
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

คณะ/สาขาวิชา    คณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 

    บัญชีมหาบัณฑิต 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร            ไมมี 

ชื่อภาษาไทย             หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

ชื่อภาษาอังกฤษ         Master of Accountancy Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย                  ชื่อเต็ม      บัญชีมหาบัณฑิต 

                              ชื่อยอ       บช.ม. 

ภาษาอังกฤษ              ชื่อเต็ม       Master of Accountancy 

                                         ชื่อยอ       M.Acc. 

3. วิชาเอก 

ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

42 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

      เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 

5.2 ภาษาท่ีใช 

                จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 

5.3 การรับเขาศึกษา 

      รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

      ไมมี 
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5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

                ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

6.2 เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 

6.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 3 

ธันวาคม 2562 

6.4 คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2563 

6.5 คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษาพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือ

วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

6.6 สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2564 

6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564 

6.8 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ รับรองหลักสูตร ตามบันทึกท่ี สวบช.1413/2564 เม่ือ

วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2565 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

ผูสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีไดและวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

8.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวของตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

8.2 ผูบริหารระดับกลางและระดับสูงในหนวยงานภาครัฐและ/ หรือภาคเอกชนในสาขาวิชาชีพดาน

การบัญชีและการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของกัน 

9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 
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10. สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

10.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) ซ่ึง

หลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลใหเขากับวิถีชีวิตของผูคน เครือขายการสื่อสารถูกเชื่อมโยงและเขาถึงไดใน

ทุกท่ีและตลอดเวลา สงผลใหระบบโทรคมนาคมท่ีถูกใชติดตอสื่อสารกันผานเครือขายไรสายความเร็วสูง 

(Wireless Broadband) ทำใหเกิดการใชงานในวงกวาง เปดโอกาสลูทางธุรกิจใหมๆ มากมายแทบทุก

แขนง ในโลกที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลอมรวมเขากับยุคดิจิทัลเชนในปจจุบัน นวัตกรรมทางการเงินท่ี

รูจักกันในชื่อวา Fintech (Financial Technology) ไดเขามามีบทบาทสำคัญในการเปนกลไกที่ชวย

ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ เชน การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน

ไดมากขึ ้น ระบบการโอนเงินระหวางประเทศสมัยใหมมีความรวดเร็วยิ ่งขึ ้นและมีตนทุนต่ำลง            

โดยสวนใหญเปนการนำเทคโนโลยี Blockchain หรือ Cryptocurrency มาใชพัฒนาระบบดังกลาว 

ระบบการชำระเงินบน Ecosystem เดียวกัน จะเชื่อมโยงธุรกรรมระหวางผูท่ีเก่ียวของไดท้ังหมด ชวยให

การทำธุรกรรมการเงินเปนแบบเรียลไทม สะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบได และมีความปลอดภัยสูง และเพ่ิม

ทางเลือกในการชำระคาสินคา 

เมื่อพิจารณาจากสภาพการณขางตน วิชาชีพบัญชีเปนอีกหนึ่งภาคสวนที่ไดรับผลกระทบ

อันเนื่องมาจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กำลัง    

มาแรง เนื่องจากวิวัฒนาการทางการบัญชียุคปจจุบัน สงผลใหธุรกรรมทางการคามีความสลับซับซอน

มากยิ่งข้ึน บางบทบาทหนาท่ีในงานบัญชี เทคโนโลยีอาจจะสามารถเขามาท่ีแทนแรงงานคนได อยางไรก็

ตาม ผูมีสวนไดเสียขององคกรธุรกิจตางคาดหวังวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีการปรับบทบาทเปน

คูคิดนักธุรกิจในยุคดิจิตอลท่ีสามารถวิเคราะหขอมูลทางดานการเงินธุรกิจ เชน การลงทุน กฎหมายภาษี 

หรือธุรกิจออนไลน การบริหารสินทรัพย ฯลฯ ผานการติดตามขาวสารใหม ๆ ในโลกการเงิน อาทิ สกุล

เงินดิจิทัล เชน Bitcoin Ethereum Ripple litecoin และ Dash ที่มีการใชงานจริงในโลกปจจุบัน 

นอกจากนี้นักบัญชีจะตองมีทักษะในการบูรณาการ วิเคราะห กลั่นกรอง และประยุกตใชเทคโนโลยีใน

การจัดการขอมูล เชน การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) และ

เครื ่องมือวิเคราะหขอมูล (Data Analytical Tools) มาใชในการทำบัญชีการประมวลผล เปนตน      

จนสามารถสรางนวัตกรรมที่สงเสริมคุณคา ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มมูลคาเพื่อนำไปสูการ

หากลยุทธที่จะใชพัฒนาและปรับปรุงองคกรใหกาวหนา เนนการวิเคราะหหา Business Insight แบบ

มองไปขางหนา (Forward-Looking) รวมทั้งตั้งคำถามและวิเคราะหดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหได

มุมมองที่แตกตาง โดยนักบัญชีจะตองทำงานควบคูไปกับ Business Function อื่น ๆ เพื่อตอบโจทย

และขับเคลื่อนธุรกิจใหมีผลการดำเนินงานท่ีดีข้ึน 
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10.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงไปสูยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีไดเขามามี

อิทธิพลตอประชากรและสังคม กอใหเกิดทัศนคติดานการใชช ีว ิตที ่เปลี ่ยนแปลงไปในทุกด าน

นอกเหนือจากดานเศรษฐกิจดังกลาวขางตนแลว ยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ดานวัฒนธรรม 

ดานการเมือง ดานการศึกษา ดานสิ่งแวดลอมและดานการคา ทำใหทุกอาชีพตองปรับตัวเพ่ือแขงขันกัน

ดวยความรู ความคิดสรางสรรค และใชนวัตกรรมใหม ๆ กอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในโอกาสการไดงาน

ทำของคนในประเทศ สังเกตไดจากความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง และการกำหนด

ทักษะเฉพาะดานที่จำเปนตอการทำงานขององคกรตาง ๆ มีความชัดเจนมากขึ้น นำไปสูการกำหนด

มาตรฐานการทำงาน มาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดวยเหตุนี้จึงมีความจำเปนที่ภาคการศึกษาจะตองบริหารจัดการความรูและการพัฒนา

สังคมเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใหความสำคัญกับการเสริมสรางใหผู เรียนเรียนรู แบบ      

บูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคความรูใหมควบคูกับการเสริมสรางธรรมมาภิบาลในการบริหาร

จัดการทรัพยากรในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ภายใตแนวคิดการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว ในดานของการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงสะทอนบทบาทวาเปนท่ี

พึ่งของชุมชนและทองถิ่น สามารถรวมเปนอีกแรงผลักดันหนึ่งที่จะชวยตอบสนองนโยบายทางดาน

เศรษฐกิจไดตามแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” โดยการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีที่มีศักยภาพสูงขึ้นใน

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยยึดเกณฑมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสำหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

(International Education Standards for Professional Accountants: IES) ซึ ่งกำหนดใหการจัด

การศึกษาตองพัฒนาคุณลักษณะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหมีความรู ความสามารถทางวิชาชีพ      

เชิงเทคนิค การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีคานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ 

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจในดานตาง ๆ ได ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ นวัตกรรมทางการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเสริมสรางคุณลักษณะท่ี    

พึงประสงคของบัณฑิตในดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สรางโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพวิชาชีพบัญชีของไทยเพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนและสมดุล 

11. ผลกระทบจากขอ 10.1 และขอ 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตไดตระหนักถึงเปาหมายของคุณภาพการศึกษาตาม

แผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนใหมีทักษะทางบัญชีขั้นสูง และตระหนักถึงการพัฒนาองคความรูทางวิชาชีพบัญชีอยางตอเนื่อง 

สามารถคิดว ิเคราะห ประยุกตใช องคความรู ทางบัญชีเพื ่อการพัฒนางานไดจร ิง สามารถนำ
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กระบวนการวจิัยมาบูรณาการรวมกับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพทางการบัญชีไดอยาง

เหมาะสม กอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม หรืองานวิจัยดานการบัญชี หรือองคความรูใหมท่ีจะนำมาใชใน

การพัฒนาประเทศ และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและความตองการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตยังคงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ มาตรฐาน

การศึกษาระหวางประเทศสำหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for 

Professional Accountants: IES) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานขององคการวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงได 

นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางเพื ่อพัฒนาคุณลักษณะของ

มหาบัณฑิตในดานคุณธรรม จรยิธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 

11.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีพันธกิจในการผลิตมหาบัณทิตที่มีความรูคูคุณธรรม 

สำนึกในความเปนไทย คิดกวางไกลเปนสากล มีความรักและความผูกพันตอทองถ่ิน มีจิตอาสา และเปน

ที่พึ่งทางปญญาของสังคมรวมถึงสรางองคความรูใหม การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐบน

พ้ืนฐานของภูมิปญญาไทยและสากล เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวพระราชดำริเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่น หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจึงตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพันธกิจดังกลาว เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยเปนกำลังสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ มีสวนรวมชี้นำสังคมใหเห็นถึง

ความสำคัญของการพัฒนาคนใหเปนไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อใหบรรลุ      

พันธกิจดังกลาว หลักสูตรจึงมุ งสรางมหาบัณฑิตที ่มีทักษะทางบัญชีข้ันสูงโดยยึดมั ่นในคุณธรรม 

จริยธรรมทางวิชาชีพ และคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอสังคมโดยสวนรวม 

12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

12.1 รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 

12.1.1 หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน ไดแก 

ไมมี 

12.1.2 หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีกำหนดใหตองเรียนจากคณะ /สาขาวิชาอ่ืน ไดแก 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน จำนวน 1 รายวิชา 

12.2 การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงาน

ดานวิชาการใหเปนไปตามแผนดำเนินงานดานวิชาการ รวมท้ังการประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอ่ืน

ท่ีเกี่ยวของ ทั้งในสวนของตารางสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและประเมินผล รวมถึงจัดกิจกรรม
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เสริม เพื่อเปนการพัฒนาความรู เสริมสรางประสบการณที่หลากหลายเพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และสอดคลองกับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งการดำเนินงานตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับ คำสั่ง และ

ประกาศของคณะและมหาวิทยาลยั 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

พัฒนาทักษะทางบัญชีชั้นสูง บูรณาเรียนรูรวมกับศาสตรอ่ืน เพ่ือพัฒนาองคความรูใหมอยาง

ตอเนื่อง บนพ้ืนฐานหลักธรรมมาภิบาล 

1.2 ความสําคัญ 

สืบเนื่องจากผลกระทบของปจจัยหลายประการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงเปาหมายของคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดแผนการศึกษา

แหงชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะ

ข้ันสูง เขาถึงองคความรูและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง หลักสูตรได

ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และเมื่อไดสำรวจความตองการศึกษาตอใน

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 200 ชุด จากกลุมเปาหมาย 4 กลุม 

ไดแก 1) นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช ที่เรียนอยูในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2) ศิษยเกาภาคปกติและภาค กศ.ปช ที่จบการศึกษาหลักสูตรบัญชี

บัณฑิตและหลักสูตรอื ่น ๆ 3) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 4) นักศึกษาที ่เร ียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสนใจท่ีจะศึกษาตอสาขาวิชาชีพบัญชีในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา รอยละ 64 โดยสวนใหญตองการศึกษาตอในชวงวันเสาร - อาทิตย รอยละ 77 และปจจัย

ในการตัดสินใจเขาศึกษาตอหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3 อันดับแรก 

ไดแก ปจจัยดานคาใชจายตลอดหลักสูตร รองลงมาคือมาตรฐานดานหลักสูตร และมาตรฐานดานผูสอน 

จำนวน 138, 104 และ 76 ตามลำดับ จากผลการสำรวจดังกลาว ประกอบกับอาจารยหลักสูตรบัญชี

บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น ผูรับผิดชอบหลักสูตรจึงมีความสนใจ และเล็งเห็นถึง

โอกาสที่ควรจะไดมีการพัฒนาหลักสูตรบัญชีในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อยกระดับความเปนเลิศของ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรใหมที่มีศักยภาพที่สูงขึ้น และตอบสนองความตองการของศิษยเกา

และศิษยปจจุบัน รวมถึงประชาชนในทองถิ่นที่มีความสนใจ และตองการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

เพื่อใหมีทักษะทางบัญชีขั้นสูงสามารถคิดวิเคราะห ประยุกตใชองคความรูเพื ่อการพัฒนางาน และ
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สามารถแขงขันไดในระดับสากล บนพื้นฐานความรูคูคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

สอดคลองกับเปาหมายของคุณภาพการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ท่ีมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะข้ันสูง เขาถึงองคความรูไดอยางท่ัวถึง 

1.3 วัตถุประสงค 

เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสำหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ และความรอบรูทางวิชาชีพบัญชีรวมกับ

ศาสตรดานอื่น ๆ มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนางานไดอยางเหมาะสม สรางความมั่นคง

และคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูอยางตอเนื่อง กาวทันความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการรวมกับกระบวนการวิจัย กอใหเกิดนวัตกรรม หรือ

องคความรูใหม เพื่อเปนฐานขอมูลในการพัฒนาองคกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใน

ระดับชาติ 

1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพบัญชีรวมกับศาสตร     

ดานอ่ืน ๆ เพ่ือการวิจัย การบริการวิชาการ การปรับและประยุกตใชศิลปวฒันธรรมไทยและตางประเทศ

อยางเหมาะสมซึ่งนำไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ชุมชนและสังคมได

อยางเหมาะสม 

1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเชิงเทคนิค ตามมาตรฐานการศึกษา

ระหวางประเทศสำหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

หลักสูตรจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 

15 สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนโดยจัดการศึกษาจำนวน 8 สัปดาห หรือไมเกิน 9 สัปดาห และ

ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
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1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคปกต ิ วันจันทร-วันศุกร 

ภาคพิเศษ วันเสาร – วันอาทิตย 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 

- ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน 

- ภาคฤดูรอน ตั้งแต เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชีท่ีสภาวิชาชีพใหการรับรองหลักสูตร หรือ

จบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต     

เห็นควรรับเขาศึกษา 

2.2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 

หากคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 2.50 ใหนำประสบการณในการทำงานมาพิจารณารวมดวย หรือตาม    

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

2.2.3 มีคุณสมบัติอื ่น ๆ ครบถวนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 นักศึกษาแรกเขามีคุณวุฒิท่ีแตกตางกัน สงผลตอแผนการศึกษาและการจัดการเรียน

การสอน 

2.3.2 นักศึกษาอาจมีปญหาเกี ่ยวกับทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีจำเปนตองใชในการศึกษาและการวิจัย 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ จะตองศึกษาเสริมองค

ความรูวิชาชีพบัญชีผานระบบอินเตอรเน็ตในหลักสูตร “บัญชีและการเงินสำหรับผูไมจบบัญชี” และ

ผานการทดสอบตามเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด เพ่ือใหนักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิแตกตาง

กันไดมีการปรับพ้ืนความรูทางวิชาชีพบัญชี  
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2.4.2 จัดใหเรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาท่ีสอบเทียบไมผาน 

หรือการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ 

2.4.3 จัดใหมีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรทางดานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช

คอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนขอมูล การประมวลผลขอมูลในการวิจัย 

2.4.4 จัดอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนํา และแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตและการ

เรียนใหประสบผลสำเร็จ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

- ภาคปกติ ปละ 10 คน (แผน ก แบบ ก2 จำนวน 5 คน และแผน ข จำนวน 5 คน) 

- ภาคพิเศษ ปละ 20 คน (แผน ก แบบ ก2 จำนวน 5 คน และแผน ข จำนวน 15 คน) 

2.7 ระบบการศึกษา 

ใชระบบในชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียน จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนครราชสีมาวา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 

3.หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไมเกิน 5 ป 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ไมนอยกวา 42 

หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แบงการศึกษาเปน         

2 แผน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต โดยแผน ก แบบ ก2        

ทำวิทยานิพนธมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิตและศึกษางานในรายวิชาไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

สวนแผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทำวิทยานิพนธ แตตองมีการทำ

ภาคนิพนธ 6 หนวยกิต และศึกษางานในรายวิชาไมนอยกวา 36 หนวยกิต ทั้ง 2 แผนมีการศึกษาใน

รายวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไมนับหนวยกิต จำนวน 1 รายวิชา  
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รายการ แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1. รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1 รายวิชา ไมนับหนวยกิต 1 รายวิชา ไมนับหนวยกิต 

2. รายวิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต 30 หนวยกิต 

3. รายวิชาเอกเลือก - 6 หนวยกิต 

4. กลุมวิชาวิทยานิพนธ/กลุมภาคนิพนธ 12 หนวยกิต 6 หนวยกิต 

รวม 42 หนวยกิต 42 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

เลขประจําวิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้  

ลำดับเลขตําแหนงท่ี 1 -3 หมายถึง สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต คือ 304  

  สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คือ 700 

ลำดับเลขตําแหนงท่ี 4 หมายถึง ชั้นปความยาก 

 เลข 5 หมายถึง ชั้นปท่ี 1 (ตอเนื่องจากระดับปริญญาตรี) 

เลข 6 หมายถึง ชั้นปท่ี 2 (ตอเนื่องจากระดับปริญญาตรี) 

ลำดับเลขตําแหนงท่ี 5 หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 

  เลข 0 หมายถึง กลุมวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

  เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาเอกบังคับ 

  เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาเอกเลือก 

  เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาวิทยานิพนธ 

  เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาภาคนิพนธ 

2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Preliminary Courses) 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานโดยไมนับรวมเปนหนวยกิตของ

หลักสูตร สำหรับการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานแบงเปน ระดับ P (Pass) และระดับ NP (Not Pass) คือ 

700501 ภาษาอังกฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) หนวยกิต 

ขอกำหนดเฉพาะ : รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา จะเรียนเฉพาะผูท่ีไมผาน

การทดสอบ 
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ข. หมวดวิชาเอกบังคับ (Required Courses) 

หมวดวิชาเอกบังคับ หลักสูตรกำหนดใหนักศึกษาท่ีเลือกเรียนท้ังแผน ก แบบ ก2 และ

แผน ข ศึกษาในรายวิชาเอกบังคับ จำนวน 30 หนวยกิต ดังนี้ 

วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต 

304510 การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 3(2-2-5) หนวยกิต 

304511 การบัญชีบูรณาการเพ่ือบริหารทรัพยากร 3(3-0-6) หนวยกิต 

304512 เศรษฐศาสตรและการบริหารการเงินสำหรับวิชาชีพบัญช ี 3(3-0-6) หนวยกิต 

304513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) หนวยกิต 

304514 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) หนวยกิต 

304515 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อม่ันทางวิชาชีพ 3(3-0-6) หนวยกิต 

304516 การบริหารความเสี่ยง 3(3-0-6) หนวยกิต 

304517 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) หนวยกิต 

304518 การภาษีอากรเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) หนวยกิต 

304519 การบริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเอกเลือก (Elective Courses) 

หลักสูตรกำหนดใหนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข เลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้ โดยเลือก

เรียนอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังนี้ 

304620 สัมมนาบัญชีรวมสมัย 3(2-2-5) หนวยกิต 

304621 การบัญชีเพ่ือความยั่งยืน 3(3-0-6) หนวยกิต 

304622 การรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขามชาติ 3(3-0-6) หนวยกิต 

304623 การจัดการเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6) หนวยกิต 

304624 ภาวะผูนำและทักษะการเปนผูบริหารการบัญชี 3(3-0-6) หนวยกิต 

304625 กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของกับการบัญชี 3(3-0-6) หนวยกิต 

304626 การบัญชีนวัตกรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 

จ. หมวดวิทยานิพนธ (Thesis) หรือภาคนิพนธ (Research Paper) 

สำหรับ แผน ก แบบ ก2 ใหทำวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต สวนแผน ข ใหทำ        

ภาคนิพนธ 6 หนวยกิต ดังนี้ 

304631 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
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304641 ภาคนิพนธ 6 หนวยกิต 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Preliminary Courses) 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

700501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา     2 (1-2-3)

  (English for Graduate Studies) 

   การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการเรียน

สำหรับบัณฑิตศึกษา การอานเอกสารทางวิชาการ บทคัดยอ รายงานการวิจัย และบทความวิจัยท่ี

เกี่ยวกับสาขา กลวิธีการอาน การสรุปจากการอานเอกสารทางวิชาการ การสืบคนขอมูลจากแหลง

ตางๆ การอางอิง การเขียนหัวขอวิทยานิพนธท่ีสนใจและบทคัดยอ 

ข.หมวดวิชาเอกบังคับ (Required Courses) 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

304510 การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน   3(2-2-5) 

   (Financial Accounting and Reporting) 

   ประยุกตใชหลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRSs) 

หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของกับรายการคาและเหตุการณตาง ๆ ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ใชจัดทำงบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ หรือมาตรฐานอื ่นที่เกี ่ยวของ ตีความงบการเงิน รายงานตาง ๆ และการเปดเผยขอมูล         

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน กรณีศึกษา 

304511 การบัญชีบูรณาการเพ่ือบริหารทรัพยากร    3(3-0-6) 

(Integrative Accounting for Resource Management) 

   แนวคิด และหลักการของระบบการวางแผนและการบริหารทรัพยากรภายในองคกร  

ที่มีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชการบัญชีในระบบการบริหารจัดการทรัพยากร

เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงานขององคกร รวมถึงการวางแผนและวิเคราะหกระบวนการในการบริหาร

ทรัพยากรและปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรท่ีนำมาใชในการ

จัดทำแผนกลยุทธ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารเชิงกลยุทธ กรณีศึกษา 

304512 เศรษฐศาสตรและการบริหารการเงินสำหรับวิชาชีพบัญชี  3(3-0-6) 

   (Economic and Financial Management for an Accounting 

Professional) 
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   เศรษฐศาสตรสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงิน การคลัง 

เศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ตอเศรษฐกิจในภาพรวม ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ การ

วิเคราะหและการพยากรณตัวแปรทางเศรษฐกิจภายใตความไมแนนอน ตลาดเงินและหลักทรัพย

ประเภทตางๆ ที่ใชในธุรกิจ การประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหลักทรัพย การวิเคราะห

มูลคาของสินทรัพยและกิจการ การตัดสินใจลงทุน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน 

นโยบายโครงสรางเงินทุน ตราสารทางการเงินเพื่อการปองกันความเสี่ยง และนวัตกรรมการเงินรวม

สมัยท่ีสงผลตอระบบนิเวศทางธุรกิจ เชน เทคโนโลยีทางการเงิน หรือสินทรัพยดิจิทัล กรณีศึกษา  

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

304513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี     3(2-2-5) 

   (Accounting Research Methodology) 

  วิวัฒนาการการวิจัยทางการบัญชี แนวคิดและวิธีวิจัยทางการบัญชี การพัฒนาปญหา

การวิจัยและขอเสนอโครงการ การออกแบบการวิจัย การตั้งและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย     

การเก็บรวบรวมขอมูล การใชเครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิเคราะหและอธิบายขอมูล และการนำเสนอ

ผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใชในการตัดสินใจและการแกปญหาทางการบัญชี  

304514  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน    3(3-0-6) 

(Financial Reporting Analysis) 

    ศึกษาการผสมผสานความรู ทางการบัญชีการเงินและความรู จากศาสตรอื ่นๆ          

ที่เกี่ยวของในรายงานทางการเงิน เรียนรูวิธีการที่ผูบริหารจะบริหารกำไร มูลคาของสินทรัพยและ

หนี้สิน และผลกระทบของทางเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มีตอการวิเคราะหรายงานทางการเงิน   

การจัดทำประมาณการงบการเงิน และแบบจำลองการประเมินมูลคากิจการ 

304515 การสอบบัญชีและการใหความเช่ือม่ันทางวิชาชีพ   3(3-0-6) 

(Auditing and Assurance Services) 

การวิเคราะหเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ทฤษฎี

และเทคนิคการตรวจสอบบัญชีรวมสมัย ความเสี่ยงในการตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและ

รายงานของผูสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี การใหบริการความเชื่อมั่นอื่น ๆ ของผูสอบบัญชี

และรายงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงทบทวนเอกสารหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

304516  การบริหารความเส่ียง      3(3-0-6) 

    (Risk Management) 

    กฎหมายท่ีเก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขอบังคับเพ่ือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ว ิเคราะหองคประกอบของกรอบแนวคิดในการกำกับดูแลองคกร แนวคิดเกี ่ยวกับคุณคาและ
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คุณลักษณะทางจริยธรรมที่สะทอนถึงความโปรงใสในมุมมองดานจริยธรรมและความเกี่ยวของกับ

ธุรกรรมในธุรกิจ แนวปฏิบัติที่ดีในการตอบสนองความตองการผูมีสวนไดเสียทุกฝายโดยยึดหลักธรรม

มาภิบาล จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การวิเคราะห การประเมินและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ

ของ COSO การตรวจสอบภายในดานการดำเนินงาน กรณีศึกษา และทบทวนเอกสารหรืองานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

304517 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 

  (Strategic Managerial Accounting) 

  เทคนิคเชิงลึกการจัดการตนทุนเพื่อการวางแผนกำไรและการควบคุม การวัดผลการ

ปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของผูบริหาร เทคนิคของการกำหนดกลยุทธทางธุรกิจ

ระดับประเทศและธุรกิจระหวางประเทศ บทบาทของการบูรณาการและสหวิทยาการของการบัญชี

บริหารในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการขอมูลของกิจการเพ่ือการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ

เพ่ือเพ่ิมมูลคาของกิจการโดยใชขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน กรณีศึกษา 

304518 การภาษีอากรเชิงกลยุทธ      3(3-0-6) 

(Strategic Tax Planning) 

ความเกี ่ยวของกันระหวางกฎหมายภาษีอากรและการประกอบธุรกิจ โดยเนน

ผลกระทบของกฎหมายภาษีอากรท่ีมีตอการกำหนดนโยบายการลงทุน การเงิน และนโยบายการบัญชี 

บทบาทของผูบริหารงานเก่ียวกับภาษีอากร การตัดสินใจทางภาษีอากรในการวางแผนทางการเงินและ

การลงทุนเพื่อใหธุรกิจไดรับประโยชนสูงสุดอยางถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร กฎระเบียบและ

ขอบังคับของกรมสรรพากร ขอกำหนดทางจริยธรรมวิชาชีพ กรณีศึกษาและปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

304519  การบริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี    3(3-0-6) 

    (Accounting Information Systems Management) 

    การบูรณาการเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศภายในองคกร การประยุกตใชระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีข้ันสูงเพ่ือการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและการควบคุมภายในองคกร 

การวิเคราะหและนำเสนอเทคนิคท่ีเก่ียวของในการพัฒนาและการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

กรณีศึกษาและบทความทางวิชาการ 
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ค.หมวดวิชาเอกเลือก (Elective Courses) 

รหัสวิชา          ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป-ศ) 

304620 สัมมนาบัญชีรวมสมัย      3(2-2-5) 

(Seminar in Contemporary Accounting) 

การอภิปรายและการวิเคราะหประเด็นรวมสมัยเกี่ยวกับแนวคิดมาตรฐานรายงาน

ทางการเงิน การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การภาษีอากร การสอบบัญชี การบริหาร

ความเสี่ยง ปญหาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

304621 การบัญชีเพ่ือความย่ังยืน      3(3-0-6) 

(Sustainability Accounting) 

แนวคิดเกี ่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั ่งยืนขององคกร     

การสื่อสารผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคมอันเปนผลจากการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจของ

กิจการ ใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียและสังคม การประเมินผูไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของ

กิจการ การพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม เทคนิคตางๆ ที่ใชในการ

รายงาน กรณีศึกษา 

304622 การรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขามชาติ   3(3-0-6) 

(Financial Reporting for Multinational Businesses) 

แนวคิด และวิธีการทางการบัญชีการเงินของประเทศตาง ๆ บทบาทของสหพันธ     

นักบัญชีระหวางประเทศและคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การเปรียบเทียบ

ผลกระทบของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่แตกตางกันที่มีผลตอ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี ่ยน รวมถึงการอภิปรายถึง        

แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีดี 

304623 การจัดการเครื่องมือทางการเงิน     3(3-0-6) 

(Financial Instrument Management) 

นิยามและการจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงิน บทบาทของเครื่องมือทางการเงิน

ตอรายงานทางการเงิน แนวโนมการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและการกำกับดูแลเครื่องมือทางการ

เงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน การคัดเลือกและการใช

เครื่องมือทางการเงินในการบริหารเงินทุนของกิจการ และผลกระทบของเครื่องมือทางการเงินตอ   

การบัญชีและการภาษีอากร กรณีศึกษา 
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304624 ภาวะผูนำและทักษะการเปนผูบริหารการบัญชี   3(3-0-6) 

   (Leadership and Skills for Controllership) 

   ภาวะผูนำและพฤติกรรมบุคคลในองคกร ความฉลาดทางอารมณเพื่อพัฒนาภาวะ

ผูนำ ทักษะภาวะผูนำ ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน การวิเคราะหผลกระทบสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจ การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในการพัฒนาและรักษาทีมงาน การสราง

ความไดเปรียบการแขงขันของทีมงานและการเจรจาตอรอง กรณีศึกษาและปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

304625 กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการบัญชี    3(3-0-6) 

   (Marketing Strategy Related to Accounting) 

การวางแผนกลยุทธทางการตลาด การประยกุตใชกลยุทธทางการแขงขันสำหรับสวน

ตลาดแบบตาง ๆ กลยุทธธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาดท่ี

เหมาะสม โดยบูรณาการรวมกับเทคนิคเชิงลึกในการบริหารตนทุนและระบบการควบคุมการบริหาร 

รวมถึงการใชสารสนเทศทางบัญชีที่นำเสนอตอผูบริหารเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน การพยากรณ

ผลการดำเนินงานในอนาคต กรณีศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

304626 การบัญชีนวัตกรรม      3(3-0-6) 

   (Innovation Accounting) 

ความสำคัญของนวัตกรรมการบัญชีในยุคปจจุบัน ผลกระทบของสภาพแวดลอมของ

เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลที่มีผลตอวิชาชีพบัญชี การพัฒนาระบบงานและประยุกตใชเครื่องสมัยใหม

สำหรับการวัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสื่อสารขอมูลท่ีสำคัญตอการวางแผนกลยุทธธุรกิจ 

โดยตระหนักถึงการจัดการความเสี่ยงของการธรรมมาภิบาลขอมูล กรณีศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ (Thesis or Research Paper) 

304631 วิทยานิพนธ            12 

(Thesis) 

จัดทำวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเพื่อสรางองคความรูใหมดานการบัญชี หรือหัวขอ   

อื่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับการบัญชี และจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรตามเกณฑการสำเร็จ

การศึกษา 

304641 ภาคนิพนธ            6 

(Research Paper ) 

จัดทำโครงงาน งานวิจัย หรือปญหาทางการบัญชีเพื่อสรางองคความรูใหมโดยนำ

ทฤษฎี และหลักการบัญชีที่เกี่ยวของมาประยุกตใช และนำเสนอผลงานในรูปแบบการประชุมวิชาการ

และไดรับการตีพิมพในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือจัดทำบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ

เผยแพร ตามเกณฑการสำเร็จการศึกษา 


