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หลักสูตรบัญชมีหาบัณฑิต 

1. ชื่อหลักสูตร 

     ภาษาไทย   :  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Accountancy Program  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  บัญชีมหาบัณฑิต 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  บช.ม. 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :  Master of Accountancy 

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.Acc. 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 

4. วิชาเอก 
 - 
5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
6. รูปแบบของหลักสูตร 

6.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท  

6.2 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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     7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
7.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
7.3  สภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์

ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
7.4 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในการประชุม ครั้งที่ 

4/2565 เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท

สาขาวิชาบัญชี ในปีการศึกษา 2567 
 

    9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9.1 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
9.2 ผู้บริหารด้านบัญชี การเงินและบริหารธุรกิจ 
9.3 ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการภาษีอากร 
9.4 ผู้จัดการวางระบบบัญชี 
9.5 ผู้จัดการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
9.6 ผู้ตรวจสอบภายใน 
9.7 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
9.8 ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี 
9.9 นักวิชาการบัญชี  
9.10 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
9.11 ด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
    10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  10.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 10.2  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 



 

 

11. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
11.1 หลักสูตร  

11.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
11.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

 แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์) 

 1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต 
 4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 รวม 39 หน่วยกิต 

 แผน ข (สารนิพนธ์) 

 1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  6 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 4) สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 รวม 39 หน่วยกิต 

 
* กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชีที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด นิสิตสามารถเลือกที่จะไม่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานดังกล่าวได้  
 

11.1.3 รายวิชาในหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วย หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   
หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) และสารนิพนธ์ (แผน ข.) โดยมี
จ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้ 
 
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน       (ไม่นับหน่วยกิต) 

บชม5001 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-9) 
MAC5001 English for Graduate Studies  

บชม5002 การบัญชีการเงิน 3(3-0-9) 
MAC5002 Financial Accounting   
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2. หมวดวิชาบังคับ            27 หน่วยกิต 
บชม6001 เศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงิน 3(3-0-9) 
MAC6001 Economic and Financial Management  
บชม6002 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 
MAC6002 Strategic Managerial Accounting  
บชม6003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-9) 
MAC6003 Accounting Research Methodology  
บชม6004 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 3(3-0-9) 
MAC6004 Advanced Strategic Management  
บชม6005 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 
MAC6005 Strategic Financial Reports Analysis  
บชม6006 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 
MAC6006 Strategic Tax Planning  
บชม6007 การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมในยุคดิจิทัล 3(3-0-9) 
MAC6007 Governance, Risk Management and Controls in the Digital Era  
บชม6008 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบัญชี 3(3-0-9) 
MAC6008 Technology and Innovation in Accounting  
บชม6009 สัมมนาการสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-9) 
MAC6009 Seminar in Advanced Audit   

 
3. หมวดวิชาเลือก                 6 หน่วยกิต 
    แผน ข (สารนิพนธ์) สามารถเลือกลงทะเบียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกจ านวน         6 หน่วยกิต 
ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
บชม6103 การจัดการความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-9) 
MAC6103 Risk Management and Derivatives  
บชม6105 การบัญชีนิติเวชและการสืบสวนโดยดิจิทัล 3(3-0-9) 
MAC6105 Forensic Accounting and Digital Investigations  
 

4. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) และสารนิพนธ ์(แผน ข) 
บชม6901 วิทยานิพนธ์    12  
MAC6901 Thesis  
บชม6902 สารนิพนธ์   6 
MAC6902 Thematic Paper  
  



 

 

หมายเหตุ รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้ 
บชม (MAC)     หมายถึง  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้  
ตัวเลขหลักพัน  หมายถึง      วิชาที่สอนในแต่ละระดับบัณฑิตศึกษา 

5   หมายถึง  กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 
6 – 9  หมายถึง  ระดบับัณฑิตศึกษา 

ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง  หมวดวิชา    
0  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ 
1  หมายถึง  หมวดวิชาเลือก 
9  หมายถึง  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                                           (ไม่นับหน่วยกิต) 

บชม5001 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-9) 
MAC5001 English for Graduate Studies  

   การอ่านเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจและการบัญชี การอ่านเพื่อ
ระบุใจความหลัก ใจความรอง และใจความสรุป การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อบทความด้าน
บริหารธุรกิจและการบัญชี 
   Reading English academic papers related to business administration and 
accounting Reading to identify the main theme, secondary theme, and conclusion Writing 
for opinions on business administration and accounting articles. 
 
บชม5001 การบัญชีการเงิน 3(3-0-9) 
MAC5001 Financial Accounting   
 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน การประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดท างบการเงิน  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  The conceptual framework for financial reporting Applying accounting principles to 
transactions and events, including the preparation of financial statements in accordance 
with International Financial Reporting Standards (IFRSs) or other relevant standards. 

 
หมวดวิชาบังคับ            27 หน่วยกิต 

บชม6001 เศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงิน 3(3-0-9) 
MAC6001 Economic and Financial Management  
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ 
พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลกระทบของนโยบายการเงิน การคลัง เศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวม ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และการพยากรณ์ตัวแปร
ทางเศรษฐกิจภายใต้ความไม่แน่นอน ตลาดเงินและหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจ การประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหลักทรัพย์ การวิเคราะห์มูลค่าของสินทรัพย์และกิจการ การตัดสินใจ
ลงทุน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนโยบายโครงสร้างเงินทุน ตราสารทางการเงินเพ่ือ
การป้องกันความเสี่ยง และนวัตกรรมการเงินร่วมสมัยที่ส่งผลต่อระบบนิเวศทางธุรกิจ เช่น เทคโนโลยีทาง
การเงิน สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น 
 



 

 

  Principles, concepts, and economic theories for business decision-making. 
the behavior of producers and consumers the impact of monetary, fiscal, economic, and 
other social policies on the overall economy international competitiveness. Analysis and 
forecasting of economic variables under uncertainty. Money market and diverse types of 
securities used in business. Fair value valuation of assets and securities Value Analysis of 
Assets and Businesses investment decision the relationship between risk and return on 
capital structure policy. Hedging financial instruments and contemporary financial 
innovations that impact the business ecosystem, such as financial technology. digital assets, 
etc. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ค)(1) เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือ

ทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุน และตลาดพันธบัตรรัฐบาล 
(ค)(2)  วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
(ค)(3)  วิเคราะห์ฐานการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง          

การวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด  
(ค)(4)  ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 
(ค)(6)  อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าคลาดที่ใช้ส าหรับการตัดสินใจ

ลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 
(ฌ)(1)  อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย 

ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ และด้านวัฒนธรรม 
(ฌ)(2) วิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
(ฌ)(3) ระบุลักษณะส าคัญของโลกาภิวัฒน์ซึ่งรวมถึงบทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

และตลาดเกิดใหม่ 
(ญ)(1) อธิบายหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
(ญ)(2) อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกิจกรรมทางธุรกิจ 
(ญ)(3) อธิบายโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันแบบผูกขาดการ

ผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย  
 

บชม6002 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 
MAC6002 Strategic Managerial Accounting  
  เทคนิคเชิงลึกการจัดการต้นทุนเพ่ือการวางแผนก าไรและการควบคุม การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของผู้บริหาร บทบาทของการบูรณา
การและสหวิทยาการของการบัญชีบริหารในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง การจัดการข้อมู ลของ
กิจการเพื่อการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์  
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  In-depth cost management techniques for profit planning and control. 
performance measurement and the use of cost data for decision-making in management 
options; the integrated and interdisciplinary role of management accounting in Strategic 
Management processes; Managing the entity's information for strategic planning decisions. 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ  
(ข)(1) ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารรวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์      

การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ และการจัดท างบประมาณและการพยากรณ์ 
(ข)(2) ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน 
(ข)(3) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับการตัดสินใจด้านการบริหาร 
(ข)(4) จัดท ารายงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร ซึ่งรวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการ

วางแผนและการจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน 

(ข)(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ 
(ค)(5)   ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท างบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการตัดสินใจลงทุน 
 

บชม6003 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-9) 
MAC6003 Accounting Research Methodology  

  วิวัฒนาการการวิจัยทางการบัญชี แนวคิด หลักการและความส าคัญของการวิจัยทางการ
บัญชี การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยด้านบัญชี การก าหนดปัญหาวิจัย ค าถามวิจัย และหัวข้อวิจัย 
การพัฒนากรอบแนวคิดวิจัย การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา การตั้งและการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย ประชากรและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
การใช้เครื่องมือทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูล การเขียนผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
การเขียนบทความและการน าเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย 
  Evolution of accounting research, concepts, principles, and importance of 
accounting research. Literature review of accounting research formulating research 
problems research questions and research topics Developing a research conceptual 
framework Determining the variables used in the study Setting and testing research 
hypotheses Population and sample determination Data collection and measurement of 
variables used in the study. Using statistical tools to analyze and describe data Writing 
the results of the study and discussing the results. Article writing and research 
presentations research ethics. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 3 



 

 

(ก)(1)  ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์ และการบูรณาการ 
(ก)(4)  ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
(ก)(5)  เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบและซับซ้อนในหลายแง่มุม 
(ข)(4)  ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการสัมภาษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

บชม6004 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 3(3-0-9) 
MAC6004 Advanced Strategic Management  
       การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ 
การวางนโยบายองค์การ การวิเคราะห์นโยบายองค์การ การก าหนดเป้าหมายองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างและการ
จ าลองสถานการณ์  
   Systematic analysis of the relationship of the business to the internal and 
external environment. organizational policy-making Organizational Policy Analysis 
Organization goal setting strategic planning Putting the plan into action Strategic control 
and evaluation by studying case studies and simulations. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ฎ)(1) อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร 
(ฎ)(2) อธิบายวัตถุประสงค์และความส าคัญของหน้าที่และการด าเนินงานประเภทต่าง ๆ ภายในองค์กร 
(ฎ)(3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 
(ฎ)(4) อธิบายกระบวนการที่อาจน ามาใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร 
(ฎ)(5) อธิบายว่าทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรอาจน ามาใช้เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงาน 

และองค์กรได้อย่างไร 
IES 3 
(ค)(1) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ค)(3) ก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูล

ป้อนกลับจากผู้อื่นและการไตร่ตรองด้วยตนเอง 
 
 
(ค)(6) เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามา 
(ง)(2) สอบทานงานของตนเองและของผู้อ่ืนเพ่ือประเมินว่างานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ

องค์กรหรือไม ่
(ง)(3) ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
(ง)(4) ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
(ง)(5) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
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บชม6005 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 
MAC6005 Strategic Financial Reports Reports Analysis  

 แนวคิดและพัฒนาการของวิชาชีพบัญชี วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการจัดท ารายงานทางการเงิน 
การผสมผสานความรู้ทางการบัญชีการเงินและความรู้จากวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการที่ผู้บริหารจะบริหาร
ก าไร การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ผลกระทบของทางเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มีต่อการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การพยากรณ์ผลการด าเนินงาน และการประเมินมูลค่ากิจการ 
 Concept and development of the accounting profession accounting practices in 
preparing financial reports. Combining knowledge of accounting, finance, and knowledge 
from other relevant subjects. How executives manage profits Measurement of Assets and 
Liabilities The impact of alternative accounting practices on financial report analysis. 
Performance Forecast and business valuation. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(ก)(3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท างบการเงิน 
(ก)(4) จัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

หรือมาตรฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(ก)(5) ตีความงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(ก)(6) ตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และ

รายงานฉบับบูรณาการ 
(ค)(1) เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือ

ทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 
(ค)(2)   วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
(ค)(3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการ

วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
IES 3 
(ก)(2) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพ่ือให้

ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
(ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
(ข)(2) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ

และไมเ่ป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา 
(ข)(3)   แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาในการสื่อสารทุก

รูปแบบ 
 
 



 

 

 
บชม6006 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 
MAC6006 Strategic Tax Planning  

  หลักเกณฑ์ การวางแผนในด้านภาษีอากรเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล 
การก าหนดนโยบายการลงทุน การเงิน และนโยบายการบัญชี บทบาทของผู้บริหารงานเกี่ยวกับภาษีอากร 
การตัดสินใจทางภาษีอากรในการวางแผนทางการเงินและการลงทุนตามกฎหมายภาษีอากร กฎระเบียบ
และข้อบังคับของกรมสรรพากร ข้อก าหนดทางจริยธรรมวิชาชีพ กรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
  Criteria for tax planning to comply with government taxation Determination 
of investment, financial, and accounting policies The role of the tax administrator Tax 
decisions in financial planning and investments in accordance with tax laws. Rules and 
Regulations of the Revenue Department Professional ethical requirements Case studies 
and real problems. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ง)(1)  อธิบายข้อก าหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ 
(ง)(2)  จัดท าการค านวณภาษีทางตรงและทางอ้อมส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
(ง)(3)  วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน 
(ง)(4) อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี 
IES 3 
(ง)(1) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

บชม6007 การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมในยุคดิจิทัล 3(3-0-9) 
MAC6007 Governance, Risk Management and Controls in the Digital Era  

  แนวคิด หลักการ ความหมายของการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมใน
ยุคดิจิทัล การอภิปรายประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
จัดการความเสี่ยงขององค์กร การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางสากลและการควบคุมภายใน แบบบูรณา
การตามแนวทาง COSO โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ หน้าที่และกิจกรรมหลักทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์ทางเดินงานเพ่ือระบุความเสี่ยงของงานที่ส าคัญ และแนวทางการควบคุมภายในให้
สอดคล้องกัน ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมวิชาชีพบัญชี การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม สังคมและการก ากับ
ดูแลกิจการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Concepts, principles, and definitions of governance Risk Management and 
Control in the Digital Age Discussion of contemporary issues on good corporate 
governance and its effects on sustainable development. Enterprise Risk Management.  
Risk management according to international guidelines and internal controls integrated 
according to the COSO approach by studying the case study business environment 
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Functions and core business activities Workflow analysis to identify critical job risks and 
internal control guidelines to be consistent Code of Conduct for Accounting Professions 
Environmental Disclosure Social and Corporate Governance for Sustainable Development. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
 (ฉ)(1)  อธิบายหลักการการก ากับดูแลที่ดีซึ่งรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ นักลงทุน 

และผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลที่ได้รับการก ากับดูแล และอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในข้อก าหนด
ด้านการก ากับดูแล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

(ฉ)(2)  วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการก ากับดูแลองค์กร 
(ฉ)(3)  วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง 
(ฉ)(4)  วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการรายงานทางการเงิน 
(ช)(1)  อธิบายกฎหมายและข้อบังคับท่ีก ากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 
IES 3 
(ข)(6) ประยุกต์ใช้ทักษะการให้ค าปรึกษาเพ่ือลดหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง  แก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสให้

ได้มากที่สุด 
(ข)(7) น าเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและมีพันธสัญญาร่วมกัน 
IES 4 
(ข)(1) อธิบายลักษณะของจริยธรรม 
(ข)(2) อธิบายข้อดีและข้อเสียของแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการ

ต่อจริยธรรม 
(ข)(3) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใดควรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 
(ข)(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 
(ค)(1) อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ค)(2) อธิบายบทบาทของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี 
(ค)(3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 

ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ 
 
 

บชม6008 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบัญชี 3(3-0-9) 
MAC6008 Technology and Innovation in Accounting  
  บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลทางการบัญชี เทคโนโลยีการท าบัญชีออนไลน์
บนระบบคลาวด์ การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีจากบิ๊ก
ดาต้า การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรณีศึกษาระบบนวัตกรรมทางบัญชีในปัจจุบัน 
 



 

 

  The role and benefits of digital technology in accounting Cloud-based online 
bookkeeping technology Applying Blockchain Technology to Accounting analyzing 
accounting data from big data accounting information technology control and 
examination of information technology systems accounting information technology 
control Law and Ethics in Information Technology and a case study of the current 
accounting innovation system. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ซ)(1)  วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมระบบงาน

ที่เก่ียวข้อง 
(ซ)(2)  อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจอย่างไร 
(ซ)(3)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ 
IES 3 
(ข)(1)   ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
(ข)(2)   สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมื่อน าเสนอ อภิปราย และรายงาน ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา 
(ค)(1)   แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ง)(6)   น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการ

ตัดสินใจที่ดีข้ึน 
 

บชม6009 สัมมนาการสอบบัญชีข้ันสูง 3(3-0-9) 
MAC6009 Seminar in Advanced Audit  

  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ทฤษฎีและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี
ในยุคดิจิทัล การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การสรุปผลการตรวจสอบ และการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การให้บริการ
ความเชื่อมั่นอ่ืน ๆ และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
  Roles, Duties, and Responsibilities of the Auditor Theories and techniques of 
auditing in the digital age Auditing Risk Assessment audit planning audit work Conclusion 
of the audit and expressing opinions in the report of the certified public accountant 
Other Assurance Services and Related Reports. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2  
(ก)(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่า งประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ  
(จ)(1)  อธิบายวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
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(จ)(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ ) 
และกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 

(จ)(3) ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินและพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ 

(จ)(4) ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
(จ)(5) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของงานให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น 
(ช)(2) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี 
IES 3  
(ก)(2)  ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพ่ือให้

ได้ข้อสรุปทีส่มเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
(ก)(3)  ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและการหาข้อสรุป   
(ข)(5)  ประยุกต์ใช้ทักษะการต่อรองมาใช้เพื่อหาทางแก้ปัญหาและข้อตกลงร่วมกัน 
(ข)(7)  น าเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและมีพันธสัญญาร่วมกัน 
(ค)(2)  ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถามและประเมินข้อมูลทั้งหมดเชิงวิพากษ์ 
(ค)(4)  จัดการเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดทางวิชาชีพ 
(ค)(5)  คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได ้
IES 4  
(ก)(1)  ประยุกต์ใช้ความคิดแบบสงสัยอย่างมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง 
(ก)(2)  ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม โดย

พิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมด  
(ข)(5)  ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ และการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในสถานการณ์ท่ีล่อแหลมทางจริยธรรม  และก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

(ข)(6)  ประยุกต์ใช้ข้อก าหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน 

(ค)(4)  วิเคราะห์ผลที่ตามมาของพฤติกรรมซึ่งผิดจริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพ และต่อสาธารณะ 
 
3. หมวดวิชาเลือก               6 หน่วยกิต 
    แผน ข. (แบบสารนิพนธ์) สามารถเลือกลงทะเบียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกจ านวน 6 หน่วยกิต 
ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 
 



 

 

 
 บชม6103 การจัดการความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-9) 
 MAC6103 Risk Management and Derivatives  
  พ้ืนฐานและแนวคิดของการจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่กิจการ การวัดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและวิธีป้องกันความเสี่ยง การลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง 
  Risk management's fundamentals and concepts for creating added value for 
the business risk measurement Risk assessment and hedging methods Investing in 
Derivatives and Risk Management. 

 
บชม6105 

 
การบัญชีนิติเวชและการสืบสวนโดยดิจิทัล 3(3-0-9) 

MAC6105 Forensic Accounting and Digital Investigations  
  การสืบสวนการทุจริตโดยเน้นการทุจริตเรื่องงบการเงิน ลักษณะและขอบเขตของการทุจริต 
เทคนิคในการรวบรวมหลักฐาน การป้องกัน การตรวจพบ และการสืบสวนการทุจริต โปรแกรมการจัดการ
การทุจริต การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบสวนดิจิทัล โดย
ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
  Fraud investigation with an emphasis on financial statements fraud the 
nature and extent of fraud Techniques for collecting evidence, preventing, detecting, and 
investigation fraud. Fraud Management Program Fraud analysis and the use of information 
technology in digital investigations by studying from the sample case. 
 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

บชม6901 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต  
MAC6901 Thesis  

  การสร้างโครงการวิจัยและการด าเนินการวิจัย เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการ
บัญชี และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ รวมถึงจรรยาบรรณในการท าวิจัยและ
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน 

  Creating research projects and conducting research to create new 
knowledge in the field of accounting and presenting a thesis Writing a research report for 
publication including research ethics and ethics in disseminating results. 
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บชม6902 สารนิพนธ ์   6 หน่วยกิต 
MAC6902 Thematic Paper  

  สารนิพนธ์ทางการบัญชีในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางการบัญชีหรือทางด้านอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนิสิตจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา โดยอาศัยการประยุกต์การออกแบบวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาทางการบัญชีของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในภายใต้ของไทย 
สร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในพ้ืนที่ การน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ และจริยธรรมการ
วิจัย 
  Thematic Paper in accounting on topics related to accounting knowledge or 
other fields related to enhancing students' knowledge from self-study under the 
supervision of the advisory board by applying the research design Use research processes 
to solve accounting problems of government and private sectors. which is consistent with 
the social, economic, and environmental contexts under Thailand Create research that is 
useful to the public in the area. public presentation and research ethics. 

 

 


