
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คณะ/หน่วยงาน   บริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร  
 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
   (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Accountancy  Program 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 
 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)  : บัญชีมหาบัณฑิต 
   (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Accountancy   
 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : บช.ม. 
   (ภาษาอังกฤษ)  : M.Acc. 
 
3. วิชาเอก  ไม่มี 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5. หลักสูตร 
    5.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก2  36  หน่วยกิต 
   แผน ข    36  หน่วยกิต 
 
 



    5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา) 
  หมวดวิชาแกนบังคับ   24 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะ   - หน่วยกิต 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
   หมายเหตุ แผน ก แบบ ก2 ต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์  3 บท และสอบ
วิทยานิพนธ์  5 บท 
   แผน ข ทำการค้นคว้าอิสระ  36 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา) 
  หมวดวิชาแกนบังคับ   24 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะ  6 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
   หมายเหตุ แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Written Examination) และสอบปาก
เปล่า (Oral Examination) 
 

6. แผนการศึกษา 
 
   แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                       หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BU22001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

English for graduate studies 
ไม่นับ 

หน่วยกิต  
BU22002 การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

Thesis or Independence study writing in graduate studies  
ไม่นับ 

หน่วยกิต  
BU22101 การจัดการการเงิน   

Essentials of financial management 
3(3-0-6) 

BU22102 ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี   
Accounting research methodology  

3(3-0-6) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 
 



ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BU22103 สัมมนาวิจัยทางการบัญชี  

Seminar in  accounting research  
3(3-0-6) 

BU22104 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  
Seminar in financial report 

3(3-0-6) 

BU22105
  

การบัญชีบริหารขั้นสูง   
Advance managerial accounting  

3(3-0-6) 

BU22106 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์    
Strategic tax planning 

3(3-0-6) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BU22107 สารสนเทศทางธุรกิจเชิงบูรณาการสำหรับวิชาชีพบัญชี 

Integrated business information for accounting profession 
3(3-0-6) 

BU22108 บรรษัทภิบาลและการให้ความเชื่อม่ัน 
Corporate governance and assurance service 

3(3-0-6) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BU22303 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 (0-36-18) 

 รวม 12  หน่วยกิต 
    
 
 
 
 



    แผน ข การค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BU22001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                

 English for graduate studies 
ไม่นับ 

หน่วยกิต  
BU22002 การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

Thesis or Independent study writing  in graduate studies 
ไม่นับ 

หน่วยกิต  
BU22101 การจัดการการเงิน  

Essentials of financial management 
3(3-0-6) 

BU22102 วิธีระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี   
Accounting research methodology  

3(3-0-6) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BU22103 สัมมนาวิจัยทางการบัญชี  

Seminar in  accounting research 
3(3-0-6) 

BU22104 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  
Seminar in financial report 

3(3-0-6) 

BU22105
  

การบัญชีบริหารขั้นสูง 
Advance  managerial accounting 

3(3-0-6) 

BU22106 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์    
Strategic tax planning 

3(3-0-6) 

 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BU22107 สารสนเทศทางธุรกิจเชิงบูรณาการสำหรับวิชาชีพบัญชี 

Integrated business information for accounting profession  
3(3-0-6) 

BU22108 การกำกับดูแลกิจการและการให้ความเชื่อมั่น 
Corporate governance and assurance service 

3(3-0-6) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BU222xx วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
BU222xx วิชาเลือก 2  3(3-0-6) 
BU22301 การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

Independent study 
6(0-9-18) 

BU22302 การสอบประมวลความรู้   
Comprehensive examination  

0 

 รวม 12 นก. 
 
 
 
 


