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หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
 ภาษาอังกฤษ :  Master of Accountancy Program 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :    บัญชีมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Accountancy 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)       :  บช.ม.  
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)     : M.Acc. 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะบัญชี และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต   
 
ปรัชญา 
 การบูรณาการศาสตรทางการบัญชีกับศาสตรอ่ืนๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สังคมและ
วัฒนธรรมในโลกยุคปจจุบัน เปนทิศทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชีในอนาคตท่ีจําเปน
อยางยิ่ง   เนื่องจากศาสตรทางการบัญชีมีสวนสัมพันธกับศาสตรอ่ืนอยางมากท้ังในดานการบริหารองคการธุรกิจ 
ตลาดทุนและตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจ เและเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการของ
ศาสตรเหลานี้จะสงผลตอศาสตรทางบัญชีทําใหเกิดการพัฒนาวิทยาการทางการบัญชีใหม ๆ ตามมา ดังนั้นการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จึงเปนกลไกของการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูท่ีมี
พ้ืนความรูดานการบัญชีใหมีความรูลึกและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของศาสตรทางการบัญชี และสามารถพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห และการใชความคิดอยางเปนระบบและมีแบบแผนการเรียนรูท่ีสามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรดานการบัญชีและดานอ่ืนเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการแกไขปญหาทางปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 
 
ความสําคัญ  
 นักบัญชีเปนผูใหความเชื่อม่ันแกสังคม เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของธุรกิจโดยมีบทบาทเบื้องหลังเปนผูรวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงิน วิเคราะหและจัดจําแนก
รายการ บันทึกขอมูลผลกระทบจากเหตุการณเชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ประมวลผลขอมูลและ
จัดทํารายงานทางการเงิน การแปลความหมายเพ่ืออธิบายผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดของธุรกิจ  หากบุคลากรทางการบัญชีไมสามารถทําใหผูใชขอมูลเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ทันเวลา และไมสามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได เกิดเปนปจจัยเสี่ยงทางดาน
การเงินและการลงทุน และสงผลใหการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจขาดประสิทธิภาพ และสงผลตอไปยังระบบเศรษฐกิจ 
ทําใหเกิดภาวะตลาดแขงขันไมสมบูรณและไมแนนอน 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. เพ่ือพัฒนาความรู เชิงลึกในหลักการบัญชีและการประยุกตใช ในสถานการณตางๆ ภายใต

สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  
2. เพ่ือพัฒนาทักษะเทคนิคทางวิชาชีพบัญชีดานการบูรณาความรูทางการบัญชีกับศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในการแกไขปญหาเชิงเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยในคนหาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาทางการบัญชีและท่ีเก่ียวของ

กับการบัญชี 
 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน    
 เรียน  วันเสาร – วันอาทิตย    เวลา   09.00 - 16.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาอ่ืนจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 
2.50  หรือมีประสบการณทํางานอยางนอย 2 ป  
 2. ผูเคยศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอ่ืน จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง 
 3. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 4. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 5. ไมเปนคนวิกลจริต   
 6. มีความรูดานภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต                                
 
ระบบการจัดการศึกษา 

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

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
3. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

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

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2.   การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 
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 3.   ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.   การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A     ดีเยี่ยม    4.0 
     B+     ดีมาก    3.5 
     B     ดี     3.0 
     C+     พอใช    2.5 
     C     ออนมาก   2.0 
     F     ตก     0.0 
 7.   สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาว
ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะราย 
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      วิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ 
IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

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

ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร 
และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  

   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

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

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
 2.  แผน ข 
    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ
อ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
    ลักษณะท่ี 1  ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดย
มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

    ลักษณะท่ี 2  เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง  
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        ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบัน
รวมพิจารณาดวย 

       2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

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

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ACC  505  การเขียนทางวิชาการและสถิติวิเคราะห                 3(3-0-6) 
   (Academic Writing and Statistical Analysis)  
ENL  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                            3(3-0-6) 
    (English for Graduate Studies)   
 

2. หมวดวิชาบังคับ (27 หนวยกิต) 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ใหเรียนวิชาดังตอไปนี้ 
ACC  601  การจัดการการเงินข้ันสูงท่ีเก่ียวของกับการบัญชี     3(3-0-6) 
      (Advanced Financial Management Related to Accounting ) 
ACC  602   ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี        3(3-0-6) 
   (Accounting Research Methodology)  
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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  การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6) 
   (Control and Audit of Accounting Information System)         
ACC  641  การจัดการเครื่องมือทางการเงิน               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) 
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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) 
 
แสดงแผนการศึกษา   
ระบบทวิภาค 

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ACC 601  การจัดการการเงินข้ันสูงท่ีเก่ียวของกับ    3(3-0-6) 
              การบัญชี  
ACC 602  ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี                    3(3-0-6) 
ACC 621  สัมมนาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 
ACC 622  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ                 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ACC 623  การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 
ACC 626  การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
ACC 627  การกํากับดูแลกิจการและ                   3(3-0-6) 
         การบริหารความเสีย่ง  
ACC 628 การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรม      3(3-0-6) 
         ทางวิชาการ  

รวม 12 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ACC 601 การจัดการการเงินข้ันสูงท่ีเก่ียวของกับ    3(3-0-6) 
               การบัญชี    
ACC 602 ระเบียบวิธีวิจยัทางบัญชี                     3(3-0-6) 
ACC 621 สัมมนาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 
ACC 622 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ          3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ACC 623  การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ      3(3-0-6) 
ACC 626  การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
ACC 627  การกํากับดูแลกิจการและ                    3(3-0-6) 
              การบริหารความเสีย่ง    
ACC 628  การทบทวนวรรณกรรมและวาทกรรม      3(3-0-6) 
              ทางวิชาการ    

รวม 12 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 
แผน ก2 

 (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

  
รวม   9  หนวยกิต 

  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ACC 699  วิทยานิพนธ                                 6(0-18-9) 
  

                                      รวม    6  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ACC 697  การศึกษาคนควาอิสระ                     6(0-18-9) 
ACC 698 การสอบประมวลความรู                      0(0-0-0)                                                

                                       รวม   6   หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา   

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ี
เปนท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใช เนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ัง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 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 องคประกอบของการเขียนรายงาน การ
เขียนโครงรางและรายงานทางวิชาการ และเครื่องมือทางสถิติท่ีใชในการวิจัยทางการบัญชี      
 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 การจัดการการเงินข้ันสูงท่ีเกี่ยวของกับการบัญชี    3(3-0-6)   
   (Advanced Financial Management Related to Accounting) 
 ตลาดเงินและหลักทรัพยประเภทตางๆท่ีใชในธุรกิจ การประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หลักทรัพย การวิเคราะหมูลคาของสินทรัพยและกิจการ การประมาณการและการพยากรณกระแสเงินสด การ
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ตัดสินใจลงทุนและงบประมาณ ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน ตนทุนของเงินทุน นโยบาย
โครงสรางเงินทุน นโยบายเงินปนผล และตราสารทางการเงินเพ่ือการปองกันความเสี่ยง      
 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  การตั้งและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล การใช
เครื่องมือทางสถิติเพ่ือการวิเคราะหและอธิบายขอมูล 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 สัมมนาการบัญชีการเงินและจริยธรรมวิชาชีพ     3(3-0-6) 
   (Seminar in Financial Accounting and Professional Ethics)  
 การอภิปรายเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีไทยและแนวทางอ่ืนท่ีอาจเลือกปฏิบัติไดกับปญหาการปฏิบัติ
ทางการบัญชี  การวิเคราะหปญหาในทางปฏิบัติและการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  ตลอดจนประเด็นท่ี
มาตรฐานการบัญชียังไมครอบคลุมโดยใชกรณีศึกษาและปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง  แนวทางการสงเสริมการพัฒนา
จริยธรรมวิชาชีพ  ทัศนคติและคุณคาแหงวิชาชีพบัญชีตามหลักการและแนวคิดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
และคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพบัญชีของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ  สภาวิชาชีพบัญชีของไทยและ
สถาบันวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
 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) 
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 ผลกระทบของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีตอการกําหนดนโยบายการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปและการ
รายงานทางการเงิน  การใชรายงานทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การอภิปรายปญหาในการวิเคราะห
งบการเงิน ขอควรคํานึงเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมและการใชขอมูลในงบการเงิน การประยุกต ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหงบการเงิน การจัดทําประมาณการงบการเงิน  และแบบจําลองการประเมิน
มูลคากิจการ 
 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. 
 
ACC 622 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ       3(3-0-6) 
   (Strategic Managerial Accounting)   
 แนวคิดและเทคนิคของการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ  บทบาทของการบูรณาการและสหวิทยาการของการ
บัญชีบริหารในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  ระบบการควบคุมท้ังดานกลยุทธและการดําเนินงาน การจัดการ
ขอมูลของกิจการเพ่ือการตัดสินใจวางแผนกลยุทธเพ่ือเพ่ิมมูลคาของกิจการโดยใชขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูล
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
อากรท่ีมีตอการกําหนดนโยบายการลงทุน การเงิน และนโยบายการบัญชี บทบาทของผูบริหารงานเก่ียวกับภาษี
อากร  การตัดสินใจทางภาษีอากรในการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพ่ือชวยใหธุรกิจไดรับประโยชนสูงสุด
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 
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พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร การบริหารระบบฐานขอมูลและ
ความปลอดภัย รวมถึงกรณีศึกษาเก่ียวกับการใชงานและปญหาการจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี เชน 
ระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ และระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีแนะนําโดย
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 การกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียง 3            3(3-0-6) 
   (Corporate Governance and Risk Management) 
 แนวคิด หลักการ ความหมายของการกํากับดูแลกิจการ การอภิปรายประเด็นรวมสมัยเก่ียวกับการกํากับ 
ดูแลกิจการท่ีดีและผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน การจัดการความเสี่ยงขององคกรและการควบคุมภายในตามหลักการ
ของ COSO ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ หนาท่ีและกิจกรรมหลักทางธุรกิจ การวิเคราะหระบบทางเดินงานเพ่ือระบุ
ความเสี่ยงของงานท่ีสําคัญ 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 การสรุปประเด็นสําคัญของงานวิจัยและ
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนแลว การระบุปญหาการวิจัยและคําถามวิจัยท่ีเก่ียวของ การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ
เรียบเรียงความรูท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและการนําเสนอ  
 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
ฉลาดทางอารมณเพ่ือการพัฒนาภาวะผูนํา ทักษะภาวะผูนํา ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การวิเคราะห
ผลกระทบของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การบริหารความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย การพัฒนาการบริหารทีมงาน 
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การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอีเล็กทรอนิกสในการพัฒนาและรักษาทีมงาน การสรางความไดเปรียบการแขงขัน
ของทีมงานและการเจรจาตอรอง  
 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 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) 
 หลักการและวิธีการของการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีใชคอมพิวเตอรตาม
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายในและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศท่ี
ใชคอมพิวเตอร การระบุปจจัยเสี่ยง เทคนิคและการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี การกําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี     
 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 ประเภทของเครื่องมือทางการเงินและการคํานวณมูลคา หลักการการซ้ือและกลยุทธ
การปองกันความเสี่ยงโดยตราสารอนุพันธ การคัดเลือกและการใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารเงินทุนของ
กิจการ ประเภทของสัญญาและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ การแกไขปญหาหนี้เสีย และผลกระทบของ
เครื่องมือทางการเงินตอการบัญชีและภาษีอากร  
 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 
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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)   
 แนวคิด หลักการและวิธีการทางบัญชีการเงินของประเทศตางๆ บทบาทของสหพันธนักบัญชีระหวาง
ประเทศและคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การเปรียบเทียบผลกระทบสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ท่ีมีตอการบัญชีและการรายงานทางการเงินของประเทศตางๆ รวมถึงการ
อภิปรายถึงวิธีการปฏิบัติทางบัญชีท่ีดี 
 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  หลักปฏิบัติเพ่ือใชในการแกไขปญหา
การชําระภาษีตามขอกําหนดการจัดเก็บภาษีเงินไดของกรมสรรพากร โดยศึกษาจากแนวคิดหรือคําวินิจฉัยของ
กรมสรรพากร สิทธิประโยชนท่ีไดรับจากกฎหมายโดยใชกรณีศึกษาจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงและแนวทางแกไข
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 
การประยุกตทฤษฎีเกมสําหรับการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ ผลดีผลเสียของการแทรกแซงจากภาครัฐ ความเขาใจ
การทํางานของระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมอ่ืน ๆ ตอเศรษฐกิจในภาพรวม เศรษฐกิจสรางสรรค ตลาดการเงิน ความสามารถในการแขงขันระหวาง
ประเทศ การคาและการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชําระเงิน การวิเคราะห
และการพยากรณตัวแปรทางเศรษฐกิจภายใตความไมแนนอน 
 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 
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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 การจัดการและพฤติกรรมองคการ                 3(3-0-6) 
      (Management and Organizational Behavior) 
 แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผูบริหารในยุคท่ีธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันสูง 
ศึกษากระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การออกแบบองคการ และการควบคุม รวมถึง
การศึกษาแนวคิดเรื่องพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนําในองคการ การติดตอสื่อสาร ความ
ขัดแยง และวัฒนธรรมองคการ ตลอดจนถึงการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาองคการใหสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ 
 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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอก การวิเคราะหกลยุทธและทางเลือก การกําหนดเปาหมาย การกําหนดนโยบาย การจัดสรร
ทรัพยากร  การทบทวน การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ เพ่ือผูศึกษาจะสามารถกําหนดกลยุทธในระดับ
ตางๆ ขององคการไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับท้ังสภาพแวดลอมภายในองคการ ซ่ึงไดแก สภาวะการเงิน 
กําลังคนและทรัพยากรการผลิตตางๆ รวมท้ังการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีจะทําให
องคการเปนผูนําธุรกิจในดานนั้นๆ ได ตลอดจนศึกษาวิเคราะหแผนธุรกิจเพ่ือการวิเคราะหความเปนไปไดใน
โครงการตางๆ 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 
ตลอดจนศึกษาถึงการจัดการตลาดของธุรกิจขามชาติ 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. 
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MGT  672 กลยุทธการเปนผูนํา ผูประกอบการและการสรางทีมงาน   3(3-0-6) 
   (Leadership, Entrepreneurship and Teamwork Strategy) 
 แนวความคิดของผูนํา ผูประกอบการและการสรางทีมงาน ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบ และกลยุทธ
การเปนผูนํา ผูประกอบการ และการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิผล ทักษะในการเปนผูนําผูประกอบการ และ   
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)  
 นักศึกษาจะตองศึกษาประเด็นทางการบัญชีหรือทางดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมพูนความรูของนักศึกษา
จากการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยอาศัยการประยุกตการออกแบบวิจัย  ท้ังนี้ตองปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา
เก่ียวกับหัวขอท่ีจะทําการศึกษากอนทําวิจัย  และใหมีการจัดทํารายงานตามแบบท่ีคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด 
 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. 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณ เพ่ิมเติมใหอยู ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสอบ 
 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)   
 นักศึกษาท่ีเลือกแผน ก แบบ ก2  จะตองทําวิทยานิพนธ ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน หลักสูตร
หัวขอวิจัยจะเก่ียวกับการบัญชีหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบปองกัน
หัวขอวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษากอน 
 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 หรือประเด็นอ่ืนในศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการบัญชี เชน การภาษีอากร  การเงิน   การควบคุมภายใน   พฤติกรรมองคการ การบริหารความ
เสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และตลาดทุน เปนตน และนําเสนอตอคณะกรรมการสอบรายงาน
การศึกษาอิสระ โดยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีเก่ียวของ 
  1.2 วิทยานิพนธ :  ทําการวิจัยในประเด็นปญหาทางการบัญชี หรือ ประเด็นอ่ืนในศาสตรท่ีเก่ียวของ
กับการบัญชี เชน การภาษีอากร การเงิน   การควบคุมภายใน   พฤติกรรมองคการ การบริหารความเสี่ยง 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และตลาดทุน เปนตน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือใหสามารถใชเปนแหลงอางอิง
ความรูทางวิชาการ รวมท้ังการนําเสนอรายงานวิจัยตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยดําเนินการใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตท่ี
เก่ียวของ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  2.1 การศึกษาคนควาอิสระ :  กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 
   1) มีความรูความเขาใจในประเด็นการศึกษา มีวิธีการคนควาอยางเปนระบบโดยมีข้ันตอน

การศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร (Scientific Method)   ผลการศึกษาท่ีได
สามารถนําผลไปใชใหเกิดประโยชนท้ังในทางวิชาการหรือทางวิชาชีพบัญชี    

   2) มีความสามารถในการนําเสนอรายละเอียดโครงการศึกษาอิสระ และรายงานผลการศึกษา
อิสระโดยใชเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมกับผูฟง 

  2.2 วิทยานิพนธ :  กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 
   1) มีความรูความเขาใจในการใชระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ในการคนหาคําตอบใหกับ

ประเด็นปญหาการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการขยายผลหรือตอยอดองคความรูเดิมท่ี
สามารถนําผลไปใชในการอธิบาย หรือพยากรณ ปรากฏการณทางวิชาชีพบัญชีหรือท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี รวมท้ังสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหาการปฏิบัติ
ทางบัญชี  

   2)  มีความสามารถในการนําเสนอหัวขอและโครงรางการวิจัย และรายงานผลการวิจัย โดยใช
เทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมกับผูฟง  

 3. ชวงเวลา 
  3.1  การศึกษาคนควาอิสระ  : ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปท่ี 2     
  3.2 วิทยานิพนธ      :   ภาคการศึกษาท่ี 1  และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
 4. จํานวนหนวยกิต 
  4.1 การศึกษาคนควาอิสระ     6 หนวยกิต    
  4.2 วิทยานิพนธ            12 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  5.1 ผูอํานวยการหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษาใหม เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับ 
การจัดการศึกษาในแผนการศึกษาท่ีมี ไดแก แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข และข้ันตอนตางๆ ในทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการทําโครงการศึกษาอิสระ และ วิทยานิพนธ รวมท้ังเทคนิคการพัฒนาหัวขอ  
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  5.2 คณะกรรมการหลักสูตร จะตองจัดอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระหรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธใหกับนักศึกษาและดําเนินการเสนอชื่อแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระหรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
2556 
  5.3 คณะกรรมการหลักสูตร เปนผูจัดกําหนดการการสอบการนําเสนอโครงการศึกษาอิสระหรือ 
หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ   โดยจะตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา 1 เดือนกอนวันสอบ และใหนักศึกษา
จัดสงตนฉบับพรอมสําเนาเอกสารหัวขอและโครงการการศึกษาอิสระ หรือหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและ
แบบฟอรมตางๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหกับเลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรตามจํานวนท่ีกําหนด กอน
วันสอบฯ 2 สัปดาห 
  5.4 นักศึกษาท่ีสอบโครงการศึกษาอิสระ หรือ หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  จะตองสอบการ
นําเสนอตอคณะกรรมการสอบฯ ท่ีแตงตั้งอยางเปนทางการตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย และรับ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบฯ ไปปรับปรุงโครงการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ  ใหมีความสมบูรณ  
ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา    
  5.5 ในระหวางท่ีดําเนินการศึกษา หรือ ดําเนินการวิจัยใหนักศึกษาจัดทํารายงานความคืบหนาการ
ดําเนินการศึกษาหรือดําเนินการวิจัย ใหกับอาจารยท่ีปรึกษาทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดระยะเวลา
จนกวาการศึกษาเสร็จสิ้น          
 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 ใชวิธีการสอบปากเปลาสําหรับการศึกษาอิสระ และการสอบปองกันรายงานวิทยานิพนธ โดย
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   
  6.2 ใหนักศึกษา ปรับปรุงแกไขรายงานผลการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด   
  6.3 สําหรับวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเขียนบทความวิจัยท่ีกลาวถึงสรุปผลการวิจัยท่ีไดจากการทํา
วิทยานิพนธ และนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ผูทําบัญชี 
 2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 3. นักบัญชีบริหาร 
 4. ผูตรวจสอบภายใน 
 5. ผูบริหาร 
 6. นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 7. นักวิชาการทางดานการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
 8. อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบัญชี การเงิน หรือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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สถานท่ีติดตอ 
คณะบัญชี     ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
     โทร 0-2997-2222 ตอ 1027   
     www.rsu.ac.th/acc        
     e-mail: wonlop@rsu.ac.th  
  
 

http://www.rsu.ac.th/acc

