
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไตรรงค  สวัสดิกุล 

สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 

ประวัติการศึกษา     

2550-2556 PhD (Accounting and Finance) University of Southampton, UK 

2549-2550 MSc in Financial Management Manchester Metropolitan University, UK 

2543-2545 บธ.ม (การบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2539-2543 บธ.บ (การบัญชีตนทุน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

ประสบการณการทํางาน  

2562-ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2557-2561 ผูชวยศาสตราจารย สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2546-2557 อาจารย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2545-2546 อาจารย  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผลงานทางวิชาการ     

1. หนังสือ 

ไตรรงค สวัสดิกุล 2559 การบัญชีเพ่ือการจัดการ พิมพครั้งท่ี 4 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไตรรงค สวัสดิกุล 2559 การบัญชีสําหรับกิจการพาณิชยกรรม: การขายสินคา, ใน วิชนี เอ่ียมชุม และ

คณะ, การบัญชีภาคปฏิบัติ, มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ พิมพครั้งท่ี 3 

จุลสุชดา ศิริสม และ ไตรรงค สวัสดิกุล 2560 ระบบใบสําคัญ ใน คณาจารยภาควิชาการบัญชี 

หลักการบัญชีข้ันตน, มหาสารคาม: อภิชาติการพิพม พิมพครั้งท่ี 7 

ไตรรงค สวัสดิกุล 2556 การบัญชีตนทุน, มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ 

วิชชุดา โพธิ์ศรี และไตรรงค สวัสดิกุล 2556 การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไร ในคณาจารยภาควิชา

การเงิน การเงินธุรกิจ มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ พิมพครั้งท่ี 4 

 

2. งานวิจัย 

ธีรพรรณ อ๊ึงภากรณ, ไตรรงค สวัสดิกุล, วชินี เอ่ียมชุม และ สุชิตา มานะจิตต (2562 ผลกระทบของ

คุณภาพการรายงานความเสี่ยงตอตนทุนของเงินทุน, วารสารการบัญชีและการจัดการ, 10 

ไตรรงค สวัสดิกุล และ นภาภรณ พลนิกรกิจ (2561 การบริหารตนทุนแบบญี่ปุนในอุตสาหกรรม

เครื่องดืมไทย: กรณีศึกษาการตนทุนเปาหมาย, วารสารญี่ปุนศึกษา, 8, 3, 248-264. 

กฤตยา แสงบุญ และ ไตรรงค สวัสดิกุล (2561 บทบาทและเทคนิคทางการบัญชีบริหารในธุรกิจ

สตารทอัพ, วารสารนักบริหาร, 38, 2, 41-48. 



ไตรรงค สวัสดิกุล และ นภาภรณ พลนิกรกิจ (2561 การบริหารตนทุนแบบญี่ปุนในอุตสาหกรรม

เครื่องดืมไทย: กรณีศึกษาการตนทุนเปาหมาย, การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุน ครั้ง

ท่ี 12 การเคลื่อนยายและการพัฒนาในอนาคต โดยสมาคมญี่ปุนศึกษาแหงประเทศไทย 

นครราชสีมา 

ไตรรงค สวัสดิกุล และ ธีรพรรณ อ๊ึงภากรณ (2561 การบัญชีมูลคายุติธรรมสําหรับเงินลงทุนใน

หลักทรัพยตอการตกแตงตัวเลขทางการบัญชี, วารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยุกต, 12, 1-13. 

จุลสุชดา ศิริสม และ ไตรรงค สวัสดิกุล (2561 ผลกระทบของการ วางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกท่ีมี

ตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร ดานการบัญชี การเงินและพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 12, 1, 247-256. 

วนิดา มาตรโพนทอง, ญาณินท ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, ไตรรงค สวัสดิกุล (2561 ผลกระทบของความรู

ทางการบัญชีท่ีหลากหลายท่ีมีตอความสําเร็จในวิชาชีพของนักบัญชีธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต

ในประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34, 3, 

132-143 

พินยา พลแกว, จุลสุชดา ศิริสม และไตรรงค สวัสดิกุล (2560 ความสัมพันธระหวางความศรัทธาใน

วิชาชีพกับความสําเร็จในการทํางานของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย. วารสารการ

บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9, 2.  

 ลลิตา แวนแกว, ญานินท ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค สวัสดิกุล (2558 ความสัมพันธ

ระหวางคุณสมบัติทางการบัญชีท่ีดีกับคุณภาพการทํางานของผูทําบัญชีในจังหวัดขอนแกน 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34, 2, 155-163  

รพิรัตน ลือชานิติโพธ, ญานินท ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค สวัสดิกุล (2558 ผล กระทบของทักษะ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอคุณภาพการปฏิบัติงานบัญชีของผูทําบัญชีในเขตภาค

ตะวันออก วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34, 3, 176-187  

นวพร ศรีสวาท, ญานินท ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค สวัสดิกุล (2558 ผลกระทบคุณภาพการ

ควบคุมภายในทางการเงินท่ีมีตอประสิทธิผลองคกรขององคการบริหารสวนตําบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 34, 4, 21-30  

นิจรําไพ ดวงจักรวาล, ญานินท ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค สวัสดิกุล (2558 ผลกระทบของการ

มุงเนนความรอบรูการสอบบัญชีท่ีมีตอประสิทธิผลการ สอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรใน

ประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34, 4, 40-49 

พรรณผกา แสงสดุ, ญานินท ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค สวัสดิกุล (2558 ความสัมพันธระหวาง

ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34, 5, 77-89 

นุชนาถ ผิวสอาด, ญานินท ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค สวัสดิกุล (2558 ผลกระทบของการ

พัฒนาระบบบัญชีท่ีดีท่ีมีตอประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ



จากปโตรเลียมในประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 34, 3, 126-138  

เบญจมาศ สมสุระ, ญานินท ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค สวัสดิกุล (2558 ผลกระทบของ

ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสมัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จขององคกรของธุรกิจผลิตอาหาร

ในประเทศไทย วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 7, 1, 58-72 

สุชาดา ศิริ, ญานินท ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, และไตรรงค สวัสดิกุล (2558 ผลกระทบของความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34, 

4, 180-189  

 

3. งานบริการทางวิชาการ  

1. ผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาบทความในวารสารการบริหารทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาบทความในวารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

3. ผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาบทความในวารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

4. ผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาบทความในวารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยุกต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. ผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาบทความในวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ

ไทย 

6. วิทยากรโครงการเตรียมความพรอมนิสิตเขารวมแขงขันตอบคําถามทางการบัญชีระดับประเทศ 

วิชาการบัญชีบริหาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

7. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณารางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

8. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสอบวิทยานิพนธ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

9. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสอบวิทยานิพนธ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  

10. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร 

11. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

12. กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎอุบลราชธานี  

13. กรรมการจัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการจายคาตอบแทนและการ

ปฏิบัติงานโดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

14. ท่ีปรึกษาดานการบัญชีตนทุน วิสาหกิจชุมชนการทอผา อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  

15. ปรึกษาดานการบัญชีตนทุน วิสาหกิจชุมชนการทอผา จังหวัดกาฬสินธุ 

 16. ท่ีปรึกษาดานระบบสารสนเทศทางการบัญชี บริษัท สมุนไพรชนิตา จํากัด 

17. ท่ีปรึกษาดานการบัญชีตนทุน บริษัท โคราชฟูด จํากัด 


