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หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
Master of Accountancy Program 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Accountancy Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)      :    บัญชีมหาบัณฑิต 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Accountancy 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย)       :  บช.ม.  
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : M.Acc. 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะบัญชี และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต   
 
ปรัชญา 
 การบูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีกับศาสตร์อื่นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัจ
เทคโนโลยี  เป็นทิศทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชีในปัจจุบัน   เนื่องจากศาสตร์ทางการ
บัญชีมีส่วนสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นอย่างมากท้ังในด้านการบริหารองค์การธุรกิจ  ตลาดทุนและตลาดการเงิน   และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   เมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการของศาสตร์เหล่านี้ประกอบกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี   จะส่งผล  ความส าคัญและบทบาทของนักบัญชี     ท าให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางการบัญชีใหม่ ๆ 
ตามมา    ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบัญชี  จึงเป็นกลไกของการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีหรือผู้ท่ีมีพื้นความรู้ด้านการบัญชี  ให้มีความรู้ลึกและก้าวทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในศาสตร์ต่างๆ
ท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ทางบัญชี   และสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  และการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ  
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทางปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม   มีแบบแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีจะช่วยให้
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านการบัญชีและด้านอื่นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน   
 
ความส าคัญ  
 นักบัญชีเป็นผู้ให้ความเช่ือมั่นแก่สังคมในการใช้ข้อมูลของกิจการท่ีปรากฏในรายงานทางการเงินเพื่อการ
ตัดสินใจน าสินทรัพย์ท่ีมีอยู่โอนให้แก่กิจการ รวมท้ังการให้ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและ
ภายนอกกิจการ  ท าให้รู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของกิจการและสามารถคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตของ
กิจการได้   ส่งผลต่อความอย่างยั่งยืนของกิจการ  โดยนอกจากจะมีบทบาทเบ้ืองหลังในการจัดท ารายงานทางการ
เงิน   การวิเคราะห์ฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  การเปล่ียนแปลงในเงินทุนของธุรกิจแล้ว  ผู้บริหารระดับสูง
สามารถใช้เครื่องมือทางการบัญชีในการควบคุม  ก ากับการด าเนินงาน  ติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานทาง
ธุรกิจ  นักบัญชีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดูแลกิจการ  การอ านวยการทางการเงิน  การบริหารความ
เส่ียง  จึงกล่าวได้ว่า  การขาดนักบัญชีท่ีมีคุณภาพเป็นปัจจัยเส่ียงของการประกอบธุรกิจ  ท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อ
ความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของกิจการ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบัญชี ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการท าบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบ
บัญชีและภาษีอากร ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบัญชี ท่ีมีความรู้ สามารถสร้างงานวิจัยในวิชาชีพบัญชี และมีทักษะใน
การศึกษาค้นคว้า เพื่อให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบัญชี ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
 เรียน  วันเสาร์ – วันอาทิตย์    เวลา   09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 
 2.  มีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 2 ปี  
 3.  ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ  
 5.  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  
3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการสอบใน
แต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
ว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
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 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีค่าระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย  ค่าระดับข้ัน(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A     ดีเย่ียม    4.0 
         B+     ดีมาก    3.5 
         B     ดี     3.0 
         C+     พอใช้    2.5 
         C     อ่อนมาก   2.0 
          F     ตก     0.0 
 6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 หรือเมื่อได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและ
ประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน 
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ 
แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว
ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดับขั้น F หรือ
สัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันที 

  IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่ ส้ินสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูกเปล่ียน
เมื่อการเรียนหรือการปฏิบั ติงานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตรวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ ครบถ้วน
ตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
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    1.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00  

    1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมี คุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับ
สมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

    1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา    
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

    1.5 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.  แผน ข  
    2.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้

ด้วยข้อเขียน ได้เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้  และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ์อื่นๆ 
ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

    2.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00 

    2.3 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการจาการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อ
ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

    2.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา    
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

    2.5 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี  
 จะได้รับการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต  ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงสร้าง
หลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 49 หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        37 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก       -0- หน่วยกิต 
    4) วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 
 2. แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 49 หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
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    2) หมวดวิชาบังคับ        37 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก          6 หน่วยกิต 
    4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ        6 หน่วยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู้          -0- หน่วยกิต 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบัญชี 
 1.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์)  
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       37 หน่วยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก       -0- หน่วยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 2. แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       37 หน่วยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก          6 หน่วยกิต 
    4)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ        6 หน่วยกิต 
    5)  การสอบประมวลความรู้    -0- หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิ
ตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้   
                  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
ACC 506  การทบทวนวรรณกรรมและการเขียนทางวิชาการ 3(3-0-6) 
   (Literature Review and Academic Writting)  
 

2. หมวดวิชาบังคับ  
   รายวิชา ACC611 ถึง ACC615 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นท่ีไม่ใช่สาขาการ
บัญชี รวม 10 หน่วยกิต ส่วนผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี สามารถเทียบโอน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 
ACC 611*  การบญัชีและการรายงานทางการเงิน     2(2-0-4) 
   (Accounting and Financial Reporting)   
ACC 612* การภาษีอากรและกฎหมายทางธุรกิจ     2(2-0-4) 
   (Taxation and Business Law)  
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ACC 613* การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่น     2(2-0-4) 
   (Auditing and Assurance Services)    
ACC 614* เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค  2(2-0-4) 
   (Macroeconomics and Microeconomics) 
ACC 615* สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 2(2-0-4) 
   (Business Environment and Strategic Management)    
ACC 602  วิธีวิทยาการวิจัยทางบัญชี                                        3(3-0-6) 
   (Accounting Research Methodology) 
ACC 621   สัมมนาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน                                       3(3-0-6) 
   (Seminar in Financial Report Analysis) 
ACC 622  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์        3(3-0-6) 
   (Strategic Managerial Accounting) 
ACC 623  การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
   (Strategic Tax Planning) 
ACC 624  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและจริยธรรมวิชาชีพ     3(3-0-6) 
              (Financial Reporting Standard and Professional Ethics)  
ACC 627  การก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียง            3(3-0-6) 
   (Corporate Governance and Risk Management) 
ACC 629  การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
               (Strategic Accounting Information System Management) 
ACC 630   การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์                        3(3-0-6)   
               (Strategic Financial Management) 
ACC 631     เทคโนโลยีดิจิทัลในการบัญชี       3(3-0-6)   
      (Digital Technology in Accounting) 
  

3. หมวดวิชาเลือก  
   เฉพาะนักศึกษาแผน ข ให้เลือกลงทะเบียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต ดัง
รายวิชาต่อไปนี้  
ACC 603  ภาวะผู้น าส าหรับนักบัญชีและการบริหารทีมงาน  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 636   การบัญชีนิติวิทยาและการตรวจสอบการทุจริต       3(3-0-6) 
    (Forensic Accounting and Fraud Examination) 
ECO 681  เทคโนโลยีทางการเงิน          3(3-0-6) 
   (Financial Technology) 
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DBS 611  การพาณิชย์ดิจิทัล           3(3-0-6) 
   (Digital Commerce) 
MGT 601  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6) 
   (Management and Organizational Behavior) 
MGT 604  การเป็นผู้ประกอบการและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ  3(3-0-6) 
   (Entrepreneurship and Business Plan Analysis) 
MGT 611  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
   (International Business Management)  
 

4. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)  
ACC 697  การศึกษาค้นคว้าอิสระ          6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
ACC 698  การสอบประมวลความรู้                    0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations)  
ACC 699  วิทยานิพนธ์             12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
แสดงแผนการศึกษา   
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

ชั้นปีที่ 1 
แผน ก (แบบ ก2) 

 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ACC  630    การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 
ACC  602    วิธีวิทยาการวิจัยทางบัญชี                3(3-0-6)   
ACC  622    การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์              3(3-0-6)                     
ACC  627    การก ากับดูแลกิจการและ                3(3-0-6) 
                 การบริหารความเสี่ยง            

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ACC  623    การวางแผนภาษีอากรเชิง                3(3-0-6) 
                 กลยุทธ์ 
ACC  621    สัมมนาการวิเคราะห์                      3(3-0-6) 
                รายงานทางการเงิน 
ACC  624   มาตรฐานการรายงานทางการ            3(3-0-6) 
                เงินและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี    
ACC  631   เทคโนโลยีดิจิทัลในการบัญชี              3(3-0-6) 

รวม 12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ACC  630    การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 
ACC  602    วิธีวิทยาการวิจัยทางบัญชี                3(3-0-6)   
ACC  622    การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์              3(3-0-6)                     
ACC  627    การก ากับดูแลกิจการและ                3(3-0-6) 
                 การบริหารความเสี่ยง            

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ACC  623    การวางแผนภาษีอากรเชิง                3(3-0-6) 
                 กลยุทธ์ 
ACC  621    สัมมนาการวิเคราะห์                      3(3-0-6) 
                รายงานทางการเงิน 
ACC  624   มาตรฐานการรายงานทางการ            3(3-0-6) 
                เงินและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี    
ACC  631   เทคโนโลยีดิจิทัลในการบัญชี              3(3-0-6) 
    

รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
แผน ก (แบบ ก2) 

 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ACC 629   การจัดการระบบสารสนเทศ               3(3-0-6) 
               ทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์                      
ACC 699   วิทยานิพนธ์                                6(0-18-9)  

 
รวม   9  หน่วยกิต 

  
ภาคการศึกษาที่ 2 

ACC 699   วิทยานิพนธ์                                6(0-18-9) 
  

                                      รวม    6  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ACC  629    การจัดการระบบสารสนเทศ              3(3-0-6) 
                 ทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์                      
ACC XXX    วิชาเลือก                                    3(3-0-6)  
ACC XXX    วิชาเลือก                                    3(3-0-6)                                               

รวม   9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ACC 697  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                     6(0-18-9) 
ACC 698 การสอบประมวลความรู้                      0(0-0-0)                                                

                                       รวม   6   หน่วยกิต 
 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบัญชี 

ชั้นปีที่ 1 
แผน ก (แบบ ก2) 

 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ACC 611   การบัญชีและการรายงานทางการเงิน    2(2-0-4)                
ACC 612 กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ         2(2-0-4)   
ACC 614   เศรษฐศาสตร์มหภาคและ                 2(2-0-4)         
               เศรษฐศาสตร์จลุภาค                         
ACC 615 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ             2(2-0-4) 
               การจัดการเชิงกลยุทธ์                   
ACC 630   การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์            3(3-0-6)  
ACC 602   วิธีวิทยาการวิจัยทางบัญชี                 3(3-0-6)   

    รวม   14   หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ACC 613 การสอบบัญชีและการใหค้วามเชื่อมั่น   2(2-0-4)                 
ACC 623   การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ์        3(3-0-6)   
ACC  621  สัมมนาการวิเคราะห์                       3(3-0-6) 
               รายงานทางการเงิน 
ACC  624   มาตรฐานการรายงานทางการ           3(3-0-6) 
                เงินและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี    
ACC  631   เทคโนโลยีดิจิทัลในการบัญชี             3(3-0-6) 

รวม   14   หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ACC 611  การบัญชีและการรายงานทางการเงิน       2(2-0-4)   
ACC 612  กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ             2(2-0-4)         
ACC 614  เศรษฐศาสตร์มหภาคและ                     2(2-0-4)         
              เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค                         
ACC 615  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ                 2(2-0-4) 
              การจัดการเชิงกลยุทธ์                     
ACC 630  การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์                3(3-0-6)  
ACC 602  วิธีวิทยาการวิจัยทางบัญชี                     3(3-0-6)   

                                                 รวม   14   หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ACC 613 การสอบบัญชีและการใหค้วามเชื่อมั่น     2(2-0-4)                  
ACC 623   การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6)                    
ACC  621  สัมมนาการวิเคราะห์                         3(3-0-6) 
               รายงานทางการเงิน 
ACC  624  มาตรฐานการรายงานทางการ              3(3-0-6) 
               เงินและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี    
ACC  631   เทคโนโลยีดิจิทัลในการบัญชี               3(3-0-6) 

รวม   14   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
แผน ก (แบบ ก2) 

 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ACC 622  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์                3(3-0-6) 
ACC 627  การก ากับดูแลกิจการและ                  3(3-0-6) 
              การบริหารความเสี่ยง    
ACC 629  การจัดการระบบสารสนเทศ               3(3-0-6) 
              ทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์         
ACC 699  วิทยานิพนธ์                                  3(0-9-5)                                                                                                 

รวม    12  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

  ACC 699   วิทยานิพนธ์                            9(0-27-14)                                                                       
                                                
  

รวม   9   หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ACC 622  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์                3(3-0-6) 
ACC 627  การก ากับดูแลกิจการและ                  3(3-0-6) 
              การบริหารความเสี่ยง    
ACC 629  การจัดการระบบสารสนเทศ               3(3-0-6) 
              ทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์         
ACC XXX  วิชาเลือก                                    3(3-0-6)                      
                                               รวม   12   หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ACC XXX  วิชาเลือก                                   3(3-0-6) 

  ACC 697  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                  6(0-18-9) 
  ACC 698  การสอบประมวลความรู้                  0(0-0-0)                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                              รวม    9     หน่วยกิต 

 
ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 1. ค าอธิบายโดยย่อ 
  1.1  การศึกษาค้นคว้าอิสระ   ถือเป็น 1 รายวิชาในการศึกษาแผน ข  ท่ีก าหนดให้นักศึกษาต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องท่ีสนใจศึกษาด้วยตนเอง  มีวัตถุประสงค์และแนวทางการศึกษาชัดเจน  หัวข้อ
และขอบเขตการศึกษาครอบคลุมประเด็นปัญหาการปฏิบัติทางบัญชีหรือปัญหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี    
และสาระหัวข้อการศึกษาเหมาะสมกับระยะเวลา 4-6 เดือน โดยนักศึกษาจะต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบเพื่อให้ค าตอบท่ีได้มีความน่าเช่ือถือและสามารถน าผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมท้ังการตีพิมพ์เผยแพร่ ขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย
มาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.2   วิทยานิพนธ์   เป็นการท าวิจัยท่ีมีแบบแผนและขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย  โดยนักศึกษาเป็น
ผู้พัฒนาหัวข้อวิจัยและโครงร่างด้วยตนเอง  หัวข้อและขอบเขตการวิจัยเกี่ยวข้องกับปัญหาการปฏิบัติทางบัญชีซึ่ง
อาจเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นในลักษณะการบูรณาการศาสตร์  จัดอยู่ในประเภทการวิจัยเชิงพรรณนา ท่ีมีจุดมุ่งหมาย
อธิบายเหตุการณ์ด้วยปัจจัยต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ  และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านั้น   
โดยมีแนวคิด  ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย  ขั้นตอนการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และ
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง    มีดังนี้      
   1) แสดงออกถึงความเคารพในกฎ กติกา ในการศึกษาค้นคว้า การท าวิจัย ปฏิบัติตามจริยธรรมการท า
วิจัย 
  2) รู้และเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นท่ีสัมพันธ์กับด้านการบัญชี และสามารถประยุกต์ บูรณาการ
ความรู้ได้ในการศึกษาค้นคว้า การท าวิจัย  
  3) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ และน าผลไปใช้ท้ังในวิชาการและการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ   
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  4) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ์หรือรายงานทางวิชาการ พัฒนาความคิดโดยบูรณการกับ
ความรู้เดิมท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  5) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานในระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) สามารถน าเสนอรายงานในรูปแบบท่ีเป็นทางการ ผ่านส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพบัญชี   การ
รายงาน   การศึกษาอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ 
  7) มีทักษะการค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริง อย่างมีระบบ 
  8) มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลข้อมูล เพื่อแสวงหาค าตอบด้วยกระบวนการอันเป็น
ท่ียอมรับ 
  9) มีทักษะในการใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมในวิชาชีพ     
 3. ช่วงเวลา 
  3.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 
  3.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ภาคการศึกษาท่ี 1หรือ 2 ช้ันปีท่ี 2 
 4. จ านวนหน่วยกิต 
  4.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)      12     หน่วยกิต 
  4.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)     6     หน่วยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  5.1 หลักสูตรจะเปิดสอนวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางบัญชี และ วิชาการทบทวนวรรณกรรมและวาท
กรรมทางวิชาการ ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2   ตามล าดับ เพื่อเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาหัวข้อ
และกรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้า หรือวิทยานิพนธ์     
  5.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้กับนักศึกษาในระหว่างท า
การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  
  5.3   จัดให้นักศึกษาน าเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ ต่อคณะกรรมการหลักสูตรก่อนท่ีจะมีการเสนอช่ือ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนการด าเนินงานท่ีก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้
นักศึกษาปรับปรุง แก้ไขหัวข้อและโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สมบูรณ์ 
  5.4 วางก าหนดการสอบหัวข้อและโครงร่าง การสอบป้องกัน เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเตรียมตัวใน
ปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรตลอดปี 
  5.5  ในระหว่างด าเนินการศึกษาหรือการวิจัยนักศึกษาต้องรายงานความคืบหน้าการด าเนินการศึกษา
หรือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาจนกว่าการศึกษาเสร็จส้ิน    
  5.6 อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ จะเป็นผู้ให้ค าแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การแก้ไขบทความ รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่   
 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 ใช้วิธีการสอบปากเปล่าส าหรับการศึกษาอิสระ และการสอบป้องกันรายงานวิทยานิพนธ์   โดย
คณะกรรมการสอบท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย   ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
  6.2  ให้นักศึกษา ปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบ  ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาและภายในเวลาท่ีก าหนด   
  6.3  ส าหรับวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องเขียนบทความวิจัยท่ีกล่าวถึงสรุปผลการวิจัยท่ีได้จากการท า
วิทยานิพนธ์ และน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ  
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  6.4  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา   
เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบ โดยพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการสอบการรายงานการศึกษาอิสระ 
หรือวิทยานิพนธ์   ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ที่มีต่อสัมฤทธิ์มาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนักศึกษา รวมทั้งความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาตนเอง   ซึ่งจะด าเนินการเมื่อ
มีการประกาศผลการสอบให้นักศึกษาทราบแล้ว 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. ผู้บริหารในสายงานการบัญชี การเงิน และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 2. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี  
 3. ผู้ตรวจสอบภายใน   
 4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร                  
 5. ผู้ท าบัญชี 
 6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 
สถานที่ติดต่อ 
คณะบัญชี   ช้ัน 4 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลักหก 
    อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
    โทร 0-2997-2222 ต่อ 1027   
    http://acc.rsu.ac.th  
    FB: คณะบัญชี, มหาวิทยาลัยรังสิต       
    e-mail: phatnatcha.c@rsu.ac.th 
  
 

mailto:phatnatcha.c@rsu.ac.th

