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การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติดานการศึกษาทางการบัญชี
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2565DAY 1

ลงทะเบียนการเขารวมงาน

รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ

ประธานจัดการประชุมและสัมมนา
AccEC 2022

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติดานการศึกษาทางการบัญชี 

Accounting Education Conference: AccEC 2022 

“Effective Online Learning in Accounting Education”

คุณวรวิทย เจนธนากุล

นายกสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ

ดร.วชิรา อารมยดี

CFA รองผูวาการ ดานบริหาร
ธนาคารแหงประเทศไทย

กลาวรายงาน

ศ. ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

อาจารยประจำภาควิชาการเงิน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูดำเนินรายการ

กลาวเปดงาน

08.00 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.15 น.

10.30 – 12.15 น.

12.15 – 13.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ "The Evolution of Digital Currency in Thailand 

and Relating to Accounting Studies"

การเสวนา หััวขอ “Digitizing Financial Instruments”

ผศ. ดร.ดิชพงศ พงศภัทรชัย

อาจารยประจำภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณพิณผกา อัครนุพงศ

หุนสวน แผนก Assurance Services
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณอารีวัลย เอี่ยมดิลกวงศ 

ผูอำนวยการฝายกำกับรายงานทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงาน

- การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

กลาวตอนรับผูเขารวมงาน



วันที่ 22 กรกฎาคม 2565DAY 2

ลงทะเบียนการเขารวมงาน

การเสวนา "New Way for Building Leadership through

Online Learning"

08.00 – 09.00 น.

09.00 – 12.15 น.

13.00 – 16.00 น. การเสวนา หััวขอ “How to Engage Students

in Online Accounting Course”

12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

16.00 – 16.30 น. มอบเกียรติบัตรแกผูนำเสนอผลงานดีเดน

หมายเหตุ : วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 พักรับประทานอาหารวางชวงเชา เวลา 10.15 – 10.30 น.
 พักรับประทานอาหารวางชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น.

ผูดำเนินรายการ

ดร.ลมุล เกยุรินทร

อาจารยประจำสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.อรัญญา นาคหลอ

อาจารยประจำหลักสูตรการบัญชี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

อาจารยศิริศักดิ์ ศิริภิบาล

อาจารยประจำสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาจารยพจนารถ ฤทธิเดช

อาจารยประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง

อาจารยวิทูล ทิพยเนตร

คณบดีสถาบัน Gen.Ed มหาวิทยาลัยรังสิต  
รองคณบดีฝายสื่อสารองคกร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผศ.ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ  
คณบดีคณะบัญชี และประธานคณะกรรมการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูดำเนินรายการ

ดร.หทัยชนก วานิชศรี

ที่ปรึกษา PacRim Group
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ตารางการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ห้องที่ 1 

หัวข้อเรื่องการนำเสนอ   1. การบูรณาการการเรียนการสอนทางการบัญชีกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   2. เทคนิคการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม       ผู้สังเกตการณ์จากคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ 

 1. รศ. ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ ์ ประธาน      ผศ.นัฏสวัญจ์ กิตติลาภานนท ์

 2. รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย    ผู้ทรงคุณวุฒปิระจำห้อง 

 3. ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี   ผู้ทรงคุณวุฒปิระจำห้อง 

 ระยะการนำเสนอ 20 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที รวม 25 นาทีต่อรายผู้นำเสนอ   หมายเหตุ  เวลาการนำเสนออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ 
วันที่ 21 กรกฎาคม 
เวลาการนำเสนอ 

ชื่อผู้นำเสนอ 
เรื่อง 

1 13.15 - 13.40 น. 
(Zoom) 

ธนัย ศรีอิสาณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 

การพัฒนาบัญชีต้นทุนกลุม่วิสาหกจิชุมชนโดยประยุกต์จากโปรแกรมเอ็กซ์เซล กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 

2 13.40 - 14.05 น. 
(Zoom) 

พีระพล ศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ต้นทุน ผลตอบแทนและการพัฒนาผลติภณัฑ์กระเป๋าจากผ้าทอมือ บ้านสันปูเลย  
ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

3 14.05 - 14.30 น. 
(Zoom) 

ธนภัทร กันทาวงศ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ต้นทุนและผลตอบแทนการออกแบบผลติภณัฑ์กระเป๋าใส่แก้วจากผา้ปักลายประยุกต์ของ 
เผ่าลีซอ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

4 14.30 - 14.55 น. 
(Zoom) 

เข็มทอง แก้วประทุม 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ 

การเรยีนแบบผสมผสานกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น 

5 14.55 - 15.20 น. 
(Zoom) 

วัฒนี รัมมะพ้อ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูว้ิชาภาษีอากร 2 ด้วยกิจกรรมฐานปัญหาบัญชีและ 
ภาษีอากร: หลักสูตรบัญชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสติ 
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ห้องที่ 2  

หัวข้อเรื่องการนำเสนอ   1. การวิจัยทางการบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางการบัญชี 

   2. การบูรณาการการเรียนการสอนทางการบัญชีกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม       ผู้สังเกตการณ์จากคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ 

 1. ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ประธาน      ผศ. ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล 

 2. รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ    ผู้ทรงคุณวุฒปิระจำห้อง 

 3. ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญ ู   ผู้ทรงคุณวุฒปิระจำห้อง 
 ระยะการนำเสนอ 20 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที รวม 25 นาทีต่อรายผู้นำเสนอ   หมายเหตุ  เวลาการนำเสนออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ลำดับ 
วันที่ 21 กรกฎาคม 
เวลาการนำเสนอ 

ชื่อผู้นำเสนอ 
เรื่อง 

1 13.15 - 13.40 น. 
(Zoom) 

สุมินทร เบ้าธรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีสุดท้าย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ที่มตี่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค ตามมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง) 

2 13.40 - 14.05 น. 
(Zoom) 

นิศารัตน์  ไชยวงศ์ศักดา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

การพัฒนาและออกแบบผ้าทอและลายปักชาติพันธ์ุไทลื้อสิบสองปันนา 

3 14.05 - 14.30 น. 
(Zoom) 

อำมรรัตน์ คงกะโชต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

การบริหารต้นทุนการแปรรปูมะมว่งแช่อิ่ม เพ่ือการสร้างมูลค่าเพิ่ม กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชน
บ้านนาออก ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

4 14.30 - 14.55 น. 
(Zoom) 

นิรุตติ์ ชัยโชค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มตี่อการออกแบบผลติภณัฑส์ร้อยข้อมอืหินสีสมยัใหม่ 

5 14.55 - 15.20 น. 
(Zoom) 

จินติยา จนิารัตน 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ 

บทบาทสมมตุิกับทักษะภาวะเป็นผู้นำ กรณีศึกษา: นักศึกษาหลักสตูรบัญชีบณัฑิตในรายวิชา
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 
อุบลราชธาน ี
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ห้องที่ 3  

หัวข้อเรื่องการนำเสนอ   1. การบูรณาการการเรียนการสอนทางการบัญชีกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   2. เทคนิคการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 

   3. การวิจัยทางการบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางการบัญชี 

   4. การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน เช่น สหกิจศึกษา การฝึกงาน การทำงานควบคู่กับการเรียนและอื่น ๆ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม       ผู้สังเกตการณ์จากคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ 

 1. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล ประธาน      ดร.ลมุล  เกยุรินทร์     
 2. ผศ. ดร.ปานฉัตร อาการักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒปิระจำห้อง 

 3. ผศ.นภนนท์ หอมสุด   ผู้ทรงคุณวุฒปิระจำห้อง 

ระยะการนำเสนอ 20 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที รวม 25 นาทีต่อรายผู้นำเสนอ   หมายเหตุ  เวลาการนำเสนออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
ลำดับ 

วันที่ 21 กรกฎาคม 
เวลาการนำเสนอ 

ชื่อผู้นำเสนอ 
เรื่อง 

1 13.15 - 13.40 น. 
(Zoom) 

นายอภิชาติ เนียงภา 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ประกอบธุรกจิปลกูเห็ดนางฟ้า  
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

2 13.40 - 14.05 น. 
(Zoom) 

ผกาแก้ว  พรหมศิริ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 

การเปรยีบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนและแบบ
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19: กรณีศึกษารายวิชาสัมมนาทางการบัญชี 

3 14.05 - 14.30 น. 
(Zoom) 

กิ่งกนก รัตนมณี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 

สตีมศึกษากับการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานจากสถานการณ์จริงในการศึกษาด้านบญัชี
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้

4 14.30 - 14.55 น. 
(Zoom) 

วชรวรรษ พรหมมา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

การประเมินสภาพแวดล้อมท้ังกายภาพ จิตใจ สังคม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
จัดการเรียน ในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษา
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

5 14.55 - 15.20 น. 
(Zoom) 

นราภรณ์ ไชยรัตน ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 

การจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน แบบการปฏิบตัิงานภาคสนาม  
ในรายวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 


