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หลกัสตูรบญัชมีหาบณัฑติ 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Accountancy Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :    บัญชีมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Accountancy 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)       :  บช.ม.  
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)     : M. Acc. 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะบัญชี และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต   
 
ปรัชญา 
 การบูรณาการศาสตรทางการบัญชกัีบศาสตรอ่ืนๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สังคมและวัฒนธรรม
ในโลกยุคปจจุบัน เปนทิศทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชีในอนาคตที่จําเปนอยางยิ่ง   
เนื่องจากศาสตรทางการบัญชีมีสวนสัมพันธกับศาสตรอ่ืนอยางมากทั้งในดานการบริหารองคการธุรกิจ ตลาดทุนและ
ตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจ เและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการของศาสตรเหลานี้จะ
สงผลตอศาสตรทางบัญชีทําใหเกิดการพัฒนาวิทยาการทางการบัญชีใหมๆ ตามมา  ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบัญชี  จึงเปนกลไกของการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูที่มีพื้นความรูดานการ
บัญชีใหมีความรูลึกและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของศาสตรทางการบัญชี และสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
และการใชความคิดอยางเปนระบบและมีแบบแผนการเรียนรูที่สามารถบูรณาการความรูในศาสตรดานการบัญชีและ
ดานอื่นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการแกไขปญหาทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
 
ความสําคัญ  
 นักบัญชีเปนผูใหความเช่ือมั่นแกสังคม เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของธุรกิจโดยมีบทบาทเบื้องหลังเปนผูรวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงิน วิเคราะหและจัดจําแนกรายการ 
บันทึกขอมูลผลกระทบจากเหตุการณเชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงาน
ทางการเงิน การแปลความหมายเพื่ออธิบายผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดของธุรกิจ  
หากบุคลากรทางการบัญชีไมสามารถทําใหผูใชขอมูลเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางรวดเร็วทันเวลา  และไมสามารถให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได เกิดเปนปจจัยเส่ียงทางดานการเงินและการลงทุน และสงผลให
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจขาดประสิทธิภาพ และสงผลตอไปยังระบบเศรษฐกิจ ทําใหเกิดภาวะตลาดแขงขันไม
สมบูรณและไมแนนอน 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. เพื่อพัฒนาความรูเชิงลึกในหลักการบัญชีและการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ภายใตสภาพแวดลอม

ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  
2. เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคทางวิชาชีพบัญชีดานการบูรณาความรูทางการบัญชีกับศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของใน

การแกไขปญหาเชิงเศรษฐกิจ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยในคนหาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาทางการบัญชีและท่ีเก่ียวของกับ

การบัญชี 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน    
 เรียน  วันเสาร – วันอาทิตย    เวลา   09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาอ่ืนจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ  หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีเกรดเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.50  
หรือมีประสบการณทํางาน อยางนอย 1 ป  
 2. ผูเคยศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอื่น จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง 
 3. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 4. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 5. ไมเปนคนวิกลจริต   
 6. มีความรูดานภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต                                
 
ระบบการจัดการศึกษา 

1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
3. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 
ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแตละ
รายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 
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 2.   การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3.   ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.   การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับขั้น   ความหมาย  คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A    ดีเย่ียม   4.0 
     B+    ดีมาก   3.5 
     B    ดี    3.0 
     C+    พอใช   2.5 
     C    ออนมาก   2.0 
     F    ตก    0.0 
 7.   สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
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รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ

ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-
Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ
โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
 2.  แผน ข 
    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน 
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
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   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 

        ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษ
หรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับ
สมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

        ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการ
แสดง ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่า
กวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

       2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   39  หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        27 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก       -0- หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   39  หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        27 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก          6 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ        6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู           -0- หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  
มีดังตอไปนี้ 
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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ACC  505  การเขียนทางวิชาการและสถิติวิเคราะห                 3(3-0-6) 
   (Academic Writing and Statistical Analysis)  
ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                           3(3-0-6) 
    (English for Graduate Studies)   
   

2. หมวดวิชาบังคับ (27 หนวยกิต) 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ใหเรียนวิชาดังตอไปนี้ 
ACC  601  การจัดการการเงินขั้นสูงท่ีเก่ียวของกับการบัญชี     3(3-0-6) 
      (Advanced Financial Management Related to Accounting )  
ACC  602   ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี        3(3-0-6) 
   (Accounting Research Methodology)  
ACC  620  สัมมนาการบัญชีการเงินและจริยธรรมวิชาชีพ    3(3-0-6) 
    (Seminar in Financial Accounting and Professional Ethics)  
ACC  621  สัมมนาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน     3(3-0-6) 
   (Seminar in Financial Report  Analysis)  
ACC  622  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ                        3(3-0-6) 
   (Strategic Managerial Accounting)  
ACC  623  การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ                    3(3-0-6) 
   (Strategic Tax Planning)  
ACC  626  การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี    3(3-0-6) 
   (Accounting Information System Management)  
ACC  627  การกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง   3(3-0-6) 
   (Corporate Governance and  Risk Management)  
ACC  628  การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรมทางวิชาการ                   3(3-0-6) 
   (Literature Reviews and Academic Discussion)  
                             

3. หมวดวิชาเลือก (6 หนวยกิต)  
 เฉพาะนักศึกษาแผน ข สามารถเลือกลงทะเบียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จํานวน 6 หนวยกิต     
ดังรายวิชาตอไปนี้ 
ACC  603  ภาวะผูนําสําหรับนักบัญชีและการบริหารทีมงาน                                  3(3-0-6) 
   (Leadership for Accountants and Teamwork Management) 
ACC  633  สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   3(3-0-6) 
   (Seminar in Internal Control and Internal Audit)           
ACC  634  การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัชี   3(3-0-6) 
   (Control and Audit of Accounting Information System)  
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ACC  641  การจัดการเคร่ืองมือทางการเงิน               3(3-0-6) 
   (Financial Instruments Management)  
ACC  643  การรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจขามชาติ               3(3-0-6) 
   (Financial Reporting for Multinational Enterprises)   
ACC  646  สัมมนาปญหาภาษีเงินได                3(3-0-6) 
   (Seminar in Problems of Income Tax)  
ECO  605   เศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Economics for Business) 
MGT  661  การจัดการและพฤติกรรมองคการ               3(3-0-6) 
   (Management and Organizational Behavior)  
MGT  662  การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Business Plan Analysis)  
MGT  671     การจัดการธุรกิจขามชาติ        3(3-0-6) 
   (Global Business Management) 
MGT  672  กลยุทธการเปนผูนํา ผูประกอบการและการสรางทีมงาน   3(3-0-6) 
   (Leadership, Entrepreneurship and Teamwork Strategy)  
    

4. วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
ACC  697  การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
ACC  698  การสอบประมวลความรู                    0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations)  
ACC  699  วิทยานิพนธ             12(0-36-18) 
   (Thesis) 
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แสดงแผนการศึกษา   
ระบบทวิภาค 

ชัน้ปที่ 1
แผน ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ)
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

ACC 601  การจดัการการเงินข้ันสูงท่ีเก่ียวของกับ    3(3-0-6) 
         การบัญชี  
ACC 602  ระเบียบวิธีวิจยัทางบัญช ี               3(3-0-6)
ACC 621  สัมมนาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน    3(3-0-6)
ACC 622  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ              3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
ACC 623  การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ    3(3-0-6)
ACC 626  การจดัการระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6)
ACC 627  การกํากับดูแลกิจการและ                3(3-0-6)
         การบรหิารความเส่ียง  
ACC 628 การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรม      3(3-0-6) 
         ทางวิชาการ  

รวม 12 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ACC 601 การจัดการการเงินข้ันสูงท่ีเก่ียวของกับ   3(3-0-6) 
           การบัญช ี    
ACC 602 ระเบียบวิธีวจิัยทางบัญช ี               3(3-0-6)
ACC 621 สัมมนาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน  3(3-0-6)
ACC 622 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ         3(3-0-6)

รวม 12 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
ACC 623  การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ     3(3-0-6)
ACC 626  การจดัการระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6)
ACC 627  การกํากับดูแลกิจการและ                3(3-0-6) 
         การบรหิารความเสี่ยง    
ACC 628 การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรม       3(3-0-6) 
         ทางวิชาการ    

รวม 12 หนวยกิต
 

ชัน้ปที่ 2
แผน ก2 

 (การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ)
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

ACC 620  สัมมนาการบัญชีการเงิน                 3(3-0-6)
         และจรยิธรรมวิชาชีพ 
ACC 699  วิทยานิพนธ                          6(0-18-9) 

 
รวม   9  หนวยกิต 

 
ภาคการศกึษาที ่2 

ACC 699  วิทยานิพนธ                          6(0-18-9) 
  

                                      รวม    6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ACC 620  สัมมนาการบัญชีการเงิน                  3(3-0-6)
          และจริยธรรมวิชาชีพ 
ACC XXX  วิชาเลือก                              3(3-0-6) 
ACC XXX  วิชาเลือก                              3(3-0-6)  
                                   รวม   9  หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

ACC 697  การศกึษาคนควาอิสระ                  6(0-18-9)
ACC 698 การสอบประมวลความรู                  0(0-0-0)   
                                     รวม   6   หนวยกิต
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คําอธบิายรายวิชา  
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 

 ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Development of English language skills with the emphasis on reading comprehension in content areas, 
and academic writing to enhance student’s ability to read and understand technical and non-technical English;  
course materials taken from newspapers, journal articles, websites as well as textbooks relevant to the 
student’s various fields of study. 
 
ACC  505  การเขียนทางวิชาการและสถิติวิเคราะห            3(3-0-6) 
   (Academic Writing  and  Statistical Analysis)  
 ความหมายและแนวคิดพื้นฐานในการเขียนรายงานทางวิชาการ  องคประกอบของการเขียนรายงาน การ
เขียนโครงรางและรายงานทางวิชาการ และเคร่ืองมือทางสถิติที่ใชในการวิจัยทางการบัญชี      
 The definition and concepts of academic writing, the component of report writing, academic report 
outlining and writing, statistical tools used in accounting research.  
 

2. หมวดวิชาบังคับ  
ACC  601  การจัดการการเงินขั้นสูงที่เกี่ยวของกับการบัญชี    3(3-0-6)   
   (Advanced Financial Management Related to Accounting) 
 ตลาดเงินและหลักทรัพยประเภทตางๆที่ใชในธุรกิจ การประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหลักทรัพย 
การวิเคราะหมูลคาของสินทรัพยและกิจการ การประมาณการและการพยากรณกระแสเงินสด การตัดสินใจลงทุนและ
งบประมาณ ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน ตนทุนของเงินทุน นโยบายโครงสรางเงินทุน นโยบาย
เงินปนผล และตราสารทางการเงินเพื่อการปองกันความเสี่ยง      
 Financial markets and the various type of securities used in business, fair value measurement of 
assets and securities, value of assests and firm analysis, cash flow projection and forecast, capital investment 
and budgeting decision, the relationship between risk and return, cost of capital, capital structure policy, 
dividends policy, and financial instrument for risk protection.            
 
ACC 602  ระเบียบวิธีการวิจัยทางบัญชี        3(3-0-6)   
   (Accounting Research Methodology) 
 วิวัฒนาการการวิจัยทางการบัญชี แนวคิดและวิธีวิจัยทางการบัญชี การพัฒนาปญหาการวิจัยและขอเสนอ
โครงการ  การออกแบบการวิจัย  การต้ังและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล การใช
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เคร่ืองมือทางสถิติเพื่อการวิเคราะหและอธิบายขอมูล และการนําเสนอผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัย  การนํา
ผลการวิจัยไปใชในการตัดสินใจและการแกปญหาทางการบัญชี   
 Accounting research evolution, concepts and methodology of accounting research; development of 
research problems and proposals, research design, hypothesis setting and testing, data collection, use of 
various statistical tools for data analysis and interpretation, research result reporting, research ethic, using the 
research results in decision making and problem solving in accounting. 
 
ACC  620  สัมมนาการบญัชกีารเงนิและจรยิธรรมวิชาชีพ     3(3-0-6) 
   (Seminar in Financial Accounting and Professional Ethics)  
 การอภิปรายเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีไทยและแนวทางอื่นที่อาจเลือกปฏิบัติไดกับปญหาการปฏิบัติทางการ
บัญชี  การวิเคราะหปญหาในทางปฏิบัติและการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  ตลอดจนประเด็นที่มาตรฐานการ
บัญชียังไมครอบคลุมโดยใชกรณีศึกษาและปญหาที่เกิดข้ึนจริง  แนวทางการสงเสริมการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ  
ทัศนคติและคุณคาแหงวิชาชีพบัญชีตามหลักการและแนวคิดของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะกรรมการ
การศึกษาวิชาชีพบัญชีของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ  สภาวิชาชีพบัญชีของไทยและสถาบันวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ  
 Discussions of the Thai Accounting Standards and allowed alternative  procedures for the problems of 
practicing in accounting, analysis and solving of problems that occur in practice and issues which cannot be 
applied the Accounting Standards through case studies and incurring problems, discussion of the way to 
encourage  development of the professional ethics, attitudes and value of the accounting profession in 
accordance with the ethical concepts of the Ethics Committee and Accounting Education Committee of the 
International Federation of Accountants, Federal   Accounting Professions of Thailand and another related 
professional institutions.  
                   
ACC  621  สัมมนาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน      3(3-0-6)   
   (Seminar in Financial Report Analysis) 
 ผลกระทบของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีตอการกําหนดนโยบายการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและการ
รายงานทางการเงิน  การใชรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  การอภิปรายปญหาในการวิเคราะห
งบการเงิน ขอควรคํานึงเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมและการใชขอมูลในงบการเงิน การประยุกต ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหงบการเงิน การจัดทําประมาณการงบการเงิน  และแบบจําลองการประเมินมูลคา
กิจการ 
 The impact of business environment on the making of  generally accepted accounting policies and 
financial reporting, the use of financial reports in making economic decisions, discussions of problems in 
analyzing financial statements, awareness of industrial characteristics and application of the information in 
financial statements, the use of software packages in financial statement analysis, the budgeted financial 
statement preparing, and  firm valuation models. 
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ACC 622  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ        3(3-0-6) 
   (Strategic Managerial Accounting)   
 แนวคิดและเทคนิคของการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ  บทบาทของการบูรณาการและสหวิทยาการของการ
บัญชีบริหารในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  ระบบการควบคุมทั้งดานกลยุทธและการดําเนินงาน   การจัดการ
ขอมูลของกิจการเพื่อการตัดสินใจวางแผนกลยุทธเพื่อเพิ่มมูลคาของกิจการโดยใชขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูล
ทางการเงิน  
 Concepts and techniques of business strategy formulation, the integrative and interdisciplinary roles of 
managerial accounting  in the strategic management process, controlling system for strategies and operation, 
corporate information management for value creation using  both  financial and non-financial information. 
 
 ACC  623   การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ                3(3-0-6) 
   (Strategic Tax Planning)  
 ความเก่ียวของกันระหวางกฎหมายภาษีอากรและการประกอบธุรกิจ  โดยเนนผลกระทบของกฎหมายภาษี
อากรที่มีตอการกําหนดนโยบายการลงทุน  การเงิน   และนโยบายการบัญชี  บทบาทของผูบริหารงานเก่ียวกับภาษี
อากร  การตัดสินใจทางภาษีอากรในการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อชวยใหธุรกิจไดรับประโยชนสูงสุด
อยางถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร  กฎระเบียบและขอบังคับของกรมสรรพากร  โดยใชกรณีศึกษาและปญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง  
 Relationship between tax laws and business operation with focus on the impact of tax laws on 
investment, financial and accounting policy setting, roles of tax administrators, decision making concerning 
taxes in financial and investment planning for the entity’s optimal benefits based on the Department of 
Revenue’s laws, regulations and conditions by using case studies and incurring problems.  
 
ACC  626  การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี               3(3-0-6) 
   (Accounting Information System Management)   
 หลักการ องคประกอบ ประเภทของระบบสารสนเทศสําหรับองคกรขนาดตางๆ และวิธีดําเนินงานการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร การบริหารระบบฐานขอมูลและ
ความปลอดภัย รวมถึงกรณีศึกษาเก่ียวกับการใชงานและปญหาการจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี เชน ระบบ
สารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ และระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แนะนําโดย
กรมสรรพากร 
 Principles, functions, types of information system for each size of organizations and procedures of 
accounting information system development for supporting decision making of executives, database and 
security operation system management, and case study on applying and management problems for accounting 
information system, such as Government Fiscal Management Information System (GFMIS) and information 
system for SMEs suggested by the Revenue Department.    
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ACC  627  การกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง 3            3(3-0-6) 
   (Corporate Governance and Risk Management) 
 แนวคิด หลักการ ความหมายของการกํากับดูแลกิจการ  การอภิปรายประเด็นรวมสมัยเก่ียวกับการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการความเสี่ยงขององคกรและการควบคุมภายในตามหลักการ
ของ COSO ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ หนาที่และกิจกรรมหลักทางธุรกิจ  การวิเคราะหระบบทางเดินงานเพื่อระบุความ
เสี่ยงของงานท่ีสําคัญ และแนวทางการควบคุมภายในใหสอดคลองกัน 
 Concepts, principles, and the meanings of corporate governance, discussion of contemporary issues of 
corporate good governance and sustainability development, Enterprise Risk Management (ERM) and internal 
control in accordance with COSO’s concepts, business environment, main business activities and functions, 
work-flow analysis in identification of the key areas of risk and in setting coherence of the related internal 
control functions.  
 
ACC  628  การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรมทางวิชาการ    3(3-0-6) 
   (Literature Reviews and Academic Discussion)  
 ความสําคัญของการทําบทวิจารณการทบทวนวรรณกรรม การสรุปประเด็นสําคัญของงานวิจัยและประโยชน
ที่เกิดข้ึนแลว การระบุปญหาการวิจัยและคําถามวิจัยท่ีเก่ียวของ การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียบเรียงความ
รูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและการนําเสนอ  
 Importance of preparing a critical review of the literature, summarization of the major research 
issues and past contributions, identification of a research problem and associated research questions, 
development of skills required in composing and presenting literature reviews. 
 

3. หมวดวิชาเลือก 
ACC  603  ภาวะผูนําสําหรับนักบัญชีและการบริหารทีมงาน   3(3-0-6)   
      (Leadership for Accountants and Teamwork Management)  
 หลักการและแนวคิดภาวะผูนําขององคการ การฝกการสํารวจตนเองทางดานบุคลิกภาพ คุณธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณเพื่อการพัฒนาภาวะผูนํา  ทักษะภาวะผูนํา ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การวิเคราะห
ผลกระทบของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ   การบริหารความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย การพัฒนาการบริหารทีมงาน 
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอีเล็กทรอนิกสในการพัฒนาและรักษาทีมงาน การสรางความไดเปรียบการแขงขันของ
ทีมงานและการเจรจาตอรอง  
 Principles and concepts of organization leadership, practice in personality self-observe, ethic and 
emotion quotient for leadership development, leadership skills, working with others capability, analysis of 
business environment, management of stakeholder relationships, teamwork management, the use of electronic 
communication technologies for team development and retaining, the competitive advantage creation of 
teamwork, and negotiation.  
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ACC  633  สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   3(3-0-6) 
   (Seminar in Internal Control and Internal Audit)                 
 อภิปรายกรณีศึกษา และ ประเด็นรวมสมัยเก่ียวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  จริยธรรมผูตรวจสอบภายใน  ปญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบภายในท้ัง
ในสวนของการตรวจสอบการบริหาร  การดําเนินการ  การควบคุม  และการรายงานผลการตรวจสอบ    
 Discussions of  case studies and  contemporary issues of internal control and internal audit, internal 
auditing standards, the ethics of internal auditors,  problems in internal auditing involving  management, 
operating,  controlling,  and audit reporting.  
 
ACC  634  การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี                3(3-0-6) 
   (Control and Audit of Accounting Information System) 
 หลักการและวิธีการของการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ใชคอมพิวเตอรตาม
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายในและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศที่ใช
คอมพิวเตอร การระบุปจจัยเส่ียง เทคนิคและการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
การกําหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี     
 Principles and procedures of control and audit based computer accounting information system in line 
with the COSO’s Enterprise Risk Management concepts, evaluation of the internal control and the risk of 
computer information system, identifying risk objectives, techniques and selection of software package for 
accounting information system, identifying appropriate audit procedures, and the usage of software package 
in auditing for accounting information system.  
 
ACC  641  การจัดการเครื่องมือทางการเงิน       3(3-0-6) 
   (Financial Instruments Management)  
 แนวคิด  หลักการ ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินและการคํานวณมูลคา   หลักการการซื้อและกลยุทธ
การปองกันความเสี่ยงโดยตราสารอนุพันธ การคัดเลือกและการใชเคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารเงินทุนของ
กิจการ ประเภทของสัญญาและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ การแกไขปญหาหนี้เสีย และผลกระทบของ
เคร่ืองมือทางการเงินตอการบัญชีและภาษีอากร  
 Concepts, principles, types of financial instruments and instruments valuation, concepts of trading and 
hedging strategies by using derivatives, selection and application of financial instruments in the entity’s capital 
management, types of contracts and related regulations, the problem solving of nonperforming loans,  and 
the impact of financial instruments on accounting and taxes. 
 
ACC  643  การรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจขามชาติ       3(3-0-6) 
   (Financial Reporting  for Multinational Enterprises)   
 แนวคดิ หลักการและวิธีการทางบัญชีการเงินของประเทศตางๆ บทบาทของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ
และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การเปรียบเทียบผลกระทบสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
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นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ที่มีตอการบัญชีและการรายงานทางการเงินของประเทศตางๆ รวมถึงการอภิปรายถึง
วิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่ดี 
 Concepts, principles and procedures of financial accounting in different countries, roles of the 
International Federation of Accountants and the International Accounting Standard Board,  comparison of  
impact of the economic environment, government’s policy and laws on accounting and accounting reports of 
different countries, including discussion of the best accounting practices.  
 
 ACC  646  สัมมนาปญหาภาษีเงินได             3(3-0-6) 
   (Seminar in Problems of Income Tax)  
 การอภิปรายปญหาภาษีเงินไดของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล  หลักปฏิบัติเพื่อใชในการแกไขปญหาการ
ชําระภาษีตามขอกําหนดการจัดเก็บภาษีเงินไดของกรมสรรพากร โดยศึกษาจากแนวคิดหรือคําวินิจฉัยของ
กรมสรรพากร สิทธิประโยชนที่ไดรับจากกฎหมายโดยใชกรณีศึกษาจากเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงและแนวทางแกไข
ปญหา  
 Discussions of income tax problems of companies and partnerships, practices for solving problems of 
tax payment in accordance with the Revenue Department’s tax collection conditions evidenced by the central 
tax court’s decisions and judgments, tax privileges under the investment promotion law  studied through the 
real problems and possible solutions. 
 
ECO  605  เศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจ         3(3-0-6) 
   (Economics for Business)  
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเศรษฐศาสตรสําหรับใชประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ พฤติกรรมของผูผลิต
และผูบริโภค โครงสรางตลาดประเภทตาง ๆ กลยุทธในการกําหนดราคาภายใตโครงสรางตลาดประเภทตาง ๆ การ
ประยุกตทฤษฎีเกมสําหรับการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ ผลดีผลเสียของการแทรกแซงจากภาครัฐ ความเขาใจการ
ทํางานของระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน 
ๆ ตอเศรษฐกิจในภาพรวม เศรษฐกิจสรางสรรค ตลาดการเงิน ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ การคา
และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชําระเงิน การวิเคราะหและการพยากรณ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจภายใตความไมแนนอน 
 Principles, Concepts, and theories in economics with purpose for applying in business decision making 
process, producer and consumer behaviors, market structures, pricing strategies under different types of 
market structures, game theory for business strategic planning, pros and cons of government intervention, 
understanding of economy functions, effects of monetary and fiscal policies as well as other economic and 
social policies on the overall economy, creative economy, financial market, international competitiveness, 
international trade and capital mobility, exchange rate regimes, balance of payments, analyzing and forcasting 
trend of economic variables   under uncertainty. 
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MGT  661  การจัดการและพฤติกรรมองคการ                 3(3-0-6) 
      (Management and Organizational Behavior) 
 แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผูบริหารในยุคท่ีธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงและมีการแขงขันสูง ศึกษา
กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การออกแบบองคการ และการควบคุม รวมถึงการศึกษา
แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนําในองคการ การติดตอสื่อสาร ความขัดแยง และ
วัฒนธรรมองคการ ตลอดจนถึงการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาองคการใหสามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ 
 Management concepts; planning, organizing, organizational design, and controlling, topics also include 
the study of organizational behavior concepts in group behavior, motivation, leadership, communication, and 
conflict so as to develop business policy under the changing organizational environment. 
 
MGT  662  การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Business Plan Analysis) 
 แนวความคิด กระบวนการ ระดับ และธรรมชาติของกลยุทธทางธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก การวิเคราะหกลยุทธและทางเลือก การกําหนดเปาหมาย การกําหนดนโยบาย การจัดสรร
ทรัพยากร  การทบทวน การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ เพื่อผูศึกษาจะสามารถกําหนดกลยุทธในระดับ
ตางๆ ขององคการไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับทั้งสภาพแวดลอมภายในองคการ ซึ่งไดแก สภาวะการเงิน 
กําลังคนและทรัพยากรการผลิตตางๆ รวมท้ังการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีจะทําให
องคการเปนผูนําธุรกิจในดานนั้นๆ ได ตลอดจนศึกษาวิเคราะหแผนธุรกิจเพื่อการวิเคราะหความเปนไปไดในโครงการ
ตางๆ ขององคการ 
 Concepts,  process, levels, and nature of business strategy; the internal and external environment 
evaluation; strategic analysis and choice; setting goals, establishing policies, and allocating resources; strategic 
review, evaluation and control. The course also includes business plans analysis. 
 
MGT  671  การจัดการธุรกิจขามชาติ        3(3-0-6)
   (Global Business Management) 
 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจขามชาติและธุรกิจระหวางประเทศ ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการธุรกิจขามชาติ ตลอดจน
ศึกษาถึงการจัดการตลาดของธุรกิจขามชาติ การกําหนดกลยุทธการจัดการธุรกิจขามชาติ 
 Importance of global business management, strategies to solve global business problems under 
different political, legal, taxation systems and cultures; operation and management of multinationals; 
globalization issues; the roles, functions and importance of international trade organizations. 
 
MGT  672  กลยุทธการเปนผูนํา ผูประกอบการและการสรางทีมงาน   3(3-0-6) 
   (Leadership, Entrepreneurship and Teamwork Strategy) 
 แนวความคิดของผูนํา ผูประกอบการและการสรางทีมงาน ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบ และกลยุทธ
การเปนผูนํา ผูประกอบการ และการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิผล ทักษะในการเปนผูนําผูประกอบการ และ    
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กลยุทธในการทํางานเปนทีม 
 Concept of leadership, entrepreneurship and team building; role, responsibility, and strategy to develop 
leadership entrepreneurship and team building skill. 
 

4. วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก2 / การคนควาอิสระและการสอบประมวลความรู แผน ข. 
ACC  697  การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-18-9) 
    (Independent Study)  
 นักศึกษาจะตองศึกษาประเด็นทางการบัญชีหรือทางดานอื่นๆที่เก่ียวของเพื่อเพิ่มพูนความรูของนักศึกษาจาก
การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยอาศัยการประยุกตการออกแบบวิจัย  ทั้งนี้ตองปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเก่ียวกับ
หัวขอที่จะทําการศึกษากอนทําวิจัย  และใหมีการจัดทํารายงานตามแบบที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด 
 The students must study a topic in accounting or related fields to widen their knowledge through 
independent study by means of using a modified research design. They are required to consult with their 
advisors about the topic prior to conducting research,  and submitting a research report with the standard 
format. 
  
ACC  698  การสอบประมวลความรู         0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations)  
   วิชาบังคับกอน :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตร  เกรด : ผาน/ไมผาน                                                           
   Prerequisite    : Completed all required core courses or consent of program committee,  
S/U graded. 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบ 
 A written examination of major course work.  An appointed examination committee may also require 
an oral examination.  
 
ACC  699  วิทยานิพนธ            12(0-36-18) 
   (Thesis)   
 นักศึกษาที่เลือกแผน ก แบบ ก2  จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน หลักสูตร
หัวขอวิจัยจะเก่ียวกับการบัญชีหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของโดยจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบปองกัน
หัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษากอน 
 The student who chooses plan A type A2 must complete a thesis on accounting or related fields as a 
partial requirement of this program. The research topic must be approved by the research topic defense 
examination committee and the advisor prior to their actual research conducting. 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1. คําอธิบายโดยยอ 
  1.1 การศึกษาคนควาอิสระ :  ทําการศึกษาในประเด็นปญหาทางการบัญชี หรือประเด็นอื่นในศาสตรที่
เก่ียวของกับการบัญชี เชน การภาษีอากร  การเงิน   การควบคุมภายใน   พฤติกรรมองคการ การบริหารความ
เส่ียง เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และตลาดทุน เปนตน และนําเสนอตอคณะกรรมการสอบรายงานการศึกษา
อิสระ โดยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีเก่ียวของ 
  1.2 วิทยานิพนธ :  ทําการวิจัยในประเด็นปญหาทางการบัญชี หรือ ประเด็นอื่นในศาสตรที่เก่ียวของกับ
การบัญชี เชน การภาษีอากร การเงิน   การควบคุมภายใน   พฤติกรรมองคการ การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี และตลาดทุน เปนตน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใหสามารถใชเปนแหลงอางอิงความรูทาง
วิชาการ รวมท้ังการนําเสนอรายงานวิจัยตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีเก่ียวของ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  2.1 การศึกษาคนควาอิสระ :  กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 
   1) มีความรูความเขาใจในประเด็นการศึกษา  มีวิธีการคนควาอยางเปนระบบโดยมีข้ันตอน

การศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร (Scientific Method)   ผลการศึกษาท่ีไดสามารถนํา
ผลไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในทางวิชาการหรือทางวิชาชีพบัญชี    

   2) มีความสามารถในการนําเสนอรายละเอียดโครงการศึกษาอิสระ  และรายงานผลการศึกษา
อิสระโดยใชเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับผูฟง 

  2.2 วิทยานิพนธ :  กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 
   1) มีความรูความเขาใจในการใชระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ในการคนหาคําตอบใหกับประเด็น

ปญหาการวิจัย  โดยมีวัตถุประสงคในการขยายผลหรือตอยอดองคความรูเดิมท่ีสามารถนําผล
ไปใชในการอธิบาย หรือพยากรณ ปรากฏการณทางวิชาชีพบัญชีหรือที่เก่ียวของกับวิชาชีพ
บัญชี  รวมท้ังสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหาการปฏิบัติทางบัญชี  

   2)  มีความสามารถในการนําเสนอหัวขอและโครงรางการวิจัย และรายงานผลการวิจัย โดยใช
เทคนิคและวธิีการที่เหมาะสมกับผูฟง  

 3. ชวงเวลา 
  3.1  การศึกษาคนควาอิสระ  : ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปที่ 2     
  3.2 วิทยานิพนธ     :   ภาคการศึกษาท่ี 1  และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปที่ 2 
 4. จํานวนหนวยกิต 
  4.1 การศึกษาคนควาอิสระ    6 หนวยกิต    
  4.2 วิทยานิพนธ           12 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  5.1 ผูอํานวยการหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษาใหม เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับ 
การจัดการศึกษาในแผนการศึกษาท่ีมี ไดแก แผน ก แบบ ก2  และ แผน ข  และขั้นตอนตางๆ ในทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการทําโครงการศึกษาอิสระ และ วิทยานิพนธ รวมท้ังเทคนิคการพัฒนาหัวขอ  
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  5.2 คณะกรรมการหลักสูตร จะตองจัดอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระหรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธใหกับนักศึกษาและดําเนินการเสนอชื่อแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระหรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
2556 
  5.3 คณะกรรมการหลักสูตร เปนผูจัดกําหนดการการสอบการนําเสนอโครงการศึกษาอิสระหรือ หัวขอ
และโครงรางวิทยานิพนธ   โดยจะตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา 1 เดือนกอนวันสอบ  และใหนักศึกษาจัดสง
ตนฉบับพรอมสําเนาเอกสารหัวขอและโครงการการศึกษาอิสระ  หรือหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและแบบฟอรม
ตางๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหกับเลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรตามจํานวนที่กําหนด  กอนวันสอบฯ 2 
สัปดาห 
  5.4 นักศึกษาที่สอบโครงการศึกษาอิสระ  หรือ หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  จะตองสอบการ
นําเสนอตอคณะกรรมการสอบฯท่ีแตงต้ังอยางเปนทางการตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย และรับ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบฯ ไปปรับปรุงโครงการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ  ใหมีความสมบูรณ  ภายใต
การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา    
  5.5 ในระหวางที่ดําเนินการศึกษา หรือ ดําเนินการวิจัยใหนักศึกษาจัดทํารายงานความคืบหนาการ
ดําเนินการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย  ใหกับอาจารยที่ปรึกษาทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  ตลอดระยะเวลา
จนกวาการศึกษาเสร็จส้ิน          
 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 ใชวิธีการสอบปากเปลาสําหรับการศึกษาอิสระ และการสอบปองกันรายงานวิทยานิพนธ โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา   
  6.2 ใหนักศึกษา ปรับปรุงแกไขรายงานผลการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาภายในเวลาที่กําหนด   
  6.3 สําหรับวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเขียนบทความวิจัยท่ีกลาวถึงสรุปผลการวิจัยท่ีไดจากการทํา
วิทยานิพนธ และนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ผูทําบัญชี 
 2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 3. นักบัญชีบริหาร 
 4. ผูตรวจสอบภายใน 
 5. ผูบริหาร 
 6. นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 7. นักวิชาการทางดานการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
 8. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการบัญชี การเงิน หรือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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สถานที่ติดตอ 
 คณะบัญชี ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 1027   
www.rsu.ac.th/acc       e-mail: nimnuan@rsu.ac.th  
 ศูนยศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร TST TOWER ชั้น 21 - 22 เลขที่ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 
9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
โทร 0-2617-5854-8 
www.viphavadee.com       e-mail: info@viphavadee.com 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน             
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 


