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หลักสูตรบัญชมีหาบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
    คณะบริหารธุรกิจ 
    สาขาการบัญชี 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1   ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
1.2   ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Accountancy Program 
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
22.1   ชื่อเต็มภาษาไทย  บัญชีมหาบัณฑิต 
2.2   ชื่อย่อภาษาไทย  บช.ม. 
2.3   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Accountancy  
2.4   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.Acc. 

3.  วิชาเอก  
 ไม่มี 
4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาโท 
 6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  

1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการ 
บัญชี พ.ศ. 2547  

2. ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชนในสาขาวิชาชีพด้านการบัญชี
และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
7. วัน-เวลาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1  ระหว่างเดือน มิถุนายน   ถึงเดือน ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม 

    ภาคสมทบ นอกเวลาราชการ จัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์  ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
 

 



 
8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
      1.  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หาก
คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ให้นำประสบการณ์ทำงานมาพิจารณาร่วม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      2.  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
      3. มีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562 
      4. มีคุณสมบัติตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
9. หลักสูตร 
 1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   40    หน่วยกิต 

        Total Credits at least      40    Credits 
2 โครงสร้างหลักสูตร  
        Curriculum Structure 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จำนวนหน่วยกิต(Credits) 

แบบ ก 2 (Model A 2) แผน ข (Plan B) 

1. กลุ่มวิชาบังคับ 
   Core Courses 

19 19 

2. กลุ่มวิชาเลือก 
   Electives Courses 

9 15 

3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
   Independent Study 

- 6 

4. วิทยานิพนธ์ 
    Thesis 

12 - 

รวม 40 40 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



10. ชื่อรายวิชา 
1 กลุ่มวิชาบังคับ  
          แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จำนวน 19 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 

01-604-011-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี    4(3-3-7) 
   Accounting Research Methodology 
01-604-011-102 จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและการสอบบัญชีขั้นสูง   4(4-0-8) 

Professional Ethics and Advanced Auditing   
01-604-011-103 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่า 3(3-0-6) 
   Financial Statement Analysis and Valuation 
01-604-011-104 การจัดการและการวิเคราะห์สารสนเทศสำหรับการบัญชี 3(3-0-6) 
   Information Management and Analytics for Accounting 
01-604-011-105 สัมมนาทางการบัญชี 1     1(0-2-1) 
   Seminar in Accounting 1 
01-604-011-106 สัมมนาทางการบัญชี 2     1(0-2-1) 
   Seminar in Accounting 2 
01-604-041-103  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                    3(3-0-6) 
   International Business Management   
 

2. กลุ่มวิชาเลือก 
 แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 9 หน่วยกิต และแผน ข จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาได้จากวิชา
ต่อไปนี้ 
 

01-604-012-101 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
   Strategic Cost Management  
01-604-012-102 การจัดการความเสี่ยงองค์กรขั้นสูง    3(3-0-6) 
   Advanced Enterprise Risk Management 
01-604-012-103 การจัดการทางการเงิน     3(3-0-6) 
   Financial Management 
01-604-012-104 การวางแผนภาษีเพ่ือการตัดสินใจขององค์กร  3(3-0-6) 
   Tax Planning for Corporate Decisions 
01-604-012-105 การวิเคราะห์ทางการบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม  3(3-0-6) 

  Accounting Analysis for the Controllership Function  
01-604-012-106 การบัญชีนิติเวช  3(3-0-6) 

       Forensic Accounting 
01-604-012-107 ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

  Decision Support System 



01-604-012-108 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิชาชพีบัญชี  3(3-0-6) 
  Digital Technology for Accounting Professional  
01-604-012-109 การกำกับ ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และจริยธรรม3(3-0-6) 
  Financial Information Disclosure Governance and Ethics 

 01-604-041-206  การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร    3(3-0-6)  
   Strategic Management for Executives 
 
 
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

01-604-013-201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    6(0-18-0) 
   Independent Study  

4. วิทยานิพนธ์   
01-604-014-201 วิทยานิพนธ์ 1        3(0-9-0) 
   Thesis 1 
01-604-014-202 วิทยานิพนธ์ 2       9(0-27-0) 

   Thesis 2 
 

แผนการศึกษาเสนอแนะสำหรับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 
 

ปีการศึกษาที่  1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
01-604-041-103  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                    3(3-0-6) 
   International Business Management 
01-604-011-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี    4(3-3-7) 
   Accounting Research Methodology 
01-604-011-102   จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและการสอบบัญชีขั้นสูง  4(4-0-8) 

Professional Ethics and Advanced Auditing   
 
 
         รวม 11 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
01-604-011-103 การวิเคราะหร์ายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่า 3(3-0-6) 
   Financial Statement Analysis and Valuation 
01-604-011-104 การจัดการและการวิเคราะห์สารสนเทศสำหรับการบัญชี 3(3-0-6) 



   Information Management and Analytics for Accounting 
01-604-011-105 สัมมนาทางการบัญชี 1     1(0-2-1) 

   Seminar in Accounting 1 
 01-604-012-xxx   วิชาเลือก 1   3(X-X-X) 

 
 

         รวม   10 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีการศึกษาที่  2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
01-604-011-106 สัมมนาทางการบัญชี 2   1(0-2-1) 

   Seminar in Accounting 2 
 01-604-012-xxx   วิชาเลือก 2   3(X-X-X) 
 01-604-012-xxx   วิชาเลือก 3   3(X-X-X)
 01-604-014-201  วิทยานิพนธ์ 1                                                   3(0-9-0) 
   Thesis 1 
 
         รวม 10  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
 01-604-014-202  วิทยานิพนธ์ 2                                                 9(0-27-0) 
  Thesis 2 
 

         รวม 9  หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาเสนอแนะ สำหรับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ข 
 

ปีการศึกษาที่  1 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
01-604-041-103  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                    3(3-0-6) 
   International Business Management 
01-604-011-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี    4(3-3-7) 
   Accounting Research Methodology 
01-604-011-102   จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการ  4(4-0-8) 

Professional Ethics and Advanced Auditing   
 
 
         รวม 11 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
01-604-011-103 การวิเคราะหร์ายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่า 3(3-0-6) 
   Financial Statement Analysis and Valuation 
01-604-011-104 การจัดการและการวิเคราะห์สารสนเทศสำหรับการบัญชี 3(3-0-6) 
   Information Management and Analytics for Accounting 
01-604-011-105 สัมมนาทางการบัญชี 1     1(0-2-1) 

   Seminar in Accounting 1 
 01-604-012-xxx   วิชาเลือก 1   3(X-X-X) 

 
 

         รวม   10 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



ปีการศึกษาที่  2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
01-604-011-106 สัมมนาทางการบัญชี 2   1(0-2-1) 

   Seminar in Accounting 2 
 01-604-012-xxx   วิชาเลือก 2   3(X-X-X) 
 01-604-012-xxx   วิชาเลือก 3   3(X-X-X) 
 01-604-012-xxx   วิชาเลือก 4   3(X-X-X)
  
         รวม    10   หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
 01-604-012-xxx   วิชาเลือก 5   3(X-X-X) 
 01-604-013-201  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                    6(0-18-0) 
  Independent Study 
 

         รวม  9   หน่วยกิต 
11. คำอธิบายรายวิชา 
 
01-604-011-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี     4(3-3-7) 

Accounting Research Methodology 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
เทคนิควิธีการวิจัยทางบัญชีและจรรยาบรรณนักวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยและตัว
แปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การใช้สถิติเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย หลักการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี การแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความหมายและการเขียนรายงานการวิจัย  รวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของงานวิจัย 
 
Research techniques in accounting and ethics for researcher; clarifying 
research problems and variables; developing and testing hypotheses; 
constructing measurement models; data collection, utilization of 
statistical tools in research; principle of selecting statistic for data analysis; 
interpretation and research reporting results; including evaluating 
components of research 



 
01-604-011-102 จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและการสอบบัญชีขั้นสูง   4(4-0-8)

 Professional Ethics and Advanced Auditing   
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความเป็นอิสระและจรรยาบรรณวิชาชีพ  กลไกลการกำกับดูแลกิจการและการบริหาร

ความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการสอบบัญชี ประเด็นสำคัญของการสอบบัญชี
ระหว่างประเทศ นวัตกรรมในงานสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต การ
สืบสวนเชิงนิติวิทยา คุณภาพการสอบบัญชีและการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี 

 
Independence and Professional Ethics; Corporate Governance Mechanism 
and Risk Management; Internal Auditing and External Auditing; International 
Audit Matters; Fraud Risk Management; Forensic Investigation; Audit Quality 
and Quality Management   

 
01-604-011-103 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่า 3(3-0-6) 
  Financial Statement Analysis and Valuation 
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 

การบูรณาการแนวคิดหลักทางการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบริหารกลยุทธ์เพ่ือ
ประยุกต์ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีจากกิจกรรม
ดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินที่ส่งผลต่อการรายงานทางการเงิน 
รวมถึงการพยากรณ์ผลการดำเนินงาน และการประเมินมูลค่ากิจการ 
 
Integrating and applying accounting financial economic concepts; 
managing strategic plans for business decisions; analysis of the effects on 
financial reporting based on operating; investing and financing activities; 
forecasting operating performances and firm valuation 
 

01-604-011-104 การจัดการและการวิเคราะห์สารสนเทศสำหรับการบัญชี  3(3-0-6) 
 Information Management and Analytics for Accounting 

 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับงานบัญชี การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับ

ระบบงานบัญชี ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล เทคนิคการใช้
ข้อมูลในคลังข้อมูลทางงานบัญชี  



 
 Database managemet for accounting; appling a database in accounting; 

database security; data mining; techniques in accounting data warehouse 
 

01-604-011-105 สัมมนาทางการบัญชี 1      1(0-2-1) 
 Seminar in Financial Accounting 
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การอภิปรายแนวคิด ทฤษฏีและการปฏิบัติ ประเด็นร่วมสมัยที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การสอบบัญชีและข้อถกเถียงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
Dicussing on concepts, theories and practices, contemporary issues 
regarding International Financial Reporting Stardards (IFRSs). auditing, and 
related controversy and research 

 
01-604-011-106 สัมมนาทางการบัญชี 2      1(0-2-1) 
 Seminar in Auditing 
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 

วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาหรือประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้กับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สารสนเทศเพื ่อการบริหารองค์กรสมัยใหม่ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเด็นจิตวิทยาที่เก่ียวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
Analyzing and discussing on problems or current issues of applying 
technology to accounting information system; information for 
contemporary management; performance evaluation; related psychology 
issues and reseach 

 
01-604-012-101 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
 Strategic Cost Management  
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 

ระบบการบริหารโดยกิจกรรม ต้นทุนเป้าหมาย วงจรชีวิตต้นทุน การบริหารคุณภาพ
โดยรวม ระบบการผลิตแบบทันเวลา ระบบการผลิตแบบลีน การบัญชีเพื่อความยั่งยืน 



นำเสนอข้อมูลทางการบัญชี การเลือกเพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมของนักบัญชี
บริหารและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
Activity based management; target costing; life cycle costing; total qulity 
management; just-in-time manufacturing system; lean manufacturing; 
sustainability accounting; presentation of accounting information; selection 
for strategy decision making; ethical in managerial accountant and analysis 
of project feasibility of public and private sectors 

 
01-604-012-102  การจัดการความเสี่ยงองค์กรขั้นสูง    3(3-0-6) 
 Advanced Enterprise Risk Management 
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 

การกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในแบบบูรณาการและการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางด้านดิจิตอล 
 
Governance and risk management; internal control-integrated framework 
and regulatory compliance; information technology audit and risk analysis 
in term of digital area   
 

01-604-012-103 การจัดการทางการเงิน      3(3-0-6) 
 Financial Management 
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 

ทฤษฎีการจัดการการเงินในเชิงลึก การจัดการการเงินระหว่างประเทศ กรณีศึกษาการ
จัดการการเงินด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมทั้งการใช้เครื่องมือทาง
การเงิน 
 
Theories in advanced financial management; international financial 
management; case studies of financial management especially in assets, 
liabilities and equity; and the use of financial instruments  

 
 
 
  
  



 
01-604-012-104 การวางแผนภาษีเพื่อการตดัสินใจขององคก์ร   3(3-0-6) 
  Tax Planning for Corporate Decisions 
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักการ แนวทาง รวมทั้งเทคนิควิธีการในการวางแผนภาษีอากรอย่างมืออาชีพในยุค 

Digital Economy การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ และประเมินความเสี่ยงด้านภาษี
อากรของกิจการตามแนวทางตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากร โดยผ่านการคิด
วิเคราะห์จากกรณีศึกษา 

 
 Principles guidelines technics for professional tax planning in digital 

economy environment; international tax planning and tax risk assessment 
based on regulatory guidance and case analysis  

 
 
01-604-012-105 การวิเคราะห์ทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  3(3-0-6) 
  Accounting Analysis for the Controllership Function  
  วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 

แนวคิดและทฤษฎีทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและผลตอบแทน โครงสร้างทุนและต้นทุนของเงินทุน การวางแผนทาง
การเงินและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์โครงการลงทุน ตลาดการเงิน
และเครื ่องมือทางการเงิน การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การกระจายความเสี ่ยง 
ตลอดจนการอภิปรายประเด็นอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงินในภาวะ
ปัจจุบัน  
 
Concepts and thories of  finance decision-making including of risk and 
return analysis; capital structure and cost of capital; financial planning and 
working capital management; analysis of investment project; financial 
market and instruments; asset valuation; risk diversification as well as 
discussion of issues dealing with financial decision-making in real-world 
situations 

 
 
 
 



01-604-012-106 การบัญชีนิติเวช  3(3-0-6) 
       Forensic Accounting 
  วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การบัญชีนิติเวชศาสตร์ และการตรวจสอบทุจริตโดยเน้นการทุจริตเรื ่องงบการเงิน 

ลักษณะและขอบเขตของการทุจริต เทคนิคในการรวบรวมหลักฐาน การป้องกัน การ
ตรวจพบ และการสืบสวนการทุจริต โปรแกรมการจัดการทุจริต การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบสวนดิจิทัล  

  
  Forensic accounting and fraud detection focusing on financial statement; 

characteristics and scope of fraud; techiques for gathering evidences; fraud 
prevention, detection and investigation; fraud management programe; 
fraud data analysis; using information technology for digital investigation 

 
 
01-604-012-107  ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
  Decision Support System 
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ลักษณะและบทบาทของระบบเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ของระบบ

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร โครงสร้างของระบบเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจและแก้ปัญหาเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทั้งทางฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูลและตัว
แบบ กระบวนการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  
 

  Nature and roles of decision support systems; relationships between 
decision support systems and management information systems; structure 
of decision support system; basic knowledge of decision making and 
solving problem of technology for developing decision support system 
including hardware, software, database and models; development process 
of decision support system 

 
01-604-012-108 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิชาชีพบัญชี  3(3-0-6) 

 Digital Technology for Accounting Professional  
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 



 บทบาทและปัญหาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการใช้งานสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจใน
องค์กรธุรกิจ และการบริหารงาน วงจรการพัฒนาระบบ เอกสารของระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูลการควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่าย และ
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเหมืองข้อมูล 

 
 Digital technology roles and problems of using technology for 

management and business decisions; system development life cycle; 
document of information system; database security control of network 
technology information system; data analysis regarding big data and data 
mining 
 

01-604-012-109 การกำกับ ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และจริยธรรม  3(3-0-6) 
  Financial Information Disclosure Governance and Ethics 

 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 

  กลไกการกำกับดูแลจากภายในและภายนอกองค์กร จริยธรรมและการตรวจสอบได้
ประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้องในการกำกับดูแลกิจการ การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล 
กรณีศึกษาปัญหากฎหมาย จริยธรรม ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และการฟอกเงิน 

 
  Internal and external governance machanisms; ethics and accountability; 

regulations and laws regarding corporate governance; information 
disclosure and reporting; case studies of laws, ethics, fraud and money 
laundering risk 
 

01-604-041-103 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
International Business Management 
วิชาบังคับก่อน : -  

  Pre-requisite : -  
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 
การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิคการเจรจา
ต่อรองข้ามวัฒนธรรม กลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดองค์การ
ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  
 
Concepts and theories in international business management; 
international business integration; international markets expansion; 



international culture; international business management environment; 
international business law; techniques of cross cultural negotiation; 
strategies of international business operations; organizing international 
business and international human resource management 

 
01-604-041-206  การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร    3(3-0-6)  
  Strategic Management for Executives 

วิชาบังคับก่อน : - 
  Pre-requisite : - 

 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการทิศทางในอนาคตของธุรกิจในมุมมองของ
ผู้บริหารระดับสูง การดำเนินงานเพื่อให้องค์กรดำรงอยู่ตามสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจระหว่างประเทศ การทำให้องค์กรเกิด
ความสามารถในการแข่งขัน การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์และการนำ กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การแก้ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมแนวคิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจและ
บรรษัทภิบาล 
 
Concept of process in managing on the future direction of the business in 
view of the executive operation for sustaining the organization in 
environment changing; risk management in international business; enabling 
the organization competency; the external and internal assessment; 
strategic planning and strategy implementation in domestic and 
international businesses; solving problems occurred from cultural 
differences; concept of business ethics and corporate governance 

 
01-604-013-201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ             6(0-18-0) 

Independent Study  
วิชาบังคับก่อน : - 

  Pre-requisite : - 
การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยหรือ
ศึกษาการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร 

 
Writing and presenting research proposal; reviewing literatures; collecting 
and analyzing data; presenting insight and findings or addressing and 
solving problem in organizations  



01-604-014-201 วิทยานิพนธ์ 1                         3(0-9-0) 
Thesis 1 
วิชาบังคับก่อน : - 

  Pre-requisite : - 
องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ การเลือกปัญหาวิจัย การสำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง กำหนดประเด็นโจทย์ การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ และหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ผ่านการพิจารณา 
 
The elements of thesis; clarifying research problems; exploring and 
analyzing related literature; determining thesis title; writing and presenting 
research proposal; approving research proposals  

 
01-604-014-202 วิทยานิพนธ์ 2                        9(0-27-0) 

Thesis 2 
วิชาบังคับก่อน : 01-604-014-201  วิทยานิพนธ์ 1 
 Pre-requisite : 01-604-014-201  Thesis 1 
 เครื่องมือและวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ
ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
Research instruments and methodology; data collection and analysis; final 
report preparation and presentation 
 
 


