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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพอิสระ และเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งทางด้าน
การทำบัญชี การสอบบัญชี การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ได้แก่
1. นักบัญชีในองค์กรธุรกิจ
2. นักวิชาการการเงินและบัญชีภาครัฐและเอกชน
3. วิชาชีพอิสระ เช่น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ผู้ทำบัญชี
4. ที่ปรึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
5. บุคลากรทางการศึกษา
6. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
7. ผู้ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้

1. มีความสามารถประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ บัญชีที่เหมาะสม
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชากรโลก
2. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทั้งด้านวิชาชีพและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาค้นคว้าปัญหาและประยุกต์
ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการบัญชี และการบูรณา
การศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่นำไปสู่ความ
ยั่งยืนของประเทศ
4. สามารถประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยเพื่อการปฏิบัติทางวิชาชีพและพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ รวมถึงการสื่อสารผล
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย โดยเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
5. สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออก
ซึ่งภาวะผู้นำในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตร
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาในการหลักสูตร 1 ปีครึ่ง และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลั ก สูตร แบ่ งเป็น หมวดวิชาที ่สอดคล้ องกับ ที ่ก ำหนดไว้ใ นเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เรียนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือมีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการ
บัญชี สามารถเรียนได้ทั้งหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข ดังนี้
รายการ

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

24

30

1.1 วิชาบังคับ

24

24

1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

-

6

2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

12

-

3. การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า

-

6

4.1 ผู้เรียนมีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี

6

6

4.2 ผู้เรียนมีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี

18

18

หน่วยกิตรวมที่นับในการสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า

36

36

หน่วยกิตการเรียนทั้งหมดสำหรับผู้เรียนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี

42

42

หน่วยกิตการเรียนทั้งหมดสำหรับผู้เรียนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอื่น ที่ไม่ใช่

54

54

1. รายวิชาเฉพาะ (Course work) ไม่น้อยกว่า

4. รายวิชาพื้นฐานบังคับไม่นับหน่วยกิต

สาขาวิชาการบัญชี
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี ต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
บัญชีเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตการเรียนในการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อให้มีพื้นความรู้ที่เพียงพอต่อการเรียน
รายวิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และสามารถนับหน่วยกิตการเรียนรายวิชาการบัญชีทั้งที่เรียนมาแล้วในระดับปริญญาตรี
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนเพิ่มเติมก่อนเรียนรายวิชาในหลักสูตร และรายวิชาที่บังคับเรียนในหลักสูตร รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 30
หน่วยกิต โดยเนื้อหาสาระของรายวิชาที่กำหนดเรียนครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 76/2559 ที่กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัญชีมหาบัณฑิต
สามารถใช้ประโยชน์ในการรับสมัคร เป็นสมาชิกสามัญและการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบรับอนุญาตได้

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1.)

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต รไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 6 หน่ ว ยกิ ต

มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาบังคับ
35242002

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

24
24

การจัดการการเงินขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

Accounting Advanced Financial Management
35242003

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Financial Reporting Standards

2(2-0-4)

35249001

ระเบียบวิธีการวิจัยทางบัญชี

3(3-0-6)

Accounting Research Methodology
35249002

สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting

2(1-2-3)

35249003

สัมมนาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

2(1-2-3)

Seminar in Financial Report Analysis
35245001

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

35245002

Strategic Managerial Accounting
การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

Strategic Tax Planning
35246001

การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(2-2-5)

35244001

Accounting Information System Management
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

3(3-0-6)

Internal Control and Audit
2. วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

35249005

วิทยานิพนธ์
Thesis

12
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.) แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต มีรายวิชาตามโครงสร้ าง
หลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาบังคับ
35242002

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
การจัดการการเงินขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
Accounting Advanced Financial Management

30
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

35242003
35249001
35249002
35249003
35245001
35245002
35246001
35244001

1.2 วิชาเลือก
35247001
35247002
35247003
35341001

2. การค้นคว้าอิสระ
35249006

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Financial Reporting Standards
ระเบียบวิธีการวิจัยทางบัญชี
Accounting Research Methodology
สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
สัมมนาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Seminar in Financial Report Analysis
การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Managerial Accounting
การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ์
Strategic Tax Planning
การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Information System Management
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Audit

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Accounting

3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า
6
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Sustainable Environmental Management Accounting
การบัญชีระหว่างประเทศขั้นสูง
Advanced International Accounting
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐขั้นสูง
Public Sector Accounting
การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
Financial Risk Management
ไม่น้อยกว่า
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

3(2-2-5)

6
6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไป
ประยุกต์ ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบ
ตามที่สาขาวิชากำหนด
1) วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตการเรียน
ในการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องศึกษาก่อนและมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดก่อนการเรียน
รายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร
3.1) วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้เรียนมีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีและ ผู้เรียนมี
คุณวุฒิปริญญาตรีที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
น(ท-ป-อ)
15540001
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*
3(3-0-6)
English for Graduate Students
35041001

การเขียนทางวิชาการและสถิติเพื่อการวิจัย **

3(3-0-6)

Academic Writing and Statistics for Research
ข้ อ กำหนดเฉพาะ * นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน จะต้ อ งผ่ า นการทดสอบความรู ้ ค วามสามารถด้ า นภาษาอั งกฤษ
โดยคะแนนที่ได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้กำหนดไว้ หรือมีระดับ
ค ะ แ น น TOEFL Paper Based ท ี ่ ร ะ ด ั บ 450 ค ะ แ น น ข ึ ้ น ไ ป ห ร ื อ เ ท ี ย บ เ ท ่ า โ ด ย ม ี เ อ ก ส า ร แ ส ด ง
ในกรณีที่มีผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
** นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
กำหนด
3.2) วิชาเสริมพื้นฐานวิชาชีพไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้เรียนมีคุณวุฒิปริญญาตรีที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี
จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
น(ท-ป-อ)
35242001
การบัญชีการเงิน**
3(2-2-5)
Financial Accounting
35244002

กฎหมายธุรกิจและข้อบังคับทางการบัญชี**

3(3-0-6)

35244003

Business Law and Accounting Regulation
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ**

3(3-0-6)

Auditing and Professional Assurance
35245003

ภาวะผู้นำสำหรับนักบัญชีและการบริหารทีมงาน**

3(3-0-6)

Leadership for Accountants and Teamwork Management
ข้อกำหนดเฉพาะ ** นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
กำหนด

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

15540001

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสารในบริบทที่เป็นทางการ และวิชาการ
รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิคการอ่าน การเขียนบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน
English vocabulary and basic structure necessary for communication in formal and
academic contexts; Form, components and reading techniques and specific academic text writing.
35041001

การเขียนทางวิชาการและสถิติเพื่อการวิจัย
Academic Writing and Statistics for Research
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความหมายและแนวคิดพื้นฐานในการเขียนรายงานทางวิ ชาการ องค์ประกอบของการเขี ย น
รายงาน การเขียนโครงร่างและรายงานทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ สถิติสำหรับการวิจัยเชิงพรรณนาและเชิง
อนุมาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
The definition and basic concepts of academic writing, the component of report
writing, academic report outlining and writing, basic concepts research, statistics for research
descriptive statistics and inferential statistics, statistical applications for research.

รหัสวิชา
35242001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การบัญชีการเงิน

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Financial Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักและวิธีการบัญชี การจำแนกและการบันทึกบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
การจัดทำและการนำเสนองบการเงิน การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย การเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
การอภิปรายผลกระทบโดยอ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
บัญชี
Principle and method of accounting, classification and accounting recording,
conceptual framework for financial reporting, preparation and presentation of financial statements,
acknowledgment and accounting value measurement of assets, liability, owner’ s equities, income
and expenses, disclosure of information necessary to the economic decisions of users in financial
statements, Financial Reporting Standards, Introduction to cost accounting knowledge, Effect
discussion referencing theories related to accounting.
35244002

กฎหมายธุรกิจและข้อบังคับทางการบัญชี

3(3-0-6)

Business Law and Accounting Regulations
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
กฎหมายธุรกิจและข้อบังคับที่กำกับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน รูปแบบในการทำนิติกรรม
สัญญาทางธุรกิจ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการวางโครงสร้างเงินทุนขององค์ธุรกิจ พระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
Business law legal and regulations corporate governance in different forms, format
of juristic act, business contract, principles of law related to capital structure, commercial collateral
act, law related to electronic commerce, Law and regulations related to the work environment of
professional accountants.

รหัสวิชา
35244003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Auditing and Professional Assurance
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ทฤษฎีและ เทคนิคการ
ตรวจสอบบัญชีร่วมสมัย การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผน การตรวจสอบ งบการเงิน การประเมินความเสี่ยง
และการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้ การพิจารณา
การทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิ น การใช้บริการหรือ
ผลงานของบุคคลอื่น การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี แนวทางในการ
ปฏิบัติงานสำหรับงานให้ความเชื่อมั่นอื่น แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่องของผู้สอบบัญชีและรายงานที่
เกี่ยวข้อง
An analysis of roles and responsibilities of auditors, contemporary theories and auditing
techniques, quality control of auditing, Planning, Auditing financial statements, risk assessment and
Responding to risks assessed, consideration, corruption auditing for financial statements, using the other
services or works, audit summary and report based on auditing standard, operational guidelines for
professional assurance service, related services of auditor and related reporting.
35245003

ภาวะผู้นำสำหรับนักบัญชีและการบริหารทีมงาน
3(3-0-6)
Leadership for Accountants and Teamwork Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการและแนวคิดภาวะผู้นำขององค์การ การฝึกการสำรวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะภาวะผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การบริหารความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาการบริหารทีมงาน การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาและรักษาทีมงาน
การสร้างความได้เปรียบการแข่งขันของทีมงานและการเจรจาต่อ รอง การออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร การวิเคราะห์
ลักษณะของสภาพแวดล้อมของโลกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ ลักษณะสำคัญของโลกาภิวัฒน์ บทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และตลาดเกิดใหม่
Principles and concepts of organization leadership, practice in personality self-observe,
ethic and emotion quotient for leadership development, leadership skills, working with others capability,
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. Organization design and formatting, Analysis of the nature of the global environment related
to business operations that affect trade and international finance, Important characteris of globalization,
role of multinational business, Electronic commerce and Emerging Market.

รหัสวิชา
35242002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การจัดการการเงินขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Accounting Advanced Financial Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีการจัดการการเงิน ตลาดเงินและหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจ การประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหลักทรัพย์ การวิเคราะห์มูลค่ าของสินทรัพย์และกิจการ การประมาณการและการพยากรณ์
กระแสเงินสด การตัดสินใจลงทุนและงบประมาณความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ต้นทุนของเงินทุน
นโยบายโครงสร้างเงินทุน นโยบายปันผล และตราสารทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง
Principles and theories of financial management financial markets and the various type of
securities used in business, fair value measurement of assets and securities, value of assets 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.
35242003

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Financial Reporting Standards
ที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี

2(2-0-4)
วิชา

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการจัดทำรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับสินทรัพย์
หนี้สิน การรับรู้รายได้ การนำเสนองบการเงินและผลกระทบในทางปฏิบัติจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับการรวมธุรกิจ การจัดทำงบการเงินรวม ผลประโยชน์พนักงาน การจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เครื่องมือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและส่วนงานดําเนินงาน การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับสัญญาสัมปทาน การอภิปรายผลกระทบโดยอ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
บัญชี
Influencing accounting practices for the preparation of Financial Reporting, Financial
Reporting Standards for assets and debts, revenue recognition, presentation financial and Implications for
the implementation of financial reporting standards, Financial Reporting Standards for

Business

Combination, Consolidated financial statements, employee benefits, Share-based payment, financial
instruments, disclosure for business or related persons, and operating segments, Financial Reporting
Interpretation for concession agreement, discussions of the effects by referring to theories related to
accounting.

รหัสวิชา
35249001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยทางบัญชี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Accounting Research Methodology
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิวัฒนาการการวิจัยทางการบัญชี แนวคิด หลักการและวิธีวิจัยทางการบัญชี

การพัฒนาปัญหาการ

วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกำหนดหัวข้อ การกำหนดตัวแปร การตั้ง
และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการวิจัย การเลือกเครื่องมือที่จะทำการ
วิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ การตีความ การเขียน
และการนำเสนอผลการวิจัยทางบัญชี
Accounting research evolution, concepts principles and methodology of accounting
research, development of research problems and research proposals, and importance of research, research
type, setting topic, identifying variables, hypothesis setting and testing, data sampling methods and sample
size determination, choosing analysis tools, building tools and methods for collecting data, analysis and
proceeding data, interpreting results, writing reports and accounting research result reporting.
35249002

สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี

2(1-2-3)

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การอภิปรายแนวคิด หลักการ และการวิเคราะห์ประเด็นทางบัญชีและปัญหาการปฏิบัติงานทั้งด้านบัญชี
การเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี รวมถึงประเด็นและแนวคิดใหม่ทางการบัญชี นวัตกรรมทางการบัญชี มาตรฐานการ
สอบบัญชี มาตรฐานการบัญชีไทยและแนวทางอื่นที่อาจเลือกปฏิบัติได้กับปัญหาการปฏิบัติทางการบัญชี การวิเคราะห์ปัญหา
ในทางปฏิบัติและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนประเด็นที่มาตรฐานการบัญชียังไม่ครอบคลุมโดยใช้กรณีศึกษา
และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
Discussions of concepts, principles and analysis of accounting issues and problems in
practices for aspects of financial accounting, managerial accounting, auditing new issues and concepts in
accounting, accounting innovation, standard on auditing Thai accounting Standards and allowed alternative
procedures of 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.

รหัสวิชา
35249003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
สัมมนาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

Seminar in Financial Report Analysis
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การอภิปรายแนวคิด หลักการ และการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อการ
กำหนดหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและการรายงานทางการเงิน การผสมผสานความรู้ทางการบัญชีการเงินและ
ความรู้จากวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การอภิปรายปัญหาในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การ
บริหารกําไร การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ผลกระทบของทางเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มีต่อการวิเคราะห์
รายงานทางการเงิ น การพยากรณ์ ผ ลการดํ า เนิ น งาน และการประเมิ น มู ล ค่ า กิ จ การ ข้ อ ควรคำนึ งเกี ่ ย วกั บ
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมและการใช้ข้อมูลในงบการเงิน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์งบ
การเงิน การจัดทำประมาณการงบการเงิน และแบบจำลองการประเมินมูลค่ากิจการ
Discussions of concepts, principles and analysis the impact of business environment
on the making of generally accepted accounting principles ( GAAP) , The combination of knowledge
in accounting, finance and knowledge from other subjects associated, Discussion of financial analysis
problems for economic decision making, Profit management, classification of assets and debts, effect
of alternative accounting practice on financial report analysis, Performance forecasting and firm
valuation, 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.

รหัสวิชา
35245001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Managerial Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ต้นทุนและการวัดค่าต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ การปัน
ส่วนต้นทุน แนวคิดต้นทุนมาตรฐานตลอดจนวิเคราะห์ผลต่างเพื่อการวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน การ
วัดผลการปฏิบัติงานและการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ กําหนดนโยบายธุรกิจ
การวิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและการ
แข่งขัน แนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารต้นทุนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ บทบาท
ของการบูรณาการและ
สหวิทยาการของการบัญชีบริหารในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบการควบคุมทั้ง
ด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน การจัดการข้อมูลของกิจการเพื่อการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ที่รวดเร็วทันต่อการ
นําไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าของกิจการโดยใช้ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
Concepts about the collection of cost information, product and service cost
measurement assessment standard cost concepts, including variance analysis for planning, control,
operations, performance evaluation, business strategy formulation, application of economic theory
define business policies, analysis of demand, supply, production and production costs market
structure for business decision, competition, modern concepts in cost management that responding
changes of business environments, 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.

รหัสวิชา
35245002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Tax Planning
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัด เก็บภาษีต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อ
กฎหมายและแนวปฏิบัติทางภาษีอากร การวางแผนในด้านภาษีอากรเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล ปัญหา
ทางภาษีอากรเกี่ยวกับการคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษี ความเกี่ยวข้องกันระหว่างกฎหมายภาษีอากรและการประกอบธุรกิจ
โดยเน้นผลกระทบของกฎหมายภาษีอากรที่มีต่อการกำหนดนโยบายการลงทุน การเงินและนโยบายการบัญชี บทบาทของ
ผู้บริหารงานเกี่ยวกับภาษีอากร การตัดสินใจทางภาษีอากรในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน เพื่อช่วยให้ธุรกิจได้รับ
ประโยชน์สูงสุดอย่างถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
Concept of evaluation and collection of taxes according to the code of revenue; and the
other taxes, Tax laws and practices, planning of taxation for congruence with governments’ collection,
taxation problems of calculating net income, taxable income, 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, by using case studies and incurring problems.
35246001

การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information System Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการ องค์ประกอบ ประเภทของระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร และวิธีดำเนินงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารระบบฐานข้อมูลและความปลอดภัย รวมถึง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและปัญหา การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี เช่น ระบบสารสนเทศการเงินการคลัง
ภาครัฐ และระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แนะนำโดยสรรพากร
Principles, functions, types of information system 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.

รหัสวิชา
35244001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Control and Audit
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
แนวคิด หลักการ ความหมายของการกำกับดูแลกิจการ การอภิปรายประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในตาม
หลักการของ COSO ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ หน้าที่และกิจกรรมหลักทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบทางเดินงานเพื่อ
ระบุความเสี่ยงของงานที่สำคัญ และแนวทางการควบคุมภายใน ให้ส อดคล้องกัน และการตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล
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 ad functions, work-flow analysis in identification of the key areas of risk and
in setting coherence of the related internal control functions and internal auditing for international
standards
35247001

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Environmental Management Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ทาง
ธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงินและไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทำราย งาน
ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริการ การจัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเสนอต่อผู้ใช้ภายนอกหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Conceptual framework of sustainable development; negative effects of business
operations on environments and societies; processes of environmental management; collection,
preparation, and analysis of environmental cost information and business benefits receiving from
environmental management in financial and non-finamcial numbers; preparation of environmental
management information reports submitted to executives; preparation of sustainable development
reports submitted to external users or other related sections, and case studies relevant to
Sustainable Environmental Management Accounting.

รหัสวิชา
35247002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การบัญชีระหว่างประเทศขั้นสูง

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Advanced International Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
แนวคิดและการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การศึกษา
เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและรายงานทางการเงิ นของประเทศต่าง ๆ มาตรฐานการจัดทำรายงาน ทาง
การเงินที่สอดคล้องกันระหว่างประเทศต่าง ๆ การกำหนดราคาโอนของธุรกิจระหว่างประเทศและการภาษี อากรที่
เกี่ยวข้อง
Concepts and analysis of business environment factors influencing accounting
practices; a comparison of accounting practices and financial statements across countries;
international harmonization of financial reporting standards; international transfer pricing; related
taxation.
35247003

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐขั้นสูง

3(3-0-6)

Public Sector Accounting
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
แนวคิดและการวิเคราะห์การบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ หลักการและนโยบายการบัญชีเ กี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำ
นำเสนอ และวิแคราะห์รายงานการเงิน
Concepts and and analysis of public sector accounting, International public sector
accounting standards and public sector accounting policy, principles and accounting Policy for assets,
liability, owner’s equities, income and expenses, preparation, presentation and analysis of financial
reports.

รหัสวิชา
35341001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Financial Risk Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน ธรรมชาติของความเสี่ยง แนวคิดในการประเมินความเสีย่ ง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินประเภทที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะตลาด ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกันกับนโยบายความ
เสี่ยงขององค์กร
Types of financial risks and their nature; risk evaluation approaches; analysis of many
types of financial risks in business such as Market Risk, Credit Risk and operational Risk the use of
financial instruments to manage risks in accordance with organization risk policies.
35249006

การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี

6

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ทำการศึกษาหรือวิจัยในหัวข้อและหรือปัญหาทางการบัญชีโดยนำทฤษฎีและหลักการบัญชีหรือที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้ต้องปรึกษากับอาจารย์
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่จะทำการศึกษาก่อนทำวิจัย และให้มี การจัดทำรายงานตามแบบที่คณะกรรมการหลักสูตร
กำหนด
Studying or conducting a research in the accounting topics and/ or problems by
applying theories and principles of accounting or other related disciplines to widen their knowledge
through independent study, They are required to consult with their advisors about the topic prior to
conducting research, and submitting a research report with the standard format.

รหัสวิชา
35249005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี

น(ท-ป-อ)
12

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี ระบบ
สารสนเทศทางการบั ญ ชี หรื อ หั ว ข้ อ อื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การบั ญ ชี และให้ ม ี ก ารจั ด ทำรายงานตามแบบที่
คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด โดยแบ่งการประเมินผลการเรียนเป็น
วิทยานิพนธ์ จำนวน 6 หน่วยกิต เมื่อนักศึกษาส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ ส่งรายงานวิจัยบทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งส่งเครื่องมือการวิจัย และยื่นขอสอบและสอบผ่า น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อหลักสูตร
วิทยานิพนธ์ จำนวน 6 หน่วยกิต เมื่อนักศึกษาส่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมา
วิเคราะห์ รายงานวิจัยบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ บทที่ 5 สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย และยื่นขอสอบและสอบผ่าน
ป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อหลักสูตร และดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
Conducting a research to build new knowledge of financial accounting, managerial
accounting, auditing, accounting information system of other topics related to accounting, and
submitting a research report with the standard format by dividing the assessments into.
Thesis 6 credits when a student submits a thesis topic, chapter 1 introduction,
chapter 2 literature review, chapter 3 research methodology, apply for exams and pass thesis topics
per course.
Thesis 6 credits when students submit the information collected from the data for
analysis chapter 4 Results, Chapter 5 conclusions, discussion and suggestions and submitting an
examination request and passing the thesis defense course and publish the thesis work according to
the criteria specified by the program.

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การประเมินผลการ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

เรียนรู้ในแต่ละด้าน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มี ท ั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2. สามารถประยุ ก ต์ ห ลั ก จริ ย ธรรม เพื่ อ
จั ด การข้ อ โต้ แ ย้ งและปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส ่ ว นรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม มี
วินัย ตรงต่อเวลา ระมัดระวังรอบคอบในการ
ทำงานเคารพและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
วิชาชีพและสังคม

1. กำหนดกฎระเบียบร่วมกันเพื่อ ปลูก 1. การประเมินผลคุณลักษณะ
จิตสำนึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาใน ที ่ ก ำหนดไว้ โ ดยการสั ง เกต
เรื่อง การตรงต่อเวลาความรับผิดชอบใน พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การ
หน้าที่ ความซื่อสัตย์ การรักษาระเบียบ สนทนากลุ่ม เช่น การเข้าเรียน
วินัย

ตรงเวลา การส่งงานตรงเวลา

2. อาจารย์ ผ ู ้ ส อนต้ อ งสอดแทรกเรื ่ อ ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการสอนทุ ก นักศึกษา ความรับผิดชอบใน
รายวิ ช า มี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรม หน้ า ที่ เคารพในสิ ท ธิ ข อง
พั ฒ นาจิ ต สาธารณะ และการทำ ตนเองและผู้อื่น
ประโยชน์ให้กับสังคม

2. ประเมิ น ผลจากการสอบ

3. ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนมี ข้ อ เขี ย น การประเมิ น ผล
การสอดแทรกเรื่องคุณค่าแห่งวิ ชาชี พ ผลงานที่มอบหมาย
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี โดยการ
ยกตั ว อย่ า งสถานการณ์ จ ริ ง หรื อ
กรณีศึกษา
ด้านความรู้

1. มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ 1. ใช้วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น 1. ประเมิ น จากการสอบ
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ข องศาสตร์
ทางการบัญชีอย่างเพียงพอที่ จะประยุกต์ใน
การจั ด ทำและนำ เสนอสารสนเทศที ่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้
2. สามารถบูรณาการความรู้ด้านการบัญชี
กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เพียงพอที่จะประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี
3. สามารถประยุกต์หลักคณิต ศาสตร์และ
สถิติในการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้ง ประยุก ต์
ความรู ้ ทั ก ษะทางด้ า นบั ญ ชี และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาให้
เข้ากับสถานการณ์

ด้านทักษะทางปัญญา

สำคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ข้อเขียน การทดสอบย่อย การ
มุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี สอบกลางภาคเรียน การสอบ
การบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการ ปลายภาคเรียน การสอบปาก
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดทำ นำเสนอ เปล่า และการสอบประมวลผล
รายงานทางการเงิ น แก้ ไ ขปั ญ หาการ ความรู้
ปฏิบัติทางการบัญชีได้

2. ประเมิ น จากการเขี ย น

2. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย รายงานและนำเสนอด้วยวาจา
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคุณ วุ ฒิ 3. ประเมินจากวิทยานิพนธ์ /
จากภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง
กา ร ค ้ นค ว้ า อิ สร ะที ่ เ ป็ น
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์และการ ประโยชน์แก่สาขาวิชา ท้องถิ่น
ถ่ า ยทอดของผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ

ผู้ และสังคม

ประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้านหรือทุก
ด้าน

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
1. สามารถใช้ ค วามรู ้ ท ั ้ ง ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ตอบสนองประเด็ น หรื อ ปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์ รวมถึ ง พั ฒ นาข้ อ สรุ ป และ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิชาชีพ
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการบัญชีและ
ศาสตร์ อ ื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และรู ้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี ่ ย นแปลงของสั ง คมและของโลกที ่ อ าจ
เกิดขึ้น
3. สามารถวางแผน ดำเนิ น การวิ จ ั ย หรื อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง รวมทั ้ ง การ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลได้ อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ได้ข้อ สรุปที่ขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพ
ที่มีอยู่เดิมได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. การมอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้ 1. ประเมิ น ผลจากการสอบ
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ ข้ อ เขี ย น การสอบปากเปล่ า
การสอนแบบการสัมมนา การอภิปราย การสอบปฏิ บ ั ต ิ การเขี ย น
กลุ่ม
รายงานและนำเสนอด้วยวาจา
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ นำเสนอผลงาน การอภิปราย
ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ใ นการ การตอบคำถาม การโต้ ต อบ
แก้ไขปัญหา การบูรณาการความรู้กั บ สื่อสารกับผู้อื่น
ศาสตร์อื่น ๆ ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติโดย 2. ประเมินผลจากการสังเกตุ
ใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา
การณ์จากการให้ผู้เรียนแสดง
ความคิ ด เห็ น แสดงออกทาง
กระบวนการคิด และการแก้ไข
ปัญหา หรือจากการมอบหมาย
งานที่ต้องกระตุ้ นให้เกิ ด การ
ประมวลความรู้ของผู้เรียน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติ และ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ท ี ่ ซ ั บ ซ้ อ น และวั ฒ นธรรมของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและให้ความ
ร่ ว มมื อ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ ซ ั บ ซ้ อ นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมงาน

1. ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้ 1. การประเมิ น ผลจากการ
ทำงานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ สังเกตพฤติกรรม การประเมิน
และผู้ร่วมงาน ส่งเสริมทักษะทางสังคม ตนเองและการแสดงออกของ
และงานที ่ ต ้ อ งมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ผู้เรียนในระหว่างที่ทำงาน
บุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การ 2. การประเมิ น ผลโดยเพื ่ อ น
อภิ ป รายหรื อ การสั ม มนาร่ ว มกั น ใน ร่ ว มชั ้ น เรี ย น หรื อ งานกลุ่ ม
ประเด็นต่าง ๆ

2. ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้ มอบหมายและการนำเสนอ
ต้องประสานงานหรือขอความร่วมมือกับ
ผู้อื่นทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

ด้านทักษะการวิเคราะห์ สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี

หรือการประเมินผลผลงานที่

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
1. สามารถคัดกรองข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ที ่ น ำมาใช้ ใ น
การศึกษาค้นคว้า วางแผนงาน การควบคุม
การประเมิ น ผล การรายงานผล และสรุ ป
นำเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
ได้อย่างถูก ต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพทั้ง
การพูดและการเขียน รวมทั้งสามารถ เลือก
และใช้รูปแบบการนำ เสนอได้อย่างเหมาะสม
กับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
3. สามารถในการประยุ ก ต์ แ ละเลื อ ก ใช้
เ ทค โ นโ ล ย ี ส า ร ส นเ ท ศ ทา งกา ร บ ั ญ ชี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคนิคการ
สื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบ รวมข้อมูล
การแปลความหมาย และการสื ่ อ สาร
สารสนเทศ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. มอบหมายงานในรายวิ ช าต่ า ง ๆ 1. ประเมิ น ผลจากการสอบ
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการ ข้ อ เขี ย น การสอบปากเปล่ า
วิ เ คราะห์ เชิ งตัว เลข

การสื ่อสาร การสอบปฏิ บ ั ต ิ วิ เ คราะห์

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อ มู ล โดยใช้ ข ้ อ สอบ การทำ
2. กำหนดให้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ รายงาน กรณีศึกษา
และเทคนิคการสื่อสารในการนำเสนอ 2. ประเมินผลจากเทคนิคการ
ผลงาน

นำเสนอโดยใช้ เ ทคโนโลยี

3. มอบหมายกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ สารสนเทศ เทคนิ ค ทางสถิติ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตัวตนเอง ความสามารถในการอธิ บ าย
จากภายนอกห้องเรียน

การใช้ ภ าษาเขี ย น ภาษาพู ด
และความสามารถในการ
อธิบายได้อย่างเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)


ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัม

รายวิชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

พันธ์
ระหว่าง

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

บุคคล
และ
ความรับ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผิด
ชอบ
1

2

15540001 ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

3

1



2

3

1













2

3

1

2

1

2

3



















35041001 การเขียนทางวิชาการ
และสถิติเพื่อการวิจัย
35242001 การบัญชีการเงิน















35244002 กฎหมายธุ ร กิ จ และ
ข้อบังคับทางการบัญชี



























































35244003 การสอบบั ญ ชี แ ละ
การให้ความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ































35245003 ภาวะผู้นำสำหรับ นัก
บัญชีและการบริหารทีมงาน









35242002 การจั ด การการเงิ น
ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
35242003 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน



















































35249001 ระเบี ย บวิ ธ ี ก ารวิ จั ย
ทางบัญชี



35249002 สัมมนาการบัญชี





































35249003 สัมมนาการวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน
35245001 กา ร บ ั ญ ชี บ ร ิ ห า ร
เชิงกลยุทธ์





ทักษะ
ความสัม
พันธ์
คุณธรรม

รายวิชาเฉพาะ

ความรู้

จริยธรรม

ระหว่าง
บุคคล

ทักษะทาง
ปัญญา

และ
ความรับ
ผิด

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชอบ

35245002 กา ร วา งแผนภา ษี
อากรเชิงกลยุทธ์

1

2





3

1

2

3



1

2

3

1
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1

2

3



























































35246001 การจั ด การระบ บ
สารสนเทศทางการบัญชี











































35244001 การควบคุ ม และการ
ตรวจสอบภายใน
35247001 การบั ญ ชี เ พื ่ อ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน







35247002 การบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศขั้นสูง







35247003 การบั ญ ชี ห น่ ว ยงาน
ภาครัฐขั้นสูง

















35341001 การจัดการความเสี่ยง
ด้านการเงิน





35249005 วิทยานิพนธ์





















35249006 การค้นคว้าอิสระ





















