
รายละเอยีดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

1. รหัสและชื&อหลกัสูตร  
ภาษาไทย:       หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ:   Master  of  Accountancy program 

2. ชื&อปริญญาและสาขาวชิา 
ชื-อเตม็ (ภาษาไทย):       บญัชีมหาบณัฑิต 

               ชื-อยอ่ (ภาษาไทย):        บช.ม. 
ชื-อเตม็ (ภาษาองักฤษ):   Master  of  Accountancy   

                ชื-อยอ่ (ภาษาองักฤษ):    M.Acc.  
3. วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25:6) มีวตัถุประสงคเ์พื-อผลิตมหาบณัฑิตที-มีคุณสมบติัดงันีD  
(1) มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซึD งในหลกัการและทฤษฎีสาํคญัในสาขาวชิาการบญัชีและสามารถประยกุต์

ความรู้ในการทาํวจิยัหรือการปฏิบติังานในสาขาวชิาชีพในระดบัสูงได ้
(2) มีความสามารถในวจิยัหรือการจดัการโครงการทางวชิาการที-จะก่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้ใหม่หรือวธีิ

ปฏิบติังานใหม่ๆในสาขาวชิาการบญัชี 
(3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การสื-อสาร  การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการจดัการสมยัใหม่ ที-จะนาํไปสู่การพฒันาความรู้และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้ง 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ/วชิาชีพ และมีภาวะผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติ

ปฏิบติัตนอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
4. หลกัสูตร 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 12 หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลกัสูตร      39       หน่วยกิต 
แผน ข                                 รวมตลอดหลกัสูตร      39       หน่วยกิต 

      โครงสร้างหลกัสูตร 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร จาํนวนหน่วยกติ 

 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 39 39 

1)  หมวดวชิาบังคบั 21 21 

2)  หมวดวชิาเลอืก 6 15 

3)  วชิาวทิยานิพนธ์ 12 - 

4)  วชิาการศึกษาอสิระ - 3 
 



;. รายวชิาในหลกัสูตร 
   ;.= หมวดวชิาบังคบั                                                                จาํนวน  >=  หน่วยกติ 

962 721     หลกัเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื-อการจดัการ                                    [ ([-\-6)  
 Managerial Economics for Business Economics  

*966 710 สถิติและการประยกุตท์างการบญัชี [ ([-\-c) 
 Statistics and Application in Accounting   

966 711 ระเบียบวธีิวจิยัทางการบญัชี [ ([-\-c) 
 Accounting Research Methodology   

966 712 ทฤษฎีบญัชีและมาตรฐานการบญัชี [ ([-\-c) 
 Accounting Theory and Standards  

966 713 การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ [ ([-\-c) 
 Strategic Cost Management  

966 714 การสอบบญัชีและบริการใหค้วามเชื-อมั-นเชิงวชิาชีพ [ ([-\-c) 
 Auditing and Professional Assurance Service   

966 715 การวางแผนภาษีอากร [ ([-\-c) 
 Tax Planning  

;.> หมวดวชิาเลอืก  

           จาํนวน ? หน่วยกติ สําหรับแผน ก แบบ ก> และ จาํนวน =; หน่วยกติ   สําหรับแผน ข 
966 721 การรายงานทางการเงินและการวเิคราะห์ [ ([-\-c) 

 Financial Reporting and Analysis  
966 722 การวางแผนเชิงกลยทุธ์และการควบคุมเชิงบริหาร [ ([-\-c) 

 Strategic Planning and Administrative Control  
966 723 การตรวจสอบภายในขัDนสูง [ ([-\-c) 

 Advanced Internal Audit  
*966 725 การกาํกบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ [ ([-\-c) 

 Information Technology Governance    
*pcc qrc ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื-อกลยทุธ์ขององคก์ร  [ ([-\-c) 

 Accounting Information System for Corporate Strategy    
966 731 การตรวจสอบและการป้องกนัการทุจริตทางการบญัชี [ ([-\-c) 

 Forensic Accounting and Fraud Prevention  
966 733 การจดัการความเสี-ยงและอนุพนัธ์ทางการเงิน [ ([-\-[) 

 Risk Management and Financial Derivatives  
966 791 หวัขอ้เรื-องพิเศษทางการบญัชี [ ([-\-c) 

 Special Topic in Accounting 
 

 

966 891 สมัมนาทางการบญัชีการเงิน [ ([-\-c) 



 Seminar in Financial Accounting  
966 892 สมัมนาทางการบญัชีบริหาร [ ([-\-c) 

 Seminar in Managerial Accounting  
หมายเหตุ v. จาํนวนหน่วยกิตอยา่งนอ้ย c หน่วยกิต ที-เลือกจะตอ้งประกอบดว้ยวชิา pcc 721 การรายงานทางการเงิน
และการวเิคราะห์ และวชิาสมัมนาจาํนวน v วชิา 
                 r. * หมายถึงรายวชิาใหม่ 

 
5.3 วทิยานิพนธ์  

966 899 วทิยานิพนธ์ vr หน่วยกิต 
 Thesis 
 สาํหรับนกัศึกษาเรียนหลกัสูตรแผน ข. 

966 897 การศึกษาอิสระ [ หน่วยกิต 
 Independent Study  

 
?. แผนการศึกษา 

ปีที& =  ภาคการศึกษาที& = 

รหัสวชิา ชื&อวชิา หน่วยกติ 
  แผน ก แบบ ก> แผน ข 

962 721     หลกัเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื-อการจดัการ                                    [ ([-\-c) [ ([-\-c) 
 Managerial Economics for Business Economics   

*966 710 สถิติและการประยกุตท์างการบญัชี  [ ([-\-c) [ ([-\-c) 
 Statistics and Application in Accounting    
966 711  ระเบียบวธีิวจิยัทางการบญัชี [ ([-\-c) [ ([-\-c) 
 Accounting Research Methodology   
966 712 ทฤษฎีบญัชีและมาตรฐานการบญัชี [ ([-\-c) [ ([-\-c) 
 Accounting Theory and Standard   

 รวมจาํนวนหน่วยกติลงทะเบียนเรียน => => 
 รวมจาํนวนหน่วยกติสะสม => => 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที& =    ภาคการศึกษาที& > 
รหัสวิชา ชื&อวิชา หน่วยกติ 

  แผน ก แบบ ก > แผน ข 

966 713 การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ [ ([-\-c) [ ([-\-c) 
 Strategic Cost Management   
pcc 714  การสอบบญัชีและบริการใหค้วามเชื-อมั-นเชิงวชิาชีพ [ ([-\-c) [ ([-\-c) 
 Auditing and Professional Assurance Service    
966 715 การวางแผนภาษีอากร [ ([-\-c) [ ([-\-c) 
 Tax Planning   
pcc xxx วชิาเลือก [ ([-\-c) [ ([-\-c) 
 Elective    

 รวมจํานวนหน่วยกติลงทะเบียนเรียน => => 

 รวมจํานวนหน่วยกติสะสม >A >A 

ปีที& >  ภาคการศึกษาที& = 

รหัสวิชา ชื&อวิชา หน่วยกติ 

  แผน ก แบบ ก > แผน ข 

pcc xxx วชิาเลือก [ ([-\-c) [ ([-\-c) 
 Elective    
pcc xxx วชิาเลือก - [ ([-\-c) 
 Elective    
pcc wpq การศึกษาอิสระ - [ หน่วยกิต 
 Independent Study   
pcc 899 วทิยานิพนธ์ c หน่วยกิต - 
 Thesis   

 รวมจํานวนหน่วยกติลงทะเบียนเรียน 2 2 

 รวมจํานวนหน่วยกติสะสม 11 11 

ปีที& >  ภาคการศึกษาที& > 

รหัสวิชา ชื&อวิชา หน่วยกติ 

  แผน ก แบบ ก > แผน ข 

pcc xxx วชิาเลือก - [ ([-\-c) 
 Elective    
pcc xxx วชิาเลือก - [ ([-\-c) 
 Elective    
pcc 899 วทิยานิพนธ์ c หน่วยกิต  
 Thesis   

 รวมจํานวนหน่วยกติลงทะเบียนเรียน ? ? 

 รวมจํานวนหน่วยกติสะสม 12 12 

 


