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สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่ใช้ทักษะทางวิชาชีพการบัญชี โดยความสุจริตและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ

ตนเองและองค์การเยี่ยงผู้บริหารทางด้านการบัญชี 
2. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ด้านบัญชีใช้ในการบริหารและตัดสินใจในฐานะผู้บริหารด้านการบัญชีได้

อย่างเหมาะสม  
3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน สร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์การ 
4. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างความรู้ด้านการบัญชีอันมีประโยชน์ต่อองค์การหรือสังคมได้อย่างเป็น

ระบบ  
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรหีรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือ
สาขาอื่นที่มีการเรียนในรายวิชาด้านการบัญชีอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และคุณสมบัติอื่น ๆ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นราย ๆ ไป  

1.2 หลักสูตรแผน ข เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอื่น 
ที่มีการเรียนในรายวิชาด้านการบัญชีอย่างน้อย 15 หน่วยกิต หรือสาขาอื่น โดยเป็นผู้ก าลังปฏิบัติงานด้านบัญชีมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันสมัคร ทั้งนี้ คุณสมบัติอื่น ๆ  ให้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นราย ๆ ไป  

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อ 6 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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โครงสร้างหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก 2  

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า             3 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า)                        12 หน่วยกิต   
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      39 หน่วยกิต   

 

แผน ข 
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า            12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)                     3 หน่วยกิต   
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     39 หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรู ้  

 

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาจะสอบประมวลความรู้ได้ต่อเมื่อเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
นักศึกษาแผน ข ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จะต้องสอบประมวล

ความรู้ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยมีลักษณะของข้อสอบเป็นการรวบรวมวิชาความรู้ทางการบัญชี 
นักศึกษาจะต้องท าคะแนนสอบข้อเขียนให้ได้ไม่น้อยกว่า 60% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน และส าหรับนักศึกษาที่สอบผ่าน
ข้อเขียนแล้วจึงจะมีสิทธิสอบปากเปล่า ส าหรับการสอบปากเปล่านั้นจะพิจารณาความรู้ของนักศึกษาทางด้านทฤษฎี
วิชาการและการน าไปใช้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะเป็นผู้ก าหนดรายวิชาที่สอบให้ทราบล่วงหน้า และให ้
ผลการสอบเป็นผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) โดยนักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกินสองครั้ง ถ้าสอบข้อเขียนครั้งแรก
ไม่ผ่านจะถือว่าเป็นการสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านคร้ังที่ 1 และจะต้องสอบข้อเขียนในครั้งที่ 2 ให้ผ่านจึงจะมีสิทธิสอบ 
ปากเปล่า นักศึกษาที่สอบปากเปล่าไม่ผ่านในการสอบครั้งแรก ไม่ต้องสอบข้อเขียนอีกและสามารถเข้าสอบปากเปล่าใน 
ครั้งที่ 2 
 
รายวิชา   

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) หมายถึง วิชาที่มุ่งปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาให้พร้อมที่จะศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาที่ได้จากการเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็น S หรือ U และรายวิชาในกลุ่มนี้ไม่นับหน่วยกิตในการจบ
หลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถพิจารณาการยกเว้นได้ ดังรายวิชาเสริมพื้นฐานต่อไปนี้ 
787 501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 3(3-0-6) 
 (English for Accountants)   
787 502 สถิติส าหรับงานวิจัยทางบัญช ี 3(3-0-6) 
  (Statistics for Accounting Research) 
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แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
1. วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต       

787 511 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Managerial Economics)   
787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Cost Management)   
787 513 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Management)    
787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Tax Management)  
787 515 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Financial Reports Analysis)   
787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Reporting Standard Application)  
787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Accounting)   
787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Information Technology for Professional Accountants)   
 

2. วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Management)   
787 622 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Organizational Behavior and Modern Management)  
787 623 การบริหารการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Marketing Management)  
787 624 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Business Finance)  
787 625 การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
  (Internal Control and Corporate Governance)   
787 626 การสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Auditing)   
787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Financial Accounitng)   
787 628 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 3(3-0-6) 
 (Corporate Social Responsibility Reporting)  
787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Managerial Acoounitng)  
787 630 การบัญชีภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร 3(3-0-6) 
 (Accounting for Governmental and Non-profit Organization)  
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3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
787 691 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis)    
  

แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
1. วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต       

787 511 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Managerial Economics)   
787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Cost Management)   
787 513 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Management)    
787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Tax Management)  
787 515 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Financial Reports Analysis)   
787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Reporting Standard Application)  
787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Accounting)   
787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Information Technology for Professional Accountants) 
 

2. วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Management)   
787 622 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Organizational Behavior and Modern Management)  
787 623 การบริหารการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Marketing Management)  
787 624 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Business Finance)  
787 625 การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
  (Internal Control and Corporate Governance)   
787 626 การสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Auditing)   
787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Financial Accounitng)   
787 628 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 3(3-0-6) 
 (Corporate Social Responsibility Reporting) 
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787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Managerial Acoounitng)  
787 630 การบัญชีภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร 3(3-0-6) 
 (Accounting for Governmental and Non-profit Organization) 
 

3. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  3 หน่วยกิต 
787 692 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 
  (Independent Study)   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
787 501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 3(3-0-6) 
 (English for Accountants) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจและการบัญชี การอ่านเพื่อระบุใจความหลัก 
ใจความรอง และใจความสรุป การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อบทความด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 
        Reading English documents related to business administration and accounting; reading 
for main ideas, supporting ideas and conclusions; writing for criticizing business administration and 
accounting articles. 
 
787 502 สถิติส าหรับงานวิจัยทางบัญชี 3(3-0-6) 
 (Statistics for Accounting Research) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยด้านการบัญชี 
การเลือกสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลความหมาย 
         Descriptive statistics; inferential statistics; parametric and non-parametric statistics; 
statistics for accounting research; selecting appropriate statistics for research; data analysis by using 
statistical packages; presentation of data analysis and interpretation.  
 
787 511 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Managerial Economics)  
 การประยุกต์ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์และทางเลือกที่มีเหตุมีผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 
โครงสร้างของตลาดและราคา การตัดสินใจเก่ียวกับผลผลิต ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ในการก าหนดราคา ระบบสารสนเทศ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และบทบาทของรัฐบาลในระบบตลาด 
 Application of economic models and rational choice for business decision making; 
structures of market and price; output decision; game theory and pricing strategies; economic information 
system and governments’ roles in the market system. 
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787 512 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Cost Management) 
 แนวคิดและเทคนคิการบัญชีบริหารสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวางแผนและควบคุม การลดต้นทุนและควบคุมต้นทุนขององค์การ การพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ประเด็นที่น่าสนใจด้านการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
 Concepts and techniques of modern managerial accounting; concepts of strategic cost 
management; data analysis for planning and control; cost reduction and cost control of organizations; 
continuous and sustainable improvement of organization’s performance; interesting issues in strategic 
cost management. 
 
787 513 การจัดการการเงิน  3(3-0-6) 
 (Financial Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการเงินสมัยใหม่ การวางแผนการเงินขององค์การ การวิเคราะห์ความ
ต้องการเงินทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดการเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาสินทรัพย์ถาวร 
การลงทุน การวิเคราะห์แหล่งลงทุน การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ การใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง ประเด็น 
ที่น่าสนใจด้านการจัดการการเงิน 
 Concepts and theories of modern financial management; financial planning of 
organizations; analysis of funding requirements; finding source of funds; capital structure; cash and 
working capital management; finding fixed assets; investment; analyses of investment sources; 
investment in derivatives; using of derivatives for risk prevention; interesting issues in financial 
management.  
   
787 514 การจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Tax Management) 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ปัญหาภาษีอากรร่วมสมัย การวางแผนภาษี 
ราคาโอน ภาษีระหว่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจด้านภาษีอากร   
 Corporate income tax; value added tax; specific business tax; contemporary problems 
in taxation; tax planning; transfer pricing; international taxation; interesting issues in taxation. 
 
787 515          การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Financial Reports Analysis) 
 รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวัด
มูลค่ากิจการ ประเด็นการวิเคราะห์รายงานทางการเงินที่น่าสนใจ   
 Financial reports; analyses of financial reports; financial reports analysis techniques; 
business value measurement; interesting issues in financial reports analysis.  
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787 516 การประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Reporting Standard Application) 
 กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการประยุกต์ ปัญหาในการ
ประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประเด็นที่น่าสนใจและงานวิจัยทางด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 Conceptual framework of financial reports; financial report standards and their 
application; problems in financial report standards application; interesting issues and research in 
financial reporting standards. 
 
787 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี  3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Accounting) 
 หลักพื้นฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย ค าถามงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย การตั้งสมมติฐาน
งานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดค่าตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบสมมติฐาน การสรุปและอภิปรายผล การน าเสนองานวิจัย งานวิจัยทางการบัญชีร่วมสมัย  
 Fundamental research principles; research ethics; research questions; research 
objectives; hypotheses formulation; literature review; population and samples; data collection; variable 
measurement; data analysis; hypothesis testing; research summary and discussion; research 
presentation; contemporary accounting research. 
 
787 612 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Information Technology for Professional Accountants) 
 บทบาทของนักบัญชีมืออาชีพ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อนักบัญชีมืออาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านภาษี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของนักบัญชี การควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศที่มีขนาด
ใหญ่ 
 Roles of professional accountants; roles of information technology on professional 
accountants; information technology in financial and managerial accounting; information technology in 
taxation; information technology for professional accountants’ competitive advantage; internal control 
related to information technology; i big data management. 
 
787 621 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
 กระบวนการการจัดการ กลยุทธ์การจัดการส าหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจ
กับสภาพแวดล้อมภายนอก การวางนโยบายองค์การ การวิเคราะห์นโยบายองค์การ การก าหนดเป้าหมายองค์การ การ
วางแผนกลยุทธ์ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์   
 Process of management; strategic management for top management; analysis of 
relationship between business and external environment; organizations’ policy setting; organizations’ 
policy analysis; organizations’ goal setting; strategic planning; implementation of plans; strategic control 
and evaluation.  
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787 622 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Organizational Behavior and Modern Management) 
 พฤติกรรมองค์การ ภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ พฤติกรรมกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง 
แนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การวางแผนการจัดการ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ประเมินและการควบคุมผลการด าเนินงานองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ และแนวคิดองค์การสุขภาวะ 
 Organizational behavior; leadership; communication; decision making; group behavior; 
conflict management; modern business management approach; management planning; organization 
structuring; duties and responsibilities allocation; organizations’ performance evaluation and control; 
relationship between human and systems; concepts of happy workplace. 
 
787 623 การบริหารการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Marketing Management) 
 การบริหารการตลาดในเชิงปฏิบัติส าหรับธุรกิจเริ่มต้นขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารกลยุทธ์ทาง
การตลาด การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า การบริหารแบรนด์ การน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด นโยบายในการโฆษณา 
นโยบายในการขาย และการตลาดดิจิทัล   
 Practical marketing administration for small and medium sized startup businesses; 
marketing strategy administration; customer relationship administration; brand administration; launching 
new products in markets; advertising policies; sale policies; digital marketing. 
 
787 624 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Business Finance) 
 การบริหารการเงินส าหรับบริษัทข้ามชาติ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน การเปิดเผยความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินและผลกระทบของการเปิดเผยต่อการกู้ยืมเงิน ตลาดทุนระหว่าง
ประเทศ การตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศและการรวมธุรกิจ 
 Financial administration for multinational corporations; factors influencing exchange rates 
and exchange rate system; disclosure of risk from financial instruments and impact of financial 
disclosure; international capital markets; decisions for international investment; business merging. 
   
787 625  การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
 (Internal Control and Corporate Governance) 
 ระบบบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เทคนิคการควบคุมภายใน 
แนวคิดและกระบวนการก ากับดูแลกิจการ กลไกการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างความโปร่งใสของการ
รายงานทางการเงิน ประเด็นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
 Accounting systems; internal control; risk assessment from internal control; internal control 
techniques; corporate governance concepts and process; mechanism for protecting stakeholder’s benefits; 
creating transparency of financial reports; issues and case studies in corporate governance. 
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787 626 การสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Auditing) 
 แนวคิดและเทคนิคสมัยใหม่ทางด้านการสอบบัญชี การบูรณาการความรู้ทางบัญชีและการสอบบัญชี
เพื่อตรวจสอบการทุจริตทางการเงิน ประเด็นและงานวิจัยด้านการสอบบัญชีที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
 Concepts and modern techniques in auditing; integrating accounting and auditing 
knowledge for auditing financial frauds; issues and interesting modern research on auditing. 
 
787 627 การบัญชีการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Financial Accounting) 
 พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน มาตรฐานรายงานทางการเงินร่วมสมัย ประเด็น 
และงานวิจัยทางบัญชีการเงินที่น่าสนใจ 
 Development of financial accounting concepts and theories; contemporary financial report 
standards; issues and interesting research on financial accounting. 
 
787 628 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 3(3-0-6) 
 (Corporate Social Responsibility Reporting) 
 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม วิธีการสื่อสารผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียและสังคม การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานขององค์การ การพัฒนาตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคม 
เทคนิคการรายงานความรบัผิดชอบต่อสังคม และกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Concepts of corporate social responsibilities; approach to communicate effects on 
environment to stakeholders and societies; evaluation of impacts cuased by organization’s operation; 
development of indicators for corporate social responsibilities; techniques for corporate social 
responsibility reports; interesting case studies related to corporate social responsibility reports.   
 
787 629 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Managerial Accounting) 
 พัฒนาการของแนวคิดและเทคนิคทางการบัญชีบริหารร่วมสมัย ประเด็นและงานวิจัยทางบัญชีบริหาร
ที่น่าสนใจ 
 Development of contemporary managerial accounting concepts and techniques; issues 
and interesting research on managerial accounting. 
 
787 630 การบัญชีภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร 3(3-0-6) 
 (Accounting for Governmental and Non-profit Organization) 
 ลักษณะองค์การภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ การบัญชีกองทุน การจัดท างบประมาณ การประเมินผลการด าเนินงานองค์การ การเปิดเผยข้อมูล การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงินส าหรับองค์การภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร ประเด็นที่น่าสนใจด้านการบัญชีภาครัฐ
และองค์การไม่แสวงหาผลก าไร 
 Characteristics of governmental and non-profit organizations; international accounting 
standard for governmental organizations; fund accounting; budgeting; performance evaluation of 
organizations; information disclosure; financial report analysis for governmental and non-profit 
organizations; interesting issues on accounting for governmental and non-profit organizations. 
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787 691 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ประเด็นวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรม วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การ
สรุปผลและอภิปราย การอ้างอิงผลงานตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอปากเปล่า การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ และจริยธรรมการวิจัย 
 Research issues; literature analysis and synthesis; research objectives, methodology, 
data summary and discussion; citations in accordance with international bibliographic systems; writing 
full research; oral presentation; writing research articles for publication in a conference or an academic 
journal; research ethics.  
 
787 692         การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 ประเด็นวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรม วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การ
สรุปผลและอภิปราย การอ้างอิงผลงานตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอปากเปล่า การ
น าเสนอผลงานต่อสาธารณะ และจริยธรรมการวิจัย 
 Research issues; literature analysis and synthesis; research objectives, methodology, 
summary and discussions; citations in accordance with international bibliographic systems; writing full 
research; oral presentation; research presentation to public; research ethics.  
 


