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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1. รหัสและชือหลักสู ตร
ภาษาไทย: หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Accountancy program
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ชือเต็ม (ภาษาไทย): บัญชีมหาบัณฑิต
ชือย่อ (ภาษาไทย): บช.ม.
ชือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Accountancy
ชือย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Acc.
3. วัตถุประสงค์
หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) มีวตั ถุประสงค์เพือผลิตมหาบัณฑิตทีมีคุณสมบัติดงั นี
(1) มีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ งในหลักการและทฤษฎีสาํ คัญในสาขาวิชาการบัญชีและสามารถประยุกต์
ความรู ้ในการทําวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาชีพในระดับสู งได้
(2) มีความสามารถในวิจยั หรื อการจัดการโครงการทางวิชาการทีจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ใหม่หรื อวิธี
ปฏิบตั ิงานใหม่ๆในสาขาวิชาการบัญชี
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการสมัยใหม่ ทีจะนําไปสู่ การพัฒนาความรู ้และการนําไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(4) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติ
ปฏิบตั ิตนอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
แผน ข
รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
39
39
21
21
1) หมวดวิชาบังคับ
6
15
2) หมวดวิชาเลือก
12
3) วิชาวิทยานิพนธ์
3
4) วิชาการศึกษาอิสระ
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5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หมวดวิชาบังคับ
962 721
*966 710
966 711
966 712
966 713
966 714
966 715

จํานวน 21 หน่ วยกิต

หลักเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเพือการจัดการ
Managerial Economics for Business Economics
สถิติและการประยุกต์ทางการบัญชี
Statistics and Application in Accounting
ระเบียบวิธีวิจยั ทางการบัญชี
Accounting Research Methodology
ทฤษฎีบญั ชีและมาตรฐานการบัญชี
Accounting Theory and Standards
การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
การสอบบัญชีและบริ การให้ความเชือมันเชิงวิชาชีพ
Auditing and Professional Assurance Service
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning

5.2 หมวดวิชาเลือก
จํานวน 6 หน่ วยกิต สํ าหรับแผน ก แบบ ก2 และ จํานวน 15 หน่ วยกิต สํ าหรับแผน ข
966 721
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
966 722
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการควบคุมเชิงบริ หาร
Strategic Planning and Administrative Control
966 723
การตรวจสอบภายในขันสู ง
Advanced Internal Audit
*966 725 การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Governance
*966 726 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพือกลยุทธ์ขององค์กร
Accounting Information System for Corporate Strategy
966 731
การตรวจสอบและการป้ องกันการทุจริ ตทางการบัญชี
Forensic Accounting and Fraud Prevention
966 733
การจัดการความเสี ยงและอนุพนั ธ์ทางการเงิน
Risk Management and Financial Derivatives
966 791
หัวข้อเรื องพิเศษทางการบัญชี
Special Topic in Accounting

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-3)
3 (3-0-6)
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966 891

สัมมนาทางการบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
Seminar in Financial Accounting
966 892
สัมมนาทางการบัญชีบริ หาร
3 (3-0-6)
Seminar in Managerial Accounting
หมายเหตุ 1. จํานวนหน่วยกิตอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ทีเลือกจะต้องประกอบด้วยวิชา 966 721 การรายงานทางการเงิน
และการวิเคราะห์ และวิชาสัมมนาจํานวน 1 วิชา
2. * หมายถึงรายวิชาใหม่
5.3 วิทยานิพนธ์
966 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
สําหรับนักศึกษาเรี ยนหลักสู ตรแผน ข.
966 897
การศึกษาอิสระ
Independent Study
6. แผนการศึกษา
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
962 721
*966 710
966 712
966 xxx

ชือวิชา

หลักเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเพือการจัดการ
Managerial Economics for Business Economics
สถิติและการประยุกต์ทางการบัญชี
Statistics and Application in Accounting
ทฤษฎีบญั ชีและมาตรฐานการบัญชี
Accounting Theory and Standard
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

12 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

12
12

12
12
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ปี ที 1 ภาคการศึ กษาที 2
รหัสวิชา
966 714
966 715
966 xxx
966 xxx

การสอบบัญชีและบริ การให้ความเชือมันเชิงวิชาชีพ
Auditing and Professional Assurance Service
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
966 711
966 713
966 899

ชือวิชา

ชือวิชา

ระเบียบวิธีวิจยั ทางการบัญชี
Accounting Research Methodology
การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

9
21

12
24

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3 (3-0-6)

แผน ข
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

6 หน่วยกิต

-

12
36

6
30
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ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
966 xxx
966 xxx
966 897
966 899

ชือวิชา

วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
การศึกษาอิสระ
Independent Study
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3 (3-0-6)
-

3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6
39

9
39

7. คําอธิบายรายวิชา
962 721

หลักเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเพือการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics for Business Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การประยุกต์ทฤษฏีอุปสงค์ เทคนิคในการประมาณอุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์ ต้นทุน
โครงสร้างตลาดและวิธีการกําหนดราคา การตัดสิ นใจภายใต้ความแน่ นอนและความไม่แน่ นอน บทบาทของรั ฐบาลในวง
ธุรกิจ การตัดสิ นใจลงทุนระยะยาว วิเคราะห์งบลงทุน และกรณี ศึกษา
Applications of theory of demand; technique of demand forecasting; production and cost
analysis; market structure, and pricing; decision making of the firm under a variety of circumstances namely certainty and
uncertainty; role of government; long run investment decision and capital budgeting analysis; and case studies.
*966 710

สถิติและการประยุกต์ทางการบัญชี
Statistics and Application in Accounting
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)

ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับสถิติ ประชากรและการสุ่ มตัวอย่าง การเลือกใช้เครื องมือในการรวบรวมและการวัดข้อมูล
ในระดับ ต่ างๆ สถิ ติเ พือการวิเ คราะห์ เบื องต้น การประมาณค่ า การทดสอบสมมุ ติ ฐานทางสถิติ การวิเ คราะห์ ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา สถิติเพือการวิเคราะห์หลายตัวแปร ได้แก่
การจําแนกตัว แปรด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ปัจจัย, การวิเคราะห์จ ําแนกกลุ่ม การวิเคราะห์ค วามถดถอยโลจิ สติกส์ การ
จํา แนกกลุ่ มตัว แปรด้ว ยเทคนิ ค Cluster analysis การวิ เคราะห์ ขอ้ มู ล ด้ว ยสถิ ติ น อนพาราเมทริ ก รวมทังตัว อย่า งการ
ประยุกต์ใช้สถิติในทางการบัญชี
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The nature of statistics, population and sampling, using the instruments to gather information and
measurement information concepts , descriptive statistics, estimation, hypothesis testing, analysis of variance, regression
and correlation, time series analysis, multivariate analysis including factor analysis, discriminant analysis, logistic
regression analysis, and cluster analysis; non-parametric analysis; and examples of applying the various statistical
methods in accounting.
966 711

ระเบียบวิธีวิจยั ทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Research Methodology
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานวิจยั ทางการบัญชี การวิเคราะห์ปัญหาเพือกําหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง
กับงานวิจยั การวางแผนงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนําเสนองานวิจัยในรู ปแบบต่างๆ
รวมทังการศึกษางานวิจยั ทีดีในด้านการบัญชี
Nature of accounting research; setting research questions, literature review, research planning, research
methodology, research analysis and discussion, research presentation, study on examples of accounting research.
966 712

ทฤษฎีบญั ชีและมาตรฐานการบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Theory and Standards
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างและการพัฒนาการของทฤษฎีบญั ชี แนวความคิดของทฤษฎีบญ
ั ชี หลักการบัญชีทีรั บรองทัวไป แม่บท
การบัญชี นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิทางการบัญชี และกรณี ศึกษาในเรื องการวัดมูลค่า การวัดผลกําไร การรับรู ้รายการทางการ
บัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซึ งจะทําการศึกษาร่ วมกับมาตรฐานการบัญชี เอกสาร บทความ และแถลงการณ์
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับวิชาชีพบัญชี
Structure and development of accounting theory; accounting theory concepts; accounting principles; accounting
framework; accounting policies and practices; case studies on valuation and measurement, profit valuation, accounting
recognition, and disclosure.
966 713

การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Cost Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
บทบาท แนวคิดสมัยใหม่ของการบัญชีบริ หาร และการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพือประโยชน์ในการวางแผน การ
ควบคุม การสังการ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ และการปรับปรุ งพัฒนาระบบการบริ หารต้นทุน ระบบการควบคุม การจัดการ
และการดําเนินงาน มุ่งสู่ ความสําเร็ จขององค์กรในรู ปแบบทีเชือถือได้และทันต่อการนําไปใช้ประโยชน์
Modern concepts and role of managerial accounting; use of accounting information for planning, controlling,
directing, operating, and strategic decision making; cost management system development; controlling system
development; operation management system development; up-to-date information used by management for company
benefits.
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966 714

การสอบบัญชีและบริ การให้ความเชือมันเชิงวิชาชีพ
Auditing and Professional Assurance Service
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี

3 (3-0-6)

พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชี บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตามแนวคิดใหม่ วิธีการสอบ
บัญชีแ ละการให้บริ การด้า นอื นของผูส้ อบบัญชี รายงานของผู ้สอบบัญชีแ ละการรายงานอืนที เกี ยวข้อ ง คุ ณธรรมและ
จริ ยธรรมในวิชาชีพสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และกรณี ศึกษาทีเกียวข้องกับการสอบบัญชีและการให้บริ การอืน
ของผูส้ อบบัญชี
The development of auditing profession, roles and responsibilities of auditors in modern concepts, audit
techniques and services, audit reports and other reports, code of ethics, and case studies on auditing and other services.
966 715

การวางแผนภาษีอากร
3 (3-0-6)
Tax Planning
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
บทบาทและความสําคัญของการวางแผนภาษีอากรในการดําเนิ นธุ รกิจ, วิธีปฏิบตั ิทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอนุสัญญาภาษีซ้อน, ปัญหาภาษีอากรทีอาจเกิดขึน และผลกระทบ
ของนโยบายภาษีทีธุรกิจใช้ต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
Roles and the significance of tax planning, practices for personal tax, corporate tax, value added tax, specific
business tax, and tax treaties, tax problems and their impact on business performance.
966 721

การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
เงือนไขของรายวิชา : 966 712
วิธีปฏิ บตั ิท างการบัญชีและผลกระทบของทางเลื อกวิ ธีปฏิ บตั ิท างการบัญชีทีมี ต่อรายงานทางการเงิ นและการ
วิเคราะห์ เครื องมือทีใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การใช้รายงานของผูส้ อบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ลักษณะของรายงานการเงินในแต่ละอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ขอ้ มูลของรายงาน การเงินนัน
Accounting methods and their impact on financial reporting and analysis, tools for analysis of financial reports,
use of auditor’s report and notes on financial reports, financial reports from various industries, and analysis of those
reports.
966 722

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการควบคุมเชิงบริ หาร
3 (3-0-6)
Strategic Planning and Administrative Control
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
บทบาทและความสําคัญของการควบคุมต้นทุนเพือการวัดผลระบบการบริ หารต้นทุน ระบบควบคุมการจัดการ
และการดําเนินงาน เทคนิคการควบคุมต้นทุน การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลต้นทุนตามศูนย์ความรั บผิดชอบ และ
การอภิปรายกรณี ศึกษาในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการควบคุมเชิงบริ หาร
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Roles and the significance of cost control in cost management evaluation, management control system and
operation, techniques for cost control, application and analysis of cost data regarding responsibility centers, and case
studies on strategic planning and administrative control.
966 723

การตรวจสอบภายในขันสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Internal Audit
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การอภิปรายและวิเคราะห์เกียวกับหน้าที ความรับผิดชอบ และจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในตามแนวคิดการ
ตรวจสอบสมัย ใหม่ การวิ เ คราะห์ ค วามเสี ยงและการบริ ห ารความเสี ยงในการตรวจสอบตามแนวคิด ของ COSO การ
ตรวจสอบภายในด้านการบริ หาร ด้านบัญชีการเงิ น ด้านระบบสารสนเทศ และด้า นการปฏิ บตั ิการในส่ วนทีสําคัญของ
องค์ก ร และกระบวนการกํา กับ ดูแ ลกิ จการทีดี โดยเน้นการใช้ก รณี ศึก ษา บทความ และงานวิจัยที เกี ยวข้อ งทังในและ
ต่างประเทศ
Analysis and discussion relating to modern concepts of roles, responsibilities and ethics of internal auditor, risk
analysis and management based on COSO (Committee of Sponsoring of the Treadway Commission) concepts, internal
audit on management, financial accounting, information system, and significant operation procedures of a company, good
corporate governance, the use of case studies, articles, and national and international research papers.
*966 725

การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Governance
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดการควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ นโยบายและการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
กลยุทธ์การจัดการด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ด้านการจัดหาเทคโนโลยี ด้านระบบความปลอดภัย ด้านการ
วางแผนงานรองรับความไม่แน่นอน และ ด้านการประเมินและติดตาม การเปรี ยบเทียบมาตรฐาน แนวปฏิบตั ิ และกรอบวิธี
ปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) และกรอบวิธีปฏิบตั ิการบริ หาร
และการควบคุมสารสนเทศทีดี (CoBIT) เป็ นต้น
Concepts of Information system control and audit; policies and management of information technology (IT);
management strategies of IT such as IT acquiring, security system, contingency planning, and monitoring and evaluating
system; comparisons between IT governance standards, guidelines, and frameworks such as International Standards
Organization (ISO) and Control Objectives for Information and Related Technology (CoBIT).
*966 726

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพือกลยุทธ์ขององค์กร
3 (3-0-6)
Accounting Information System for Corporate Strategy
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดเกียวกับกลยุทธ์ขององค์กร แนวทางการสร้ างกลยุทธ์สําหรั บองค์กร ความสําคัญและบทบาทของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการสร้างกลยุทธ์ขององค์กร องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพือการสร้ างระบบ
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สารสนเทศทางการบัญชี การเลือกองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การได้มาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ
Concepts of corporate strategies, approaches of setting corporate strategies, significance and roles of accounting
information system (AIS) in corporation, AIS for setting corporate strategies, AIS components, analysis and design of
information technology (IT) infrastructure for strategic role of AIS, how to choose IT components, how to acquire IT,
and a study of the feasibility of IT investment.
966 731

การตรวจสอบและการป้ องกันการทุจริ ตทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Forensic Accounting and Fraud Prevention
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักการของการตรวจสอบและการป้ องกันการทุจริ ตทางการบัญชี ประเภทของการทุจริ ตทางการ
บัญชี องค์ประกอบทีสําคัญของการทุจริ ตทางการบัญชี การป้ องกันการทุจ ริ ตทางการบัญชี กระบวนการตรวจสอบการ
ทุจริ ต เทคนิคทีใช้ในการตรวจสอบ การให้ปากคําในฐานะพยานผูเ้ ชียวชาญ รวมถึงกฎหมายและสถาบันทีเกียวข้องกับการ
ตรวจสอบการทุจริ ตทางการบัญชี
Principles and concepts of forensic accounting and fraud prevention, types of accounting fraud, significant
elements of fraud, fraud prevention, forensic accounting procedures and techniques, providing expert witness testimony,
and laws and institutions relating to forensic accounting and fraud prevention.
966 733

การจัดการความเสี ยงและอนุพนั ธ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
Risk Management and Financial Derivatives
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเงิน และความเสี ยง การวิเคราะห์ความเสี ยง การจัดการความเสี ยง
การพัฒนาการตราสารและสัญญากลุ่มอนุพนั ธ์ ลักษณะของตราสารอนุพนั ธ์กลุ่มออปชัน กลุ่มฟิ วเจอร์ ฟอร์ เวิร์ด สวอป
และตราสารและสัญญากลุ่มอนุพนั ธ์อืนๆ ทีเกียวข้อง รวมทังวิธีการปฏิบตั ิทางการบัญชีเกียวกับตราสารเหล่านี
Principles and concepts of economic environment, finance, and risk; risk analysis; risk management; the
development of financial assets and derivatives; the nature of options, forwards, swap and other related financial assets
and derivatives, and accounting for the financial assets and derivatives.
966 791

หัวข้อเรื องพิเศษทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Special Topic in Accounting
เงือนไขของรายวิชา : 966 712
การอภิปรายและศึกษาเฉพาะเรื อง ประเด็น หรื อหัวข้อทีเกียวข้องกับการบัญชีทีน่าสนใจทีเกิดขึนในปัจจุบนั และ
เรื องนันจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับนักศึกษา
Study and discussion on accounting issues that are interesting, currently arise and are beneficial to students.
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966 891

สัมมนาทางการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
เงือนไขของรายวิชา : 966 712

3 (3-0-6)

อภิปรายเชิงลึกในประเด็นร่ วมสมัยและปัจจุบนั ทีเกียวกับการบัญชีการเงิน ทังในเรื องการรั บรู ้ รายการทางการ
บัญชี, การวัดมูลค่า, การเปิ ดเผยข้อมูล, และการนําเสนอรายงานทางการเงิน โดยเน้นการศึกษาจากกรณี ศึกษา บทความทาง
วิชาการ และผลงานวิจยั ทังในและต่างประเทศ
In-depth discussion in contemporary and classic issues related to financial accounting, accounting recognition,
accounting valuation and measurement, disclosure, and presentation, and case studies, articles and national and
international accounting research papers.
966 892

สัมมนาทางการบัญชีบริ หาร
3 (3-0-6)
Seminar in Managerial Accounting
เงือนไขของรายวิชา : 966 713
อภิปรายเชิงลึกในประเด็นร่ วมสมัยและปั จจุ บนั เกียวกับการบัญชีบริ หาร ทังในเรื องเทคนิ คทางการบัญชีบริ หาร
และปัญหาการนําข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ โดยเน้นการศึกษาจากกรณี ศึกษา บทความวิชาการ และงานวิจัยทางการบัญชี
บริ หารทังในและต่างประเทศ ทังนีประเด็นปัจจุบนั จะเปลียนไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเกิดขึน
In-depth discussion of contemporary and classic issues on managerial accounting, managerial accounting
techniques and application problems, managerial accounting case studies, articles, and national and international research
papers.
966 897

การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
เงือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับการอนุญาตจากกลุ่มวิชา
การศึ ก ษาหัว ข้อ เฉพาะทางการบัญ ชี ต ามความสนใจของนัก ศึ ก ษา โดยอยู่ใ นความดู แ ลและคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการทีปรึ กษาอิสระ
The study of specific topic in accounting discipline according to student interest under the supervision of
independent study advisory committee.
966 899

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
เงือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับการอนุญาตจากกลุ่มวิชา
การทําวิจยั และเขียนรายงานการวิจยั เฉพาะเรื องในสาขาการบัญชี โดยอยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
Conducting research and writing report on a specific topic relating to accounting under the supervision of the
thesis advisory committee.
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