 
11. อาจารยวชรวรรษ พรหมมา (ใหม)
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไตรรงค สวัสดิกุล (ใหม)

สมอ.08 



รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

1809700262228 อาจารย นางสาวกนกวรรณ มีสุข Ph.D. (Regional and Rural 
Development Planning) 

บช.ม. (บัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

Asian Institute of 
Technology 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2563 

2545 
2542 

3959900497828 อาจารย นางสุวัจนา ธรรมโชติ บช.ม. (การบัญชี) 
B.App.Sc. (Property 

Economics) 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
Queensland University of 
Technology 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2531 
2537 
2528 

3800800652034 อาจารย นางวิลาวัณย ดึงไตรยภพ บธ.ม. (การบัญชีเพ่ือการวางแผน
และควบคมุ) 

บธ.บ (การบัญชีตนทุน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

2545 

2543 

380080054609 อาจารย นางสาวรัชดา สุวรรณเกิด บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2550 
2547 

3800100783209 อาจารย นางสาวศิริพร สวางอารีย
รกัษ 

บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2551 
2545 

รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม) 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

1809700262228 ผูชวย 
ศาสตราจารย 

นายไตรรงค สวัสดิกุล Ph.D. (Accounting and 
Finance) 
M.Sc. (Financial Management) 

บธ.ม (การบัญชีเพ่ือการวางแผน
และควบคมุ)  
บธ.บ (การบัญชีตนทุน) 

University of Southampton 

Manchester Metropolitan 
University 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

2556 

2550 

2545 

2543 

3959900497828 อาจารย นางสุวัจนา ธรรมโชติ บช.ม. (การบัญชี) 
B.App.Sc. (Property 

Economics) 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
Queensland University of 
Technology 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2531 
2537 

2528 
3800800652034 อาจารย นางวิลาวัณย ดึงไตรยภพ บธ.ม. (การบัญชีเพ่ือการวางแผน

และควบคมุ) 
บธ.บ (การบัญชีตนทุน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

2545 

2543 

380080054609 อาจารย นางสาวรัชดา สุวรรณเกิด บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2550 
2547 

3800100783209 อาจารย นางสาวศิริพร สวางอารีย
รักษ 

บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2551 
2545 



รายละเอียดอาจารยประจําหลักสูตร (ชุดเดิม) 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

31016000279
82 

รอง
ศาสตราจารย 

นายสมนึก เอ้ือจิระพงษ
พันธ 

Ph.D. Technopreneurship 
and Innovation 
Management 

บช.ม. การบัญชีตนทุน 
บธ.บ. การบัญชี 
บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
บธ.บ. การเงินการธนาคาร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2553 

2533 
2530 
2530 
2530 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวปานแกวตา 
ลัคนาวานิช 

Ph.D. Accounting 
บช.ม. การบัญชี 
บธ.บ. (การบัญชี) 

Universiti Utara Malaysia 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2556 
2545 
2543 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วิลาวัณย ดึงไตรยภพ บธ.ม. (การบัญชีเพ่ือการวางแผน
และควบคมุ) 

บธ.บ (การบัญชีตนทุน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

2545 

2543 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

รัชดา สุวรรณเกิด บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2550 
2547 

39004000114
30 

อาจารย สุวัจนา ธรรมโชต ิ บช.ม. (การบัญชี) 
B.App.Sc. (Property 

Economics) 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
Queensland University of 
Technology 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2531 
2537 

2528 
39599004978
28 

อาจารย ศิริพร สวางอารยีรักษ บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2551 
2545 

38001003638
03 

อาจารย นางอลิศรา สระโมฬี บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2547 
2545 

18099000316
45 

อาจารย นางประภาดา 
ศรีสุวรรณ 

วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 

2550 
38008006520
34 

อาจารย สายพิชญ สัจจวิเศษ วท.ม.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
บช.บ. การสอบบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2550 
2548 



รายละเอียดอาจารยประจําหลักสูตร (ชุดใหม) 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
3101600027982 รอง

ศาสตราจารย 
นายสมนึก เอ้ือจิระพงษ
พันธ 

Ph.D. Technopreneurship and 
Innovation Management 

บช.ม. การบัญชีตนทุน 
บธ.บ. การบัญชี 
บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
บธ.บ. การเงินการธนาคาร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2553 

2533 
2530 
2530 
2530 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวปานแกวตา 
ลัคนาวานิช 

Ph.D. Accounting 
บช.ม. การบัญชี 
บธ.บ. (การบัญชี) 

Universiti Utara Malaysia 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2556 
2545 
2543 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วิลาวัณย ดึงไตรยภพ บธ.ม. (การบัญชีเพ่ือการวางแผนและ
ควบคุม) 

บธ.บ (การบัญชีตนทุน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

2545 

2543 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

รัชดา สุวรรณเกิด บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2550 
2547 

3900400011430 อาจารย สุวัจนา ธรรมโชต ิ บช.ม. (การบัญชี) 
B.App.Sc. (Property Economics) 

บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
Queensland University of 
Technology 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2531 
2537 

2528 
3959900497828 อาจารย ศิริพร สวางอารยีรักษ บช.ม. (การบัญชี) 

บช.บ. (การสอบบัญชี) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2551 
2545 

3800100363803 อาจารย นางอลิศรา สระโมฬี บช.ม. (การบัญชี) 
บช.บ. (การสอบบัญชี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2547 
2545 

1809900031645 อาจารย นางประภาดา 
ศรีสุวรรณ 

วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 
2550 

3800800652034 อาจารย สายพิชญ สัจจวิเศษ วท.ม. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
บช.บ. การสอบบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2550 
2548 

180970026222
8 

อาจารย นางสาวกนกวรรณ มีสุข Ph.D. (Regional and Rural 
Development Planning) 

บช.ม. (บัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

Asian Institute of 
Technology 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2563 

2545 
2542 

380080054609 อาจารย นายวชรวรรษ  
พรหมมา 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกิจ
บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญช)ี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2549 
2545 

380010078320
9 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายไตรรงค สวัสดิกุล Ph.D. (Accounting and 
Finance) 
M.Sc. (Financial Management) 
บธ.ม (การบัญชีเพ่ือการวางแผน
และควบคุม)  

University of Southampton 
Manchester Metropolitan 
University 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2556 
2550 

2545 



เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
บธ.บ (การบัญชีตนทุน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
2543 

4. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิตระบบทวิภาค) 
โครงสรางเดิม 

(หนวยกิตระบบไตรภาค) 
โครงสรางใหม 

(หนวยกิตระบบไตรภาค) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 40 40 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 129 129 
หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 8 8 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 177 177 

หมายเหตุ : 1 หนวยกิตในระบบทวิภาคเทากับ 1.25 หนวยกิตในระบบไตรภาค

  รับรองความถูกตองของขอมูล 

 (รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน) 
    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ............ 



ประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

นางสาวกนกวรรณ มีสุข 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุร ีอ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email   

075 672 246 
075 672 202 
mkanokwa@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. Regional and Rural Development Planning 
Asian Institute of Technology 

2563 

บช.ม. บัญชีการเงิน/จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 
บธ.บ. การบัญชี/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  
ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

รองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ 02/12/2562 - ปจจุบัน 
อาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ  29/05/2545 - ปจจุบัน 

 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) การบัญชีการเงิน 
2) การวางระบบบัญชี 
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาท่ีสอน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักวิชาการจัดการ การบัญชีเบื้องตน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักวชิาการจัดการ การบัญชีข้ันสูง 2 

 
5.  ผลงานท่ีขอสําเร็จการศึกษา/ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 
 5.1 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

- 
 5.2 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท (ถามี) 

   - 



 5.3 ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 
   - FINANCIAL RESOURC ES AND MANAGEMENT OF RURAL LOCAL GOVERNMENT IN THAILAND 
 

 5.4 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก (ถามี) 
- Rural Local Government Finance and Its Management in Thailand Reflections and    

Prospective through Tambon Administrative Organizations 
 
6. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

6.1 บทความวิจัย  
สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ กนกวรรณมีสุข อรทัย เถาชู. (2560). การจัดการการเงินสวนบุคคลกับความสุขทางการ

เงินของบุคลากร มทร.ศรีวิ ขัย  Personal financial management and financila happiness of 
personnel Rajamangala University of Technology Srivijaya. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 
12(29), 1-12. 

 
6.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
ธีระพันธ เทือกสุบรรณ สุพิศ ฤทธิ์แกว นิยม กําลังดี กนกวรรณ มีสุข. (2562). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานขายเคร่ืองใชไฟฟา บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิค จํากัด ในเขตพื้นที่
ภาคใต (บรรยาย). มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประยุกต และระบบบสารสนเทศ คร้ังที่ 16 และการหประชุมวิชาการระดาัติ
ดานบริหารธุรกิจ, 197-201. 

จีราพา ทองปาน, พงศพันธุ คําพรรณ, นิยม กําลังดี, กนกวรรณ มีสุข. (2562). ปจจัยที่สงผลตอขีดความสามารถ
กําลังแรงงานวิชาชีพทองเที่ยว แผนกแมบานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมโรงแรมยังหวัดสุราษฎรธานี 
(บรรยาย). มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรประยุกตและระบบสารสนเทศ คร้ังที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
บริหารธุรกิจ, 218-222. 

ชัยรัตน ชิดจุย, พงศพันธุ คําพรรณ, นิยม กําลังดี, กนกวรรณ มีสุข. (2562). ความตองการดานสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดของแรงงานในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง จังหวัดสุราฏรธานี 
(บรรยาย). มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรประยุกตและระบบสารสนเทศ คร้ังที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
บริหารธุรกิจ, 202-206. 

 รัชดา ฉิมวารี, สุพิศ ฤทธิ์แกว, นิยม กําลังดี, กนกวรรณ มีสุข. (2562). พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยา
แผนปจจุบันของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี (บรรยาย). มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประยุกตและระบบ
สารสนเทศ คร้ังที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติดานบริหารธุรกิจ, 223-227. 

 
6.3 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน   

             - 



7. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

- - 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



ประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาการจัดการ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email   

075 672 266 
075 672 202 
trairong.sw@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

Ph.D. Accounting and Finance/  University of 
Southampton, UK 

2556 

M.Sc. Financial Management/ Manchester Metropolitan 
University, UK 

2550 

บธ.ม. การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม/ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2545 

บธ.บ. การบัญชีต้นทุน/ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร 

2543 

 

2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  
ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบัญชี - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562 - ปัจจุบัน 
หัวหน้าสถานวิจัย - ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2563 - ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ - ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2564 – ปัจจุบัน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) - บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2563 - ปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประจ าหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) - 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2563 - ปัจจุบัน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการ
จัดการซัพพลายเชน - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2562-ก.ค.2564 

รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2563 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบัญชี 
- คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2561 

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร - คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559-2560 
 



 

3. ความเชี่ยวชาญ  
1) การบัญชีเพ่ือการจัดการ (Management Accounting) 
2) การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) 
3) การบริหารทางการเงิน (Financial Management) 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 

สถาบันการศึกษา คณะ/ภาควิชา วิชาที่สอน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ การบัญชีขั้นต้น 
การบัญชีบริหาร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวชิาการจัดการ การบัญชีขั้นกลาง1 
การบัญชีต้นทุน 
การบัญชีบริหาร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัณฑิตวิทยาลัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ การบัญชีขั้นกลาง1 
การบัญชีขั้นสูง2 
การบัญชีต้นทุน 
การบัญชีบริหาร 
การบริหารต้นทุน 
การบริหารความเสี่ยง 
การเงินธุรกิจ 
การรายงานทางการเงิน 
การวิเคราะห์และการจัดการ
ต้นทุน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

การบัญชีบริหารเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ การบัญชีบริหาร 
การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

การเงินธุรกิจ 
การรายงานทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศ 

 



5.  ผลงานที่ขอส าเรจ็การศึกษา/ผลงานที่เกีย่วขอ้งกบัวทิยานิพนธ ์

 5.1 ช่ือวิทยานิพนธ ์ระดบัปรญิญาโท 

MSc Dissertation: “Management Accounting Research into the Link between Compensation 
and Firm's Performance.” 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543” 

 

 5.2 ผลงานที่เกีย่วขอ้งกบัวิทยานิพนธ ์ระดบัปรญิญาโท (ถา้ม)ี 

   - 

 5.3 ช่ือวิทยานิพนธ ์ระดบัปรญิญาเอก 

   - PhD Thesis: Executive Pay-Performance Sensitivity and its Consequences: Empirical 
Evidence on the role of Ownership in Thailand. 

 

 5.4 ผลงานที่เกีย่วขอ้งกบัวิทยานิพนธ ์ระดบัปรญิญาเอก (ถา้ม)ี 

-  
 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

6.1 บทความวิจัย  
Suttipan, M. and Swatdikun, T. (2021) KAMs Reporting and Financial Performance: Empirical 

Evidence from Thai Listed Companies. The Journal of Asian Finance, Economics and 
Business. 8(4), 841-848 

Suttipun, M., Lakkanawanit, P., Swatdikun, T. and Dungtripop, W.  (2021) The Impact of 
Corporate Social Responsibility on the Financial Performance of Listed Companies in 
Thailand, Sustainability, 13(16), 1-12 

ไตรรงค์ สวัสดิกุล และ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ. 2563. การบัญชีแบบลีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: 
การศึกษาเปรียบเทียบและผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการ  วารสารมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 40(1), 77-92. 

จรรยา หาญอาวุธ, จุลสุชดา ศิริสม, และ ไตรรงค์ สวัสดิกุล. 2563. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลและ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจโรงแรมใน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีแล
การจัดการ, 11 (4). 104-115. 

ไตรรงค์ สวัสดิกลุ และ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ. 2562. ผลกระทบของเทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผล
การด าเนินงานของกิจการ, วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, 13(19), 43-58. 

ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์, ไตรรงค์ สวัสดิกุล, สชุิตา มานะจิต, และ วิชนี เอ่ียมชุ่ม. 2562. ผลกระทบของคุณภาพ
การรายงานความเสี่ยงต่อต้นทุนของเงินทุน, วารสารการบัญชีและการจัดการ, 11(2), 118-126.  



ไตรรงค์ สวัสดิกลุ และ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ. 2561. การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ไทย: กรณีศึกษาการต้นทุนเป้าหมาย, วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, 8 (3), 248-264. 

ไตรรงค์ สวัสดิกุล และ ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ 2561 การบัญชีมูลค่ายุติธรรมส าหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อ
การตกแต่งตัวเลขทางการบัญชี วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, 12, 16, 1-13 

  กฤตยา  แสงบุญ และ ไตรรงค์ สวัสดิกุล. 2561. บทบาทและเทคนิคทางการบัญชีบริหารในธุรกิจ
สตาร์ทอัพ, วารสารนักบริหาร 38(2), 41-48. 

จุลสุชดา ศิริสม และ ไตรรงค์ สวัสดิกุล. (2561) ผลกระทบของการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ด้านการบัญชี การเงินและพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 12(1), 247-25. 

วนิดา มาตรโพทอง, ญานินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค์ สวัสดิกุล (2561) ผลกระทบของความรู้ทางการ
บัญชีที่หลากหลายที่มีต่อความส าเร็จในวิชาชีพของนักบัญชีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ
ไทย  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 
132-143  

ธนพร  บุตรสาร, ญานินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค์ สวัสดิกุล (2561) ผลกระทบของบรรยากาศในการ
ท างานเชิงสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 
5 หน้า : 31-41  

พินยา พลแก้ว จุลสุชดา ศิริสม และไตรรงค์ สวัสดิกุล. (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาในวิชาชีพกับ
ความส าเร็จในการท างานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(2), . 

 
6.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
- 
 

6.3 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน   
ไตรรงค์ สวัสดิกุล 2563 การบัญชีชั้นกลาง1 พิมพ์ครั้งที่ 4 นครศรีธรรมราช: โรงพิมพ์พัชรพลพริ้นติ้ง 
ไตรรงค์ สวัสดิกุล 2563 การบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ นครศรีธรรมราช: โรงพิมพ์พัชรพลพริ้นติ้ง 
ไตรรงค์ สวัสดิกุล 2559 การบัญชีเพื่อการจัดการ พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไตรรงค์ สวัสดิกุล 2559 การบัญชีส าหรับกิจการพาณิชยกรรม: การขายสินค้า , ใน วิชนี เอ่ืยมชุ่ม, ทรง

เดช ไชยชนะ, อิงอร นาชัยฤ ทธิ์, ไตรรงค์ สวัสดิกุล, จุลสชดา ศิริสม, นภาภรณ์ พลนิกรกิจ, ศุภ
รักษ์ จันทร์จรัสจิตต์ และ กฤตยา แสงบุญ การบัญชีภาคปฏิบัติ มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์ 
พิมพ์ครั้งที่ 3 

7. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

- - 
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