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หลกัสูตรบญัชมีหาบณัฑติ 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  :  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Accountancy Program 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :    บัญชีมหาบัณฑิต 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Accountancy 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)       :  บช.ม.  

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)     : M.Acc. 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะบัญชี และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต   

 

ปรัชญา 

 การบูรณาการศาสตร�ทางการบัญชีกับศาสตร�อื่นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สงัคมและวัฒนธรรม

ในโลกยุคป�จจุบัน เป�นทิศทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชีในอนาคตที่จําเป�นอย�างย่ิง   

เนื่องจากศาสตร�ทางการบัญชีมีส�วนสัมพันธ�กับศาสตร�อื่นอย�างมากท้ังในด�านการบริหารองค�การธุรกิจ ตลาดทุนและ

ตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจ เและเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการของศาสตร�เหล�านี้จะ

ส�งผลต�อศาสตร�ทางบัญชีทําให�เกิดการพัฒนาวิทยาการทางการบัญชีใหม� ๆ ตามมา ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิต ศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จึงเป�นกลไกของการพัฒนาผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู�ที่มีพ้ืนความรู�ด�านการบัญชี

ให�มีความรู�ลึกและก�าวทันการเปลี่ยนแปลงของศาสตร�ทางการบัญชี และสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห� และ

การใช�ความคิดอย�างเป�นระบบและมีแบบแผนการเรียนรู�ท่ีสามารถบูรณาการความรู�ในศาสตร�ด�านการบัญชีและด�าน

อื่นเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการแก�ไขป�ญหาทางปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง 

 

ความสําคัญ  

 นักบัญชีเป�นผู�ให�ความเชื่อม่ันแก�สังคม เป�นป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับความสามารถในการดําเนินงานอย�าง

ต�อเนื่องของธุรกิจโดยมีบทบาทเบื้องหลังเป�นผู�รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงิน วิเคราะห�และจัดจําแนกรายการ 

บันทึกข�อมูลผลกระทบจากเหตุการณ�เชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ประมวลผลข�อมูลและจัดทํารายงาน

ทางการเงิน การแปลความหมายเพ่ืออธิบายผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดของธุรกิจ  

หากบุคลากรทางการบัญชีไม�สามารถทําให�ผู�ใช�ข�อมูลเข�าถึงแหล�งข�อมูลได�อย�างรวดเร็วทันเวลา และไม�สามารถให�

ข�อมูลที่เป�นประโยชน�ต�อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได� เกิดเป�นป�จจัยเสี่ยงทางด�านการเงินและการลงทุน และส�งผลให�

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจขาดประสิทธิภาพ และส�งผลต�อไปยังระบบเศรษฐกิจ ทําให�เกิดภาวะตลาดแข�งขันไม�

สมบูรณ�และไม�แน�นอน 
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

1. เพ่ือพัฒนาความรู�เชิงลึกในหลักการบัญชีและการประยุกต�ใช�ในสถานการณ�ต�างๆ ภายใต�สภาพแวดล�อม

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  

2. เพ่ือพัฒนาทักษะเทคนิคทางวิชาชีพบัญชีด�านการบูรณาความรู�ทางการบัญชีกับศาสตร�อื่นท่ีเก่ียวข�องใน

การแก�ไขป�ญหาเชิงเศรษฐกิจ 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยในค�นหาป�ญหาและแนวทางการแก�ไขป�ญหาทางการบัญชีและท่ีเก่ียวข�องกับ

การบัญชี 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน    

 เรียน  วันเสาร� – วันอาทิตย�    เวลา   09.00 - 17.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม�น�อยกว�า 2.50  

หรือมีประสบการณ�ทํางานอย�างน�อย 1 ป�  

 2. ผู�เคยศึกษาหรือผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอื่น จาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง 

 3. ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 4. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 5. ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 6. มีความรู�ด�านภาษาอังกฤษเป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิต                                

 

ระบบการจัดการศึกษา 

1. ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห�    

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป�  

3. ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�ละ

รายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 
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 2.   การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3.   ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4.   การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา  โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 6.  การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีค�าระดับข้ัน 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

    ระดับขั้น   ความหมาย  ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

     A    ดีเย่ียม   4.0 

     B+    ดีมาก   3.5 

     B    ดี    3.0 

     C+    พอใช�   2.5 

     C    อ�อนมาก   2.0 

     F    ตก    0.0 

 7.   สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่
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รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรอืสญัลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบ

ผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน ตามหลักสูตร และ

ข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   1.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส� ท่ี เป�นท่ียอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอก

มาร�วมกลัน่กรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

 2.  แผน ข 

    2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู� 

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน 

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 

 

6 

   2.3 ตีพิมพ�เผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 

        ลักษณะที ่1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษ

หรืออิ เล็กทรอนิกส� ท่ี มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี

ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุม

วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับ

สมบรูณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

        ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการ

แสดง ซึ่งเป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่ เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมี

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่า

กว�า 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

       2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา       

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   39  หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ        27 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือก       -0- หน�วยกิต 

    4) วิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   39  หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ        27 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือก          6 หน�วยกิต 

    4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6 หน�วยกิต 

    5) การสอบประมวลความรู�           -0- หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ)  มีดังต�อไปนี้ 

                 จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 
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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 หน�วยกิต) 

 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ให�เรียนวิชาดังต�อไปนี้ 

ACC  601  การจัดการการเงินขั้นสูงที่เก่ียวข�องกับการบัญชี     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  สัมมนาการวิเคราะห�รายงานทางการเงิน     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 หน�วยกิต)  

 เฉพาะนักศึกษาแผน ข สามารถเลือกลงทะเบียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จํานวน 6 หน�วยกิต     

ดังรายวิชาต�อไปนี้ 

ACC  603  ภาวะผู�นําสําหรับนักบัญชีและการบริหารทีมงาน                          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  การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6) 

   (Control and Audit of Accounting Information System)  
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ACC  641  การจัดการเครื่องมือทางการเงิน               3(3-0-6) 

   (Financial Instruments Management)  

ACC  643  การรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจข�ามชาติ               3(3-0-6) 

   (Financial Reporting for Multinational Enterprises)   

ACC  646  สัมมนาป�ญหาภาษีเงินได�                3(3-0-6) 

   (Seminar in Problems of Income Tax)  

ECO  605   เศรษฐศาสตร�สําหรับธุรกิจ        3(3-0-6) 

   (Economics for Business) 

MGT  661  การจัดการและพฤติกรรมองค�การ               3(3-0-6) 

   (Management and Organizational Behavior)  

MGT  662  การบริหารเชิงกลยุทธ�และการวิเคราะห�แผนธุรกิจ   3(3-0-6) 

   (Strategic Management and Business Plan Analysis)  

MGT  671     การจัดการธุรกิจข�ามชาติ        3(3-0-6) 

   (Global Business Management) 

MGT  672  กลยุทธ�การเป�นผู�นํา ผู�ประกอบการและการสร�างทีมงาน   3(3-0-6) 

   (Leadership, Entrepreneurship and Teamwork Strategy)  

    

4. วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

ACC  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ         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   

ระบบทวภิาค 

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

ACC 601  การจัดการการเงนิข้ันสูงที่เก่ียวข�องกับ    3(3-0-6) 

         การบัญชี  

ACC 602  ระเบียบวิธีวิจัยทางบญัช ี               3(3-0-6) 

ACC 621  สัมมนาการวิเคราะห�รายงานทางการเงิน    3(3-0-6) 

ACC 622  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ�              3(3-0-6) 

รวม 12 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

ACC 623  การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ�    3(3-0-6) 

ACC 626  การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(3-0-6) 

ACC 627  การกํากับดูแลกิจการและ                3(3-0-6) 

         การบริหารความเสี่ยง  

ACC 628 การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรม      3(3-0-6) 

         ทางวิชาการ  

รวม 12 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

ACC 601 การจัดการการเงนิข้ันสูงที่เก่ียวข�องกับ   3(3-0-6) 

           การบัญชี    

ACC 602 ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญช ี               3(3-0-6) 

ACC 621 สัมมนาการวเิคราะห�รายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 

ACC 622 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ�         3(3-0-6) 

รวม 12 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

ACC 623  การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ�     3(3-0-6) 

ACC 626  การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6) 

ACC 627  การกํากับดูแลกิจการและ                3(3-0-6) 

         การบริหารความเสี่ยง    

ACC 628 การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรม       3(3-0-6) 

         ทางวิชาการ    

รวม 12 หน�วยกิต 

 

ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก2 

 (การศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

ACC 620  สัมมนาการบัญชีการเงิน                 3(3-0-6) 

         และจริยธรรมวิชาชีพ 

ACC 699  วิทยานิพนธ�                          6(0-18-9) 

  

รวม   9  หน�วยกิต  

 

ภาคการศึกษาที ่2 

ACC 699  วิทยานิพนธ�                          6(0-18-9) 

  

                                      รวม    6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่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  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

ACC 697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                  6(0-18-9) 

ACC 698 การสอบประมวลความรู�                  0(0-0-0)                                                

                                       รวม   6   หน�วยกิต 
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คําอธิบายรายวชิา  

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องท่ีอ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 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)  

 ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานในการเขียนรายงานทางวิชาการ องค�ประกอบของการเขียนรายงาน การ

เขียนโครงร�างและรายงานทางวิชาการ และเครื่องมือทางสถิติที่ใช�ในการวิจัยทางการบัญชี      

 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  การจัดการการเงินขั้นสูงที่เกี่ยวข�องกบัการบัญชี    3(3-0-6)   

   (Advanced Financial Management Related to Accounting) 

 ตลาดเงินและหลักทรัพย�ประเภทต�างๆท่ีใช�ในธุรกิจ การประเมินมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหลักทรัพย� 

การวิเคราะห�มูลค�าของสินทรัพย�และกิจการ การประมาณการและการพยากรณ�กระแสเงินสด การตัดสินใจลงทุนและ

งบประมาณ ความสัมพันธ�ระหว�างความเสี่ยงและผลตอบแทน ต�นทุนของเงินทุน นโยบายโครงสร�างเงินทุน นโยบาย

เงินป�นผล และตราสารทางการเงินเพ่ือการป�องกันความเสี่ยง      

 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 การพัฒนาป�ญหาการวิจัยและข�อเสนอ

โครงการ  การออกแบบการวิจัย  การต้ังและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  การเก็บรวบรวมข�อมูล การใช�
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เครื่องมือทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห�และอธิบายข�อมูล และการนําเสนอผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัย  การนํา

ผลการวิจัยไปใช�ในการตัดสินใจและการแก�ป�ญหาทางการบัญชี   

 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  สัมมนาการบญัชกีารเงนิและจรยิธรรมวชิาชีพ      3(3-0-6) 

   (Seminar in Financial Accounting and Professional Ethics)  

 การอภิปรายเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีไทยและแนวทางอื่นที่อาจเลือกปฏิบัติได�กับป�ญหาการปฏิบัติทางการ

บัญชี  การวิเคราะห�ป�ญหาในทางปฏิบัติและการเสนอแนวทางการแก�ไขป�ญหา  ตลอดจนประเด็นท่ีมาตรฐานการ

บัญชียังไม�ครอบคลุมโดยใช�กรณีศึกษาและป�ญหาที่เกิดข้ึนจริง  แนวทางการส�งเสริมการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ  

ทัศนคติและคุณค�าแห�งวิชาชีพบัญชีตามหลักการและแนวคิดของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะกรรมการ

การศึกษาวิชาชีพบัญชีของสหพันธ�นักบัญชีระหว�างประเทศ  สภาวิชาชีพบัญชีของไทยและสถาบันวิชาชีพอื่น ๆ ที่

เก่ียวข�อง  

 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  สัมมนาการวิเคราะห�รายงานทางการเงิน      3(3-0-6)   

   (Seminar in Financial Report Analysis) 

 ผลกระทบของป�จจัยแวดล�อมทางธุรกิจที่มีต�อการกําหนดนโยบายการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและการ

รายงานทางการเงิน  การใช�รายงานทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การอภิปรายป�ญหาในการวิเคราะห�งบ

การเงิน ข�อควรคํานึงเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมและการใช�ข�อมูลในงบการเงิน การประยุกต� ใช�

โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห�งบการเงิน การจัดทําประมาณการงบการเงิน  และแบบจําลองการประเมินมูลค�า

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  การบญัชบีรหิารเชิงกลยุทธ�       3(3-0-6) 

   (Strategic Managerial Accounting)   

 แนวคิดและเทคนิคของการกําหนดกลยุทธ�ทางธุรกิจ  บทบาทของการบูรณาการและสหวิทยาการของการ

บัญชีบริหารในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ�  ระบบการควบคุมทั้งด�านกลยุทธ�และการดําเนินงาน การจดัการข�อมูล

ของกิจการเพ่ือการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ�เพ่ือเพ่ิมมูลค�าของกิจการโดยใช�ข�อมูลทางการเงินและไม�ใช�ข�อมูลทาง

การเงิน  

 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)  

 ความเก่ียวข�องกันระหว�างกฎหมายภาษีอากรและการประกอบธุรกิจ โดยเน�นผลกระทบของกฎหมายภาษี

อากรที่มีต�อการกําหนดนโยบายการลงทุน การเงิน และนโยบายการบัญชี บทบาทของผู�บริหารงานเก่ียวกับภาษีอากร  

การตัดสินใจทางภาษีอากรในการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพ่ือช�วยให�ธุรกิจได�รับประโยชน�สูงสุดอย�างถูกต�อง

ตามกฎหมายภาษีอากร กฎระเบียบและข�อบังคับของกรมสรรพากร โดยใช�กรณีศึกษาและป�ญหาที่เกิดขึ้นจริง  

 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 องค�ประกอบ ประเภทของระบบสารสนเทศสําหรับองค�กรขนาดต�างๆ และวิธีดําเนินงานการ

พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจของผู�บริหาร การบริหารระบบฐานข�อมูลและ

ความปลอดภัย รวมถึงกรณีศึกษาเก่ียวกับการใช�งานและป�ญหาการจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี เช�น ระบบ

สารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ และระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมที่แนะนําโดย

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.    

  

ACC  627  การกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง 3            3(3-0-6) 

   (Corporate Governance and Risk Management) 
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 แนวคิด หลักการ ความหมายของการกํากับดูแลกิจการ การอภิปรายประเด็นร�วมสมัยเก่ียวกับการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและผลต�อการพัฒนาที่ย่ังยืน การจัดการความเสี่ยงขององค�กรและการควบคุมภายในตามหลักการ

ของ COSO ป�จจัยแวดล�อมทางธุรกิจ หน�าที่และกิจกรรมหลักทางธุรกิจ การวิเคราะห�ระบบทางเดินงานเพ่ือระบุความ

เสี่ยงของงานที่สําคัญ และแนวทางการควบคุมภายในให�สอดคล�องกัน 

 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)  

 ความสําคัญของการทําบทวิจารณ�การทบทวนวรรณกรรม การสรุปประเด็นสําคัญของงานวิจัยและประโยชน�

ที่เกิดขึ้นแล�ว การระบุป�ญหาการวิจัยและคําถามวิจัยที่เก่ียวข�อง การพัฒนาทักษะที่จําเป�นสําหรับการเรียบเรียงความ

รู�ที่ได�จากการทบทวนวรรณกรรมและการนําเสนอ  

 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  ภาวะผู�นําสําหรับนักบัญชีและการบริหารทีมงาน   3(3-0-6)   

      (Leadership for Accountants and Teamwork Management)  

 หลักการและแนวคิดภาวะผู�นําขององค�การ การฝ�กการสํารวจตนเองทางด�านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความ

ฉลาดทางอารมณ�เพ่ือการพัฒนาภาวะผู�นํา ทักษะภาวะผู�นํา ความสามารถในการทํางานร�วมกับผู�อื่น การวิเคราะห�

ผลกระทบของสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ�ของผู�มีส�วนได�เสีย การพัฒนาการบริหารทีมงาน 

การใช�เทคโนโลยีการสื่อสารทางอีเล็กทรอนิกส�ในการพัฒนาและรักษาทีมงาน การสร�างความได�เปรียบการแข�งขันของ

ทีมงานและการเจรจาต�อรอง  

 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.  

 

ACC  633  สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   3(3-0-6) 

   (Seminar in Internal Control and Internal Audit)                 

 อภิปรายกรณีศึกษา และ ประเด็นร�วมสมัยเก่ียวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน    
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มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมผู�ตรวจสอบภายใน  ป�ญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบภายในทั้ง

ในส�วนของการตรวจสอบการบริหาร 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) 

 หลักการและวิธีการของการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช�คอมพิวเตอร�ตาม

แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายในและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศที่ใช�

คอมพิวเตอร� การระบุป�จจัยเสี่ยง เทคนิคและการเลือกใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

การกําหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม และการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี     

 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 ประเภทของเครื่องมือทางการเงินและการคํานวณมูลค�า หลักการการซื้อและกลยุทธ�การ

ป�องกันความเสี่ยงโดยตราสารอนุพันธ� การคัดเลือกและการใช�เครื่องมือทางการเงินในการบริหารเงินทุนของกิจการ 

ประเภทของสัญญาและข�อกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง การแก�ไขป�ญหาหนี้เสีย และผลกระทบของเครื่องมือทาง

การเงินต�อการบัญชีและภาษีอากร  

 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  การรายงานทางการเงนิสาํหรบัธุรกิจข�ามชาติ        3(3-0-6) 

   (Financial Reporting  for Multinational Enterprises)   

 แนวคิด หลักการและวิธีการทางบัญชีการเงินของประเทศต�างๆ บทบาทของสหพันธ�นักบัญชีระหว�างประเทศ

และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว�างประเทศ การเปรียบเทียบผลกระทบสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ 

นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ที่มีต�อการบัญชีและการรายงานทางการเงินของประเทศต�างๆ รวมถึงการอภิปรายถึง

วิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่ดี 

 Concepts, principles and procedures of financial accounting in different countries, roles of the  
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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  สัมมนาป�ญหาภาษีเงินได�             3(3-0-6) 

   (Seminar in Problems of Income Tax)  

 การอภิปรายป�ญหาภาษีเงินได�ของบริษัทและห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล  หลักปฏิบัติเพ่ือใช�ในการแก�ไขป�ญหาการ

ชําระภาษีตามข�อกําหนดการจัดเก็บภาษีเงินได�ของกรมสรรพากร โดยศึกษาจากแนวคิดหรือคําวินิจฉัยของ

กรมสรรพากร สิทธิประโยชน�ที่ได�รับจากกฎหมายโดยใช�กรณีศึกษาจากเหตุการณ�ที่เกิดข้ึนจริงและแนวทางแก�ไข

ป�ญหา  

 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  เศรษฐศาสตร�สําหรับธุรกิจ        3(3-0-6) 

   (Economics for Business)  

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเศรษฐศาสตร�สําหรับใช�ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ พฤติกรรมของผู�ผลิต

และผู�บริโภค โครงสร�างตลาดประเภทต�าง ๆ กลยุทธ�ในการกําหนดราคาภายใต�โครงสร�างตลาดประเภทต�าง ๆ การ

ประยุกต�ทฤษฎีเกมสําหรับการวางแผนกลยุทธ�ทางธุรกิจ ผลดีผลเสียของการแทรกแซงจากภาครัฐ ความเข�าใจการ

ทํางานของระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจและสังคมอื่น 

ๆ ต�อเศรษฐกิจในภาพรวม เศรษฐกิจสร�างสรรค� ตลาดการเงิน ความสามารถในการแข�งขันระหว�างประเทศ การค�า

และการเคลื่อนย�ายเงินทุนระหว�างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชําระเงิน การวิเคราะห�และการพยากรณ�

ตัวแปรทางเศรษฐกิจภายใต�ความไม�แน�นอน 

 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. 

 

MGT  661  การจัดการและพฤติกรรมองค�การ                 3(3-0-6) 

      (Management and Organizational Behavior) 

 แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผู�บริหารในยุคท่ีธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข�งขันสูง ศึกษา

กระบวนการจัดการ ได�แก� การวางแผน การจัดองค�การ การออกแบบองค�การ และการควบคุม รวมถึงการศึกษา
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แนวคิดเรื่องพฤติกรรมองค�การ พฤติกรรมกลุ�ม การจูงใจ ภาวะผู�นําในองค�การ การติดต�อสื่อสาร ความขัดแย�ง และ

วัฒนธรรมองค�การ ตลอดจนถึงการกําหนดยุทธศาสตร�เพ่ือการพัฒนาองค�การให�สามารถตอบสนองต�อการ

เปลี่ยนแปลงต�างๆ 

 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  การบริหารเชิงกลยุทธ�และการวิเคราะห�แผนธุรกิจ   3(3-0-6) 

   (Strategic Management and Business Plan Analysis) 

 แนวความคิด กระบวนการ ระดับ และธรรมชาติของกลยุทธ�ทางธุรกิจ การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมทั้ง

ภายในและภายนอก การวิเคราะห�กลยุทธ�และทางเลือก การกําหนดเป�าหมาย การกําหนดนโยบาย การจัดสรร

ทรัพยากร  การทบทวน การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ� เพ่ือผู�ศึกษาจะสามารถกําหนดกลยุทธ�ในระดับ

ต�างๆ ขององค�การได�อย�างสอดคล�องและเหมาะสมกับท้ังสภาพแวดล�อมภายในองค�การ ซ่ึงได�แก� สภาวะการเงิน 

กําลังคนและทรัพยากรการผลิตต�างๆ รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ�ให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีจะทําให�

องค�การเป�นผู�นําธุรกิจในด�านนั้นๆ ได� ตลอดจนศึกษาวิเคราะห�แผนธุรกิจเพ่ือการวิเคราะห�ความเป�นไปได�ในโครงการ

ต�างๆ ขององค�การ 

 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  การจัดการธุรกิจข�ามชาต ิ        3(3-0-6)

   (Global Business Management) 

 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจข�ามชาติและธุรกิจระหว�างประเทศ ป�จจัยที่มีผลต�อการจัดการธุรกิจข�ามชาติ ตลอดจน

ศึกษาถึงการจัดการตลาดของธุรกิจข�ามชาติ การกําหนดกลยุทธ�การจัดการธุรกิจข�ามชาติ 

 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  กลยุทธ�การเป�นผู�นํา ผู�ประกอบการและการสร�างทีมงาน   3(3-0-6) 

   (Leadership, Entrepreneurship and Teamwork Strategy) 

 แนวความคิดของผู�นํา ผู�ประกอบการและการสร�างทีมงาน ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบ และกลยุทธ�

การเป�นผู�นํา ผู�ประกอบการ และการทํางานเป�นทีมอย�างมีประสิทธิผล ทักษะในการเป�นผู�นําผู�ประกอบการ และ   

กลยุทธ�ในการทํางานเป�นทีม 

 Concept of leadership, entrepreneurship and team building; role, responsibility, and strategy to develop 

leadership entrepreneurship and team building skill. 
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4. วิทยานิพนธ� แผน ก แบบ ก2 / การค�นคว�าอิสระและการสอบประมวลความรู� แผน ข. 

ACC  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6(0-18-9) 

    (Independent Study)  

 นักศึกษาจะต�องศึกษาประเด็นทางการบัญชีหรือทางด�านอื่นๆที่เก่ียวข�องเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ของนักศึกษาจาก

การศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองโดยอาศัยการประยุกต�การออกแบบวิจัย  ท้ังนี้ต�องปรึกษากับอาจารย�ท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

หัวข�อที่จะทําการศึกษาก�อนทําวิจัย  และให�มีการจัดทํารายงานตามแบบที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด 

 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)  

   วิชาบังคับก�อน :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วน หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หลักสูตร  เกรด : ผ�าน/ไม�ผ�าน                                                           

   Prerequisite    : Completed all required core courses or consent of program committee,  

S/U graded. 

 สอบข�อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณ�เพ่ิมเติมให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สอบ 

 A written examination of major course work.  An appointed examination committee may also require 

an oral examination.  

 

ACC  699  วทิยานิพนธ�            12(0-36-18) 

   (Thesis)   

 นักศึกษาที่เลือกแผน ก แบบ ก2  จะต�องทําวิทยานิพนธ� ซ่ึงถือเป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาใน หลักสูตร

หัวข�อวิจัยจะเก่ียวกับการบัญชีหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�องโดยจะต�องได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบป�องกัน

หัวข�อวิทยานิพนธ�และอาจารย�ที่ปรึกษาก�อน 

 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. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1. คําอธิบายโดยย�อ 

  1.1 การศึกษาค�นคว�าอิสระ :  ทําการศึกษาในประเด็นป�ญหาทางการบัญชี หรือประเด็นอื่นในศาสตร�ที่

เก่ียวข�องกับการบัญชี เช�น การภาษีอากร  การเงิน   การควบคุมภายใน   พฤติกรรมองค�การ การบริหารความ

เสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และตลาดทุน เป�นต�น และนําเสนอต�อคณะกรรมการสอบรายงานการศึกษา
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อิสระ โดยดําเนินการให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตที่เก่ียวข�อง 

  1.2 วิทยานิพนธ� :  ทําการวิจัยในประเด็นป�ญหาทางการบัญชี หรือ ประเด็นอื่นในศาสตร�ที่เก่ียวข�องกับ

การบัญชี เช�น การภาษีอากร การเงิน   การควบคุมภายใน   พฤติกรรมองค�การ การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบัญชี และตลาดทุน เป�นต�น โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือให�สามารถใช�เป�นแหล�งอ�างอิงความรู�ทาง

วิชาการ รวมทั้งการนําเสนอรายงานวิจัยต�อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ� โดยดําเนินการให�เป�นไปตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตที่เก่ียวข�อง 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  2.1 การศึกษาค�นคว�าอิสระ :  กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู� ดังนี้ 

   1) มีความรู�ความเข�าใจในประเด็นการศึกษา มีวิธีการค�นคว�าอย�างเป�นระบบโดยมีข้ันตอน

การศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร� (Scientific Method)   ผลการศึกษาที่ได�สามารถนํา

ผลไปใช�ให�เกิดประโยชน�ทั้งในทางวิชาการหรือทางวิชาชีพบัญชี    

   2) มีความสามารถในการนําเสนอรายละเอียดโครงการศึกษาอิสระ และรายงานผลการศึกษา

อิสระโดยใช�เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับผู�ฟ�ง 

  2.2 วิทยานิพนธ� :  กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู� ดังนี้ 

   1) มีความรู�ความเข�าใจในการใช�ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ในการค�นหาคําตอบให�กับประเด็น

ป�ญหาการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค�ในการขยายผลหรือต�อยอดองค�ความรู�เดิมท่ีสามารถนําผล

ไปใช�ในการอธิบาย หรือพยากรณ� ปรากฏการณ�ทางวิชาชีพบัญชีหรือท่ีเก่ียวข�องกับวิชาชีพ

บัญชี รวมทั้งสามารถนําผลการวิจัยไปใช�ในการแก�ไขป�ญหาการปฏิบัติทางบัญชี  

   2)  มีความสามารถในการนําเสนอหัวข�อและโครงร�างการวิจัย และรายงานผลการวิจัย โดยใช�

เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับผู�ฟ�ง  

 3. ช�วงเวลา 

  3.1  การศึกษาค�นคว�าอิสระ  : ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นป�ที่ 2     

  3.2 วิทยานิพนธ�      :   ภาคการศึกษาที่ 1  และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 2 

 4. จํานวนหน�วยกิต 

  4.1 การศึกษาค�นคว�าอิสระ    6 หน�วยกิต    

  4.2 วิทยานิพนธ�           12 หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

  5.1 ผู�อํานวยการหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให�กับนักศึกษาใหม� เพ่ือทําความเข�าใจเก่ียวกับ 

การจัดการศึกษาในแผนการศึกษาที่มี ได�แก� แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข และขั้นตอนต�างๆ ในทางปฏิบัติเก่ียวกับ

การทําโครงการศึกษาอิสระ และ วิทยานิพนธ� รวมทั้งเทคนิคการพัฒนาหัวข�อ  

  5.2 คณะกรรมการหลักสูตร จะต�องจัดอาจารย�ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระหรืออาจารย�ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ�ให�กับนักศึกษาและดําเนินการเสนอชื่อแต�งต้ังอาจารย�ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระหรืออาจารย�ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ�ต�อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
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  5.3 คณะกรรมการหลักสูตร เป�นผู�จัดกําหนดการการสอบการนําเสนอโครงการศึกษาอิสระหรือ หัวข�อ

และโครงร�างวิทยานิพนธ�   โดยจะต�องแจ�งให�นักศึกษาทราบล�วงหน�า 1 เดือนก�อนวันสอบ และให�นักศึกษาจัดส�ง

ต�นฉบับพร�อมสําเนาเอกสารหัวข�อและโครงการการศึกษาอิสระ หรือหัวข�อและโครงร�างวิทยานิพนธ�และแบบฟอร�ม

ต�างๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให�กับเลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรตามจํานวนท่ีกําหนด ก�อนวันสอบฯ 2 

สัปดาห� 

  5.4 นักศึกษาที่สอบโครงการศึกษาอิสระ หรือ หัวข�อและโครงร�างวิทยานิพนธ�  จะต�องสอบการนําเสนอ

ต�อคณะกรรมการสอบฯที่แต�งต้ังอย�างเป�นทางการตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย และรับข�อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการสอบฯ ไปปรับปรุงโครงการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ�  ให�มีความสมบูรณ�  ภายใต�การให�คําปรึกษา

ของอาจารย�ที่ปรึกษา    

  5.5 ในระหว�างที่ดําเนินการศึกษา หรือ ดําเนินการวิจัยให�นักศึกษาจัดทํารายงานความคืบหน�าการ

ดําเนินการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย ให�กับอาจารย�ที่ปรึกษาทุกเดือน อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดระยะเวลา

จนกว�าการศึกษาเสร็จสิ้น          

 6. กระบวนการประเมินผล 

  6.1 ใช�วิธีการสอบปากเปล�าสําหรับการศึกษาอิสระ และการสอบป�องกันรายงานวิทยานิพนธ� โดย

คณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา   

  6.2 ให�นักศึกษา ปรับปรุงแก�ไขรายงานผลการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ� ตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการภายใต�การกํากับดูแลของอาจารย�ที่ปรึกษาภายในเวลาที่กําหนด   

  6.3 สําหรับวิทยานิพนธ� นักศึกษาต�องเขียนบทความวิจัยที่กล�าวถึงสรุปผลการวิจัยที่ได�จากการทํา

วิทยานิพนธ� และนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. ผู�ทําบัญชี 

 2. ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 

 3. นักบัญชีบริหาร 

 4. ผู�ตรวจสอบภายใน 

 5. ผู�บริหาร 

 6. นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 7. นักวิชาการทางด�านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 

 8. อื่น ๆ ที่เก่ียวข�องกับการบัญชี การเงิน หรือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะบัญชี ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน� (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 1027   

www.rsu.ac.th/acc       e-mail: wonlop@rsu.ac.th  

http://www.rsu.ac.th/acc
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 ศูนย�ศึกษาวิภาวดี 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  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 

http://www.viphavadee.com/
mailto:/grad

