รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรควบบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:หลักสู ตรควบบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ
of Master of Accounting in Integrative
Business Accounting
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ

บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)
บช.ม. (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)
Master of Accounting (Integrative Business Accounting)
M.Acc. (Integrative Business Accounting)

3. วิชาเอก (ไม่ ม)ี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 1.5 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี

:Integrated Program

5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
คณะพาณิชย์ ฯ มีข้อตกลงความร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์ กรต่ างประเทศหลายแห่ งเช่ น The
University of Texas at Austin, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา Bocconi University ประเทศอิตาลี
European Business School ประเทศเยอรมนี และ The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้ น
นอกจากนี้ คณะพาณิชย์ ฯ ยังเป็ นสมาชิกของ PIM (Partnership in International Management) ซึ่งเป็ นความ
ร่ วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษาชั้นนาทางธุรกิจจากทั่วโลก เช่ น Manchester Business School และ Warwick
Business School ประเทศสหราชอาณาจักร Copenhagen Business School ประเทศเดนมาร์ ค Cornell University, Duke
University และ UCLA Anderson School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา McGill University ประเทศแคนาดา
เป็ นต้ น
ดังนั้น โครงการฯ จึงสามารถมีกจิ กรรมความร่ วมมือทั้งทางด้ านวิชาการและการแลกเปลีย่ นนักศึกษากับสถาบัน
ดังกล่ าวภายใต้ การดูแลของคณะพาณิชย์ ฯ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556ปรับปรุงจากหลักสู ตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบ
บูรณาการ
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 .
เมือ่ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษา ในการประชุ มครั้ งที่
3/2556 เมือ่ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 .
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
.
เมือ่ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่ งชาติปีการศึกษา
2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 สมุห์บัญชี
8.2 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
8.3 ผู้ตรวจสอบภายใน
8.4 ทีป่ รึกษาทางด้ านการบัญชีและภาษีอากร
8.5 อาจารย์ หรือวิทยากรด้ านบัญชี ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันศึกษาอืน่ ๆ
8.6 เจ้ าของธุรกิจทีม่ คี วามชานาญด้ านบัญชี
8.7 เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ท่าพระจันทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร จ ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ทีก่ าหนดยุทธศาสตร์ ข้อหนึ่งในด้ านการพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้ ตลอด ชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น การ
ปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ เติบโตอย่ างมีคุณภาพ ประเทศมีการพัฒนาอย่ าง ยัง่ ยืนและการเน้ นเรื่องเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในทุก
ระดับเพือ่ การบริหารจัดการทีด่ ขี องประเทศ จึงจาเป็ นที่ต้องเตรี ยมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้ านธุ รกิจบัญชี และมี
จริยธรรม เพือ่ ให้ สนับสนุนต่ อการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรได้ คานึงถึงการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ ธุ ร กิ จ ที่ มี ก า ร
เปลีย่ นแปลงอย่ างรวดเร็วและต่ อเนื่อง ซึ่งทาให้ วถิ ีการดาเนินชีวติ ของประชาชนส่ วน ใหญ่ ต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหลักสู ตร
จึงถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับกระแสการ เปลี่ยนแปลงดังกล่ าวในโลกยุคไร้ พรมแดนทางธุ รกิจจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมี
นักบัญชีมอื อาชีพ ทีม่ คี วามเข้ าใจถึงแนวทางการเปลีย่ นแปลงนีท้ จี่ ะมีส่วนช่ วยในการชี้นาและขับเคลือ่ นให้ การ
เปลี่ยนแปลง
นีเ้ ป็ นรู ปแบบทีส่ อดคล้ องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทยและเป็ นประโยชน์ ต่อ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกมีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนาหลักสู ตรจึงจาเป็ นต้ องพัฒนา
หลั ก สู ตรใน
เชิงรุกทีม่ ศี ักยภาพและสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามวิวฒ
ั นาการของธุรกิจบัญชีและเพือ่ รองรั บ การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและ
ต่ างประเทศโดยการผลิตบุคลากรทางการบัญชีดงั นั้นจึง จาเป็ นทีบ่ ุคลากรเหล่ านีต้ ้ องมีความพร้ อมที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพของ
ตนได้ ทนั ทีและมีศักยภาพ สู ง ในการพัฒ นาตนเองให้ เ ข้ า กับ ลัก ษณะงานทั้ง ด้ า นวิช าการและวิช าชี พ รวมถึ ง ความเข้ า ใจใน
ผลกระทบของธุรกิจบัญชีทมี่ ตี ่ อสังคมและประเทศชาติโดยต้ องปฏิบตั ติ นอย่ างมืออาชีพ มีคุณธรรมแ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ซึ่ ง
เป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยในด้ านทีม่ ่ งุ สู่ ความเป็ นเลิศทาง
วิ ช าการและการวิ จั ย รวมทั้ ง การผลิ ต
บัณฑิตทีเ่ ก่ งและดี
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมทีม่ ตี ่ อพันธกิจ
มหาวิทยาลัยทีม่ ่ งุ สู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการและการวิจยั และมุ่งธารงปณิธานในการสร้ างมหาบัณฑิตทีเ่ ก่ งและดี เนื่องจาก
วิชาการด้ านการบัญชีเป็ นรากฐานทีส่ าคัญของธุรกิจ ซึ่งมีผล
ต่ อการพัฒนาประเทศอย่ างมาก อาจส่ งผลให้ พฤติกรรมและค่ านิยมของนักศึกษาเปลีย่ นไป ดังนั้น
การพัฒนาหลักสู ตรจึงต้ องเน้ นและส่ งเสริมการเรียนการสอนทีค่ านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพ โดยใส่ ใจถึงผลกระทบต่ อผู้บริโภคทั้งในแง่ เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย โดย
ยังคงการใช้ องค์ ประกอบทางความรู้ ทที่ นั สมัยและคุ้มค่ า และปรับเปลีย่ นคามสภาวการณ์ ปัจจุบันได้เป็ นอย่ างดี

13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
บง.611
นโยบายและกลยุทธ์ ทางการเงิน
3 (3-0-9)
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13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน –ไม่ ม-ี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการวิชา บง.611 นโยบายและกลยุทธ์ ทางการเงิน สามารถบริหารจัดการภายใน
หลักสู ตรควบตรี-โทฯ เนื่องจากวิชานีเ้ ป็ นสวนหนึ่งของหลักสู ตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการเงิน ซึ่งเป็ นหนึ่งหลักสู ตรภายใต้ การบริหารของหลักสู ตรควบตรี-โทฯ
ซึ่งจะเปิ ดวิชานี้ 2 กลุ่ม ในเทอมแรกของการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรควบบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ธุรกิจแบบบู รณาการ มีความมุ่งมั่นในการผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ ลึก รู้ จริ ง มีความกล้ าแสดงออก กล้ าแสดงความคิดในเรื่องที่ถูกต้ อง รู ปแบบการเรี ยนการสอน ให้ มี
ลักษณะบูรณาการทั้งด้ านความรู้ และทักษะการจัดการ โดยประสมประสานการศึ กษาในห้ องเรียนกับกิจกรรมภาคปฏิบัติที่
เชื่ อมโยงนักศึกษา กับโลกการทางานจริงของภาคธุ รกิจ สั งคม และชุ มชน สร้ างมหาบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีความรู้
ความสามารถที่สามารถบู รณาการความรู้ ทางธุรกิจเข้ ามาประยุกต์ ใช้ ให้ เข้ ากับงานด้ านการบัญชี ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
สามารถผลิตงานวิจัยด้ านการบัญชี เพื่อพัฒนาและต่ อยอดความรู้ ด้านนี้อย่ างต่ อเนื่องและเป็ นประโยชน์ ต่อภาคธุ รกิจ
นอกเหนือจากนี้ มหาบัณฑิตต้ องมี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่ และสั งคมให้ กับบัณฑิตควบคู่ไป
กับการเสริ มสร้ างความรู้ และทักษะเพื่อการต่ อยอดการเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองภายหลังการสาเร็ จการศึกษา
1.2 ความสาคัญ
ภาคธุรกิจเป็ นส่ วนสาคัญทีม่ ผี ลต่อการขับเคลือ่ นประเทศให้ ก้าวหน้ าสามารถแข่ งขันได้และรองรับการ
เปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ตลอดจนต้ องสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลีย่ นแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในประเทศ ดังนั้นการดาเนินธุรกิจจึงต้ องอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ท้งั ในด้ านของการบริหารใน
องค์ รวม ความรู้ เฉพาะด้ านทีส่ ามารถนาไปแสวงหาวิธี หรือกลยุทธ์ ใหม่ ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ องค์กรได้
ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวให้ ทนั ต่ อการเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจได้
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ มหาบัณฑิตหลักสู ตรควบบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ธุรกิจแบบบูรณาการ มีความรู้ ความสามารถใน
ด้ านต่ าง ๆ ดังนี้
1) มีความสามารถด้ านการบัญชี ภาษีและการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถนาไปใช้ ได้ ในธุรกิจจริง โดยเฉพาะอย่ างยิง่
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยยึดหลักการและวิธีปฏิบัตขิ องการจัดการด้ านธุรกิจ

2) มีความรู้ ความสามารถในการวางระบบงานขององค์ กร เพือ่ ให้ เกิดประสิทธิภาพสู งสุ ดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร
3) มีความสามารถในการสร้ างโอกาสทางธุรกิจให้ กบั องค์ กร โดยวิธีการทีส่ ร้ างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
4) มีความสามารถในการทางานบริหารได้ ดที ้งั ในองค์ กรภาครัฐและเอกชน โดยมีความรับผิดชอบต่ อสังคม และมี
จริยธรรมสู งมีจติ สานึกรับผิดชอบต่ อสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนปี การศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน

1.3

การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่ มี -

2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน –ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน– กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1) ต้ อ งเป็ นผู้ สาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรควบบัญ ชี บั ณ ฑิต สาขาวิช าการบั ญชี แบบบู ร ณาการ หรื อ หลัก สู ต รควบ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ โดยได้ รับค่ าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่ า 3.00 ในกรณีที่
ค่ าระดับเฉลีย่ สะสมตา่ กว่ า 3.00 ต้ องสอบผ่านการเข้ าศึกษาต่ อตามเกณฑ์ ทคี่ ณะฯ กาหนด
2) ต้ องเป็ นผู้มคี ุณสมบัติ ตามข้ อ 7 แห่ งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ ไขเพิม่ เติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
นักศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรควบบัญชี บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี แบบบู รณาการหรื อหลักสู ตรควบ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ โดยได้ รับค่ าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 3.00 สามารถศึกษา
ต่ อในระดับปริญญาโทได้ โดยไม่ ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
ในกรณีทนี่ ักศึกษาได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมตา่ กว่ า 3.00 และประสงค์ จะศึกษาต่ อระดับปริญญาโท จะต้ องผ่ านการ
สอบคัดเลือกข้ อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ ทคี่ ณะฯ กาหนด
2.3

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาแรกเข้ าบางคนไม่ มพี นื้ ฐานความรู้ ทางด้ านการวิจยั ซึ่งอาจจะทาให้ มพี นื้ ความรู้ และทักษะในด้ าน
ดังกล่ าวไม่ เพียงพอสาหรับการศึกษาระดับปริญญาโท

2.4

กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
หลักสู ตรนีจ้ งึ จัดให้ นักศึกษาแรกเข้ าทุกคนต้ องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานทางด้ านการทาวิจยั (1 วิชา ไม่
นับหน่ วยกิต) และต้ องสอบผ่านวิชาดังกล่ าวก่ อนเริ่มศึกษาภาคการศึกษาแรกแรก (ได้ ขออนุมตั ยิ กเลิกวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ในหลักสู ตร โดยให้ มผี ลบังคับใช้ กบั นักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาในระดับปริญญาโท ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป)
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2.8

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
-ไม่ ม-ี
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
36
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย
3 ภาคการศึกษาและอย่ างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษา
3.1.2

โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผนก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นับหน่ วยกิต)
2) วิชาบังคับ
3) วิทยานิพนธ์

2
24
12

หน่ วยกิต (ยกเลิก)
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.2.2

แผนข (ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
1) วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นับหน่ วยกิต)
2) วิชาบังคับ
3) วิชาเลือก
4) การค้ นคว้ าอิสระ

2
24
6
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3

รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนีอ้ กั ษรย่ อ บณ./AIหมายถึง รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในสาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบ
บูรณาการ
เลขหลักหน่ วย
หมายถึง ลาดับของวิชาในแต่ ละกลุ่ม
เลขหลักสิบ
หมายถึง
กลุ่มหรือหมวดของลักษณะวิชา
เลขหลักร้ อย
หมายถึง
ระดับของวิชา
เลข 5
หมายถึง วิชาเสริมพืน้ ฐาน
เลข 6
หมายถึง วิชาปริญญาโทระดับขั้นต้ น
เลข 7
หมายถึง วิชาปริญญาโทระดับขั้นสู ง
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ยกเลิก)
คณะกรรมการประจาหลักสู ตรกาหนดให้ นักศึกษาเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานก่ อนเปิ ดภาคแรกเพือ่ เตรียมความพร้ อมด้ านการ
ประยุกต์ แนวคิดสถิตเิ พือ่ การวิจยั เพือ่ ศึกษาครอบคลุมถึงการกระจายตัว หลักความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มแบบไม่ ต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่ ม
แบบต่ อเนื่อง การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่ าง การประมาณค่ าแบบช่ วง การทดสอบสมมุตฐิ านและสมการถดถอยแบบง่ าย เป็ นต้น ซึ่ง
รายวิชาดังกล่ าว บังคับให้ นักศึกษาทุกคนต้ องศึกษาและมีผลการสอบผ่านวิชาเสริมพืน้ ฐาน จึงจะมีสิทธิศึกษารายวิชาอืน่ ต่ อไปใน
ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา ชื่อวิชา
บณ.500
AI 500

สถิตธิ ุรกิจเพือ่ การวิจยั ทางธุรกิจ
Business Statistics for Business Research

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)

3.1.3.2 วิชาบังคับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ขต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 8 วิชา รวม 24 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
บณ.611
AI 611

การวิเคราะห์ งบการเงินระดับสู ง
Advanced Financial Statement Analysis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

บณ.614
AI 614
บณ.621
AI 621
บณ.711
AI 711
บณ.712
AI 712
บณ.716
AI 716
บณ.717
AI 717
บง.611
FM 611

การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจ
Corporate Tax Planning
การบริหารทรัพยากรองค์ กร
Enterprise Resource Management
สัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ
Seminar in International Financial Reporting Standards
การบริหารความเสี่ยงองค์ กรระดับสู ง
Advanced Enterprise Risk Management
วิจยั ทางการบัญชี
Accounting Research Methods
ระบบควบคุมการบริหาร
Advanced Management Control Systems
นโยบายและกลยุทธ์ ทางการเงิน
Financial Policy and Strategy

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.3 วิชาเลือก (สาหรับนักศึกษา แผน ข) จะต้ องเลือกศึกษารายวิชาจานวน 6 หน่ วยกิตจากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
บณ.631
AI 631
บณ.721
AI 721
บณ.731
AI 731

ทักษะการสื่อสารอย่ างมืออาชีพ
Professional Communication Skills
การบริหารความสัมพันธ์ องค์ กร
Enterprise Relationship Management
ทักษะการให้ คาปรึกษาอย่ างมืออาชีพ
Professional Consulting Skills

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.4 การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
บณ.719
AI 719

การค้ นคว้ าอิสระ: โครงการด้ านการบัญชี
Independent Study: Project In Accounting

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
6

3.1.3.5 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12

บณ.800 วิทยานิพนธ์
AI 800
Thesis
3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต) (ยกเลิก)
กาหนดให้ นักศึกษาเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานก่ อนเปิ ดภาคแรกเพือ่ เตรียมความพร้ อมด้ านสถิติและการวิจัยทางธุรกิจก่ อน
เข้ าศึกษาในระดับปริญญาโท
รหัสวิชา ชื่อวิชา
สถิตธิ ุรกิจเพือ่ การวิจยั ทางธุรกิจ
AI 500
Business Statistics for Business Research

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)บณ.500
2 (2-0-6)

ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 2
บณ.611 การวิเคราะห์ งบการเงินระดับสู ง
บง.611 นโยบายและกลยุทธ์ ทางการเงิน
บณ.614 การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจ
บณ.621 การบริหารทรัพยากรองค์ กร
รวม

แผน ข
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
บณ.611 การวิเคราะห์ งบการเงินระดับสู ง
บง.611 นโยบายและกลยุทธ์ ทางการเงิน
บณ.614 การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจ
บณ.621 การบริหารทรัพยากรองค์ กร
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1
บณ.716 การวิจยั ทางการบัญชี
บณ.711 สัมมนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่ างประเทศ
บณ.712 การบริหารความเสี่ยงองค์ กร
ระดับสู ง
บณ.717 ระบบควบคุมการบริหาร
รวม
แผน ก แบบ ก 2
บณ.800 วิทยานิพนธ์

แผน ข
ภาคเรียนที่ 1
3 หน่ วยกิต บณ.716 การวิจยั ทางการบัญชี
3 หน่ วยกิต บณ.711 สัมมนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่ างประเทศ
3 หน่ วยกิต บณ.712 การบริหารความเสี่ยงองค์ กร
ระดับสู ง
3 หน่ วยกิต
บณ.717 ระบบควบคุมการบริหาร
12 หน่ วยกิต รวม
แผน ข
12 หน่ วยกิต บณ.719 การค้นคว้ าอิสระ: โครงการด้ าน
บัญชี
XXX วิชาเลือก 6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต รวม

รวม
การสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
จัดสอบปี ละ 3 ครั้ง ดังนี้
รอบที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2 เดือน ธันวาคม
รอบที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2 เดือน มีนาคม
รอบที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2 เดือน เมษายน

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

12 หน่ วยกิต

3.1.5
คาอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
บณ.500 สถิตธิ ุรกิจเพือ่ การวิจยั ทางธุรกิจ (ไม่ นับหน่ วยกิต)
2 (2-0-6) (ยกเลิก)
AI 500
Business Statistics for Business Research
พืน้ ฐานและการประยุกต์ แนวคิดสถิติธุรกิจเพื่อการวิจัย หัวข้ อที่ศึกษาครอบคลุม การวัดแนวโน้ มเข้ าสู่ ส่วนกลาง การวัด
การกระจายตัว หลักความน่ าจะเป็ นตัวแปรสุ่ มแบบไม่ ต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่ มแบบต่ อเนื่อง การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่ าง การประมาณ
ค่ าแบบช่ วง การทดสอบสมมติฐาน และสมการถดถอยแบบง่ าย
บณ.611
AI 611

การวิเคราะห์ งบการเงินระดับสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Financial Statement Analysis
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลบัญชีและการเงินทีร่ ายงานและเปิ ดเผยในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ การ
ประเมินความสาเร็จของกิจการ การวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ สินเชื่อ รวมทั้งการควบรวมกิจการ โดยครอบคลุมการ
วิเคราะห์ สภาวะการณ์ การแข่ งขันของธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งศักยภาพของกิจการ การศึกษาผลกระทบของนโยบายบัญชีที่

แตกต่ างกันและแรงจูงใจของผู้บริหารในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเลือกนโยบายบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูล เพือ่ ประเมินคุณภาพของ
ข้ อมูลบัญชี การประเมินผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงของกิจการทีผ่ ่านมา เพือ่ พยากรณ์ ผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินรวมทั้งความเสี่ยงของกิจการในอนาคต และการประเมินมูลค่ าของกิจการและมูลค่ าของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บณ.614
AI 614

การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจ
3 (3-0-9)
Corporate Tax Planning
บทบาทและความสาคัญของการวางแผนภาษีอากร ด้ านภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอากรอืน่ ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ ปัญหาและผลกระทบของภาษีอากรต่ อการดาเนินธุรกิจ เพือ่ กาหนด
นโยบายและวางแผนภาษีอากรโดยไม่ ขัดต่ อกฎหมาย
บณ.621
AI 621

การบริหารทรัพยากรองค์ กร
3 (3-0-9)
Enterprise Resource Management
ทาความเข้ าใจระบบงานในองค์ กรในมุมมองแบบองค์ รวม ศึกษาถึงแนวทางและขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานอย่ างมีประสิทธิภาพ และบทบาทของเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรองค์ กรโดยครอบคลุมถึงการจัดหาซอฟท์ แวร์ ที่
เหมาะสม
บณ.631
AI 631

ทักษะการสื่อสารอย่ างมืออาชีพ
3 (3-0-9)
Professional Communication Skills
กระบวนการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่ างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบุคคลและการสื่อสาร
ทีเ่ ป็ นทางการ ในสถานการณ์ ต่างๆ เช่ น การประชุม การสัมภาษณ์ เพือ่ ทาความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า การสร้ างความสัมพันธ์
กับเพือ่ นร่ วมงาน ตลอดจนการพัฒนาความสามารถและเสริมสร้ างบทบาทความเป็ นผู้นา
บณ.711
AI 711

สัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
Seminar in International Financial Reporting Standards
รู ปแบบของการอภิปรายในเชิงลึกทีว่ ่ าด้ วยประเด็นทีน่ ่ าสนใจหรือข้ อถกเถียงตลอดจนปัญหาในทางปฏิบัตทิ มี่ อี ยู่ใน
ปัจจุบันเกีย่ วกับแนวคิดและมาตรฐานการบัญชี หัวข้ ออภิปรายหรือเนือ้ หาจะมุ่งเน้ นให้ เกิดความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้งในหลักการบัญชี
ทั้งทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
บณ.712
AI 712

การบริหารความเสี่ยงองค์ กรระดับสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Enterprise Risk Management
วิเคราะห์ อภิปรายและค้ นคว้ าเพือ่ ให้ เกิดความรู้ และความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้งในปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการปฏิบัตงิ านผู้ตรวจ
สอบภายใน แนวทางการแก้ ปัญหา อันก่ อให้ เกิดทักษะเมือ่ ปฏิบัตงิ านจริง โดยเน้ นกรณีศึกษาทีเ่ กีย่ วกับปัญหาในหลักการและการ
ปฏิบัติ การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง ความเป็ นอิสระ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในตลอดจนเรื่องทีอ่ ยู่ในความสนใจของวงการวิชาชีพ

บณ.716 วิจยั ทางการบัญชี
3 (3-0-9)
AI 716 Accounting Research Methods
วิธีการวิจยั ทางการบัญชีในด้ านต่างๆ เช่ น บัญชีการเงิน บัญชีบริหารและการสอบบัญชี
โดยครอบคลุมวิธีการวิจยั ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจยั เชิงประจักษ์ การวิจยั โดยใช้ การทดลอง
การใช้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เชิงลึก เป็ นต้ น
บณ.717 ระบบควบคุมการบริหาร
3 (3-0-9)
AI 717 Advanced Management Control Systems
ระบบการควบคุมการบริหารเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุเป้ าหมาย ผ่านการสร้ างแรงจูงใจ
การควบคุมและการประเมินผล การจาแนกประเภทของการควบคุม ตลอดจนเทคนิคต่ างๆ ทีใ่ ช้ โดยเน้ นถึงการสร้ างข้ อมูลทางบัญชี
เพือ่ สนับสนุนมาตรการทีก่ าหนด
บณ.721 การบริหารความสัมพันธ์ องค์ กร
3 (3-0-9)
AI 721 Enterprise Relationship Management
กลยุทธ์ การบริหารองค์กรเพือ่ สร้ างคุณค่ าให้ กบั องค์ กร โดยให้ ความสาคัญกับปัจจัย นอกเหนือ
จากปัจจัยทางการเงิน เป็ นการบริหารความสัมพันธ์ ของหลายหน้ าทีง่ าน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่ การบริหาร
โซ่ อุปทาน การจัดการวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ การบริหารความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
บณ.731 ทักษะการให้ คาปรึกษาอย่ างมืออาชีพ
3 (3-0-9)
AI 731 Professional Consulting Skills
พัฒนาทักษะในการให้ คาปรึกษาอย่ างมืออาชีพ ทั้งการสัมภาษณ์ และการฟังเพือ่ รวบรวม
ความต้ องการของลูกค้ า การนาเสนองาน การเขียนรายงาน การจัดการเวลา การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า ภาวะผู้นา การสร้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างเพือ่ นร่ วมงาน
บง.611 นโยบายและกลยุทธ์ ทางการเงิน
3 (3-0-9)
FM 611 Financial Policy and Strategy
ทฤษฎีทางการเงินและแนวทางการประยุกต์ ใช้ ในการจัดการทางการเงินของธุรกิจ โดยครอบคลุมประเด็นเกีย่ วกับ
เป้ าหมายการตัดสินใจทางการเงินของกิจการ โครงสร้ างทางการเงินทีเ่ หมาะสมกับกิจการการวิเคราะห์ แหล่ งทีม่ าของเงินทุนและ
ต้ นทุนการเงินรวมทั้งศึกษาหลักการจัดการการเงินเพือ่ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน ศึกษาคุณลักษณะและตัว
แบบทีใ่ ช้ ในการประเมินมูลค่ าของตราสารทางการเงินประเภทต่ างๆ เช่ น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และอนุพนั ธ์ ทางการเงิน เป็ นต้ น
แผน ข (การค้นคว้ าอิสระ)
บณ.719 การค้ นคว้ าอิสระ: โครงการด้ านการบัญชี
6 หน่ วยกิต
AI 719
Independent Study: Project in Accounting
ศึกษาและจัดทาโครงการทางด้ านการบัญชีในหัวข้ อทีส่ นใจ และได้รับความเห็นชอบ ภายใต้ การดูแล และให้ คาปรึกษาจาก
อาจารย์ ทปี่ รึกษา ทั้งนี้ โดยโครงการทีจ่ ดั ทาต้ องสะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการนาทฤษฎี และองค์ ความรู้ ต่างๆ ด้ านการบัญชี
ทีไ่ ด้ ศึกษามาประยุกต์ เพือ่ ต่ อยอด
องค์ ความรู้ หรือตอบปัญหาทีส่ าคัญๆทางการบัญชีทเี่ ป็ นประโยชน์ กบั ธุรกิจ และสังคมในวงกว้ าง

แผน ก (วิทยานิพนธ์ )
บณ.800 วิทยานิพนธ์
AI 800

12 หน่ วยกิต

Thesis

การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่อให้ เกิดองค์ความรู้ ใหม่ ในสาขาการบัญชีและนาเสนอวิทยานิพนธ์
การเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน
3.1.6
AI 500

คาอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)
Business Statistics for Business Research
2 (2-0-6)
This course will introduce fundamental concepts and applications of business statistics as a research tool. The
topics include measures of central tendency, measures
of variability, probability rules, discrete random variables,
continuous random variables, sampling distributions, confidence interval estimation, hypothesis testing, simple
regression, etc.
AI 611

Advanced Financial Statement Analysis
3 (3-0-9)
This course studies accounting and financial data analysis methods that report and reveal financial statements
and statement notes in order to evaluate business success, as well as stock analysis, loan analysis and mergers. The course
covers analysis of the state of competition of business and industry as well as company potential, studying the effects of
different accountancy policies and motivation of managers in making decisions regarding accountancy policies and
revelation of data for the purposes of evaluating data quality, evaluation of work results and financial status and past
risks faced by firms. All this is to forecast work results and financial status as well as future risks to firms and to evaluate
company value and also that of shareholder dividends.
AI 614

Corporate Tax Planning
3 (3-0-9)
This course examines the impact and importance of planning of different types of tax, i.e. income tax for both
individuals and legal entities, value added tax, specific corporation tax and other taxes and duties, as well as analysis of
problems and effects of taxes on corporate operations in order to determine policy and tax plans legally.
AI 621 Enterprise Resource Management
3 (3-0-9)
This Subject provides holistic understanding of organizational system. This also includes concept frameworks
and development models of designing working system for a highly effective organization . This course also covers effective
sourcing of appropriate software beneficial to an enterprise resource management.
AI 631

Professional Communication Skills
3 (3-0-9)
This subject studies the development process of effective communication for both personal and formal
communication in different business-related contexts such as meeting, interview, peer relationship together with
leadership development

AI 711 Seminar in International Financial Reporting Standards
3 (3-0-9)
In this seminar students will discuss in depth interesting current issues, points or practical problems connected
with accounting concepts and standards. The discussion topic or content will be focused on building in depth
understanding of both current and newly emerging accounting principles.
AI 712 Advanced Enterprise Risk Management
3 (3-0-9)
In this course students will analyse, discuss and undertake research in order to develop knowledge and
understanding of problems that may arise in the work of external and internal auditors. Students will learn about solving
such problems, leading to real-life, practical skill development. The focus will be on case studies relating to problems with
auditing principles and practice, risk analysis and internal control, autonomy, responsibility, auditing standards and
professional standards of auditors, as well as matters of interest to the auditing profession.
AI 716

Accounting Research Methods
3 (3-0-9)
In this course students will learn about research methods for different aspects of accounting, such as financial
accounting, managerial accounting and auditing by covering both quantitative and qualitative research methods,
empirical research, research through testing and using questionnaires and in depth interviews.
AI 717 Advanced Management Control Systems
3 (3-0-9)
In this course, students will learn advanced management control systems employed to drive organizational goals
and achievements. To achieve so, students will learn how to create and use accounting information to support and drive
different given organizational measurements. This course also covers different methods of motivation, controls and
different types of control methods and performance assessment.
AI 721 Enterprise Relationship Management
3 (3-0-9)
This couse studies strategies creating value for an organization. Other Factors and perspectives than financial
ones will also be comprehended in order to understand a holistic system of an effective organization and how each subsystem interacts. Such perspectives as a relationship between an organization and other stakeholders, supply chain
management, product life cycle and customer relationship management
AI 731 Professional Consulting Skills
3 (3-0-9)
Professional consulting skills will be learned and developed. Such skills include interviewing techniques, listening
skills to comprehend client’s needs and problems, presentation, report writing, time management and prioritization,
effective problem solving, leadership, and relationships and conections

FM 611

Financial Policy and Strategy
3 (3-0-9)
This course examines the theories and means of applying financial theories in order to determine and carry out
financial policy, including investment and raising capital to reflect external conditions and to suit firms in different
situations.
AI 719 Independent Study: Project in Accounting
6 Credits
Students will undertake study and complete a project in an accountancy subject area of their own interest that is
approved, supervised and under the guidance of an academic advisor. The project must reflect a sound ability to apply
different accounting theories and knowledge in order to push the boundaries of knowledge or to answer important
accountancy questions for the benefit of business and wider society.
AI 800

Thesis

12 Credits

Creating research proposal and research process that generate new knowledge in Accounting. Writing and
presenting thesis for publication with strong ethics practice.
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัต)ิ
- ไม่ มี 5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาการค้ นคว้ าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การค้ นคว้ าอิสระศึกษา และจัดทาโครงการทางด้ านการบัญชี ในหัวข้ อที่สนใจ และได้ รับความเห็นชอบ ภายใต้ การดูแล
และให้ คาปรึกษาจากอาจารย์ ทปี่ รึกษา ทั้งนี้ โดยโครงการที่จัดทาต้ องสะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการนาทฤษฎี และองค์
ความรู้ ต่างๆด้ านการบัญชี ที่ได้ ศึกษามาประยุกต์ ใช้ เพื่อต่ อยอดองค์ ความรู้ หรื อตอบปั ญหาที่สาคัญๆทางการบัญชี ที่เป็ น
ประโยชน์ กบั ธุรกิจ และสังคมในวงกว้ าง
วิทยานิพนธ์ การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาการบัญชีและนาเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน
5.2

มาตรฐานผลการเรียนรู้
การค้ นคว้ าอิสระ นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจการจัดทาข้ อเสนอโครงการโดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษา
รวมทั้งมีความพร้ อมในการปฏิบัติงานจริ งและสามารถประเมินความคืบหน้ าในการทางานตามแผนที่วางไว้ สามารถนา
ข้ อเสนอโครงการ มาจัดทาให้ สมบูรณ์ ตามขอบเขตทีไ่ ด้ เสนอไว้ และตอบคาถามทีเ่ กีย่ วกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติจริง
ของผลงานของตนได้ พร้ อมทั้งนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างถูกต้ อง
วิทยานิพนธ์ นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทาการวิจัยเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาทางการบัญชี
โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษา พร้ อมทั้งสามารถนาเสนอผลการวิจัย และเผยแพร่ ผลการวิจัยได้ อย่ างถูกต้ อง
และมีจริยธรรม

5.3

ช่ วงเวลา
การค้ นคว้ าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2

5.4

จานวนหน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต

5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึ กษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึ กษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึ กษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริ หาร
หลัก สู ต รฯ เพื่อ ให้ ค ณบดีคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี แต่ ง ตั้ง อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 คน ซึ่ งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และ
สอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ สอบวิท ยานิ พนธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สู ต รระดับ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาของสานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบีย บและข้ อบังคับ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2
ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า
3.00
(2) นักศึกษาสามารถทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลั ง จากจดทะเบี ย นท าการค้ น คว้ า อิ ส ระแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงการค้ น คว้ า อิ ส ระต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรฯเพื่อให้ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาการ
ค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ อย่ างน้ อย2คน ซึ่ งจะให้ คาแนะนานักศึ กษา รวมทั้งสอบเค้ า
โครงการค้ นคว้ าอิสระ และสอบการค้ นคว้ าอิสระ
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิส ระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5.5.4 การสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
(1) การสอบประมวลความรู้ ด้วยการสอบข้ อเขียน และ/หรื อการสอบปากเปล่ า นักศึ กษามีสิทธิสอบประมวล
ความรู้ ได้ เมือ่ นักศึกษาสอบผ่านวิชาบังคับ 8 วิชา 24 หน่ วยกิต อยู่ในฐานะชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยมี
ค่ าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) หลักสู ตรฯ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ปี การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(3) นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.6

การเตรียมการ
1) นักศึกษาจะได้ รับคาแนะนาอย่ างเป็ นทางการในขณะทีน่ ักศึกษาอยู่ในฐานะชั้นปี ที่ 2 โดยนักศึกษาสามารถเลือกทา
โครงการตามทีส่ นใจ
2) นักศึกษาพิจารณาหัวข้ อทีต่ นเองสนใจ หาข้ อมูลและทาบทามอาจารย์ ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจหัวข้ อ
โครงการนั้นๆ โดยหลักสู ตรฯ อาจแนะนารายชื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษา และดาเนินการช่ วยประสานงาน

5.7

กระบวนการประเมินผล
การค้ นคว้ าอิสระ/การทาวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาแจ้ งความจานงสอบการค้ นคว้ าอิสระ/การทาวิทยานิพนธ์ โดยยืน่ แบบฟอร์ มขอสอบ
(ทีโ่ ครงการฯกาหนด) ก่ อนช่ วงสอบประมาณ 2 สัปดาห์
2) นักศึ กษาสอบโครงร่ าง/รายงานฉบับสมบู รณ์ วิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระต่ ออาจารย์ ที่ปรึ กษา และอาจารย์
คณะกรรมการ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งคณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระนั้น
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) แก้ ไขโครงร่ าง/รายงานฉบับสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระตามคาแนะนาของคณะกรรมการให้ แล้ วเสร็จ
และจัดส่ งให้ คณะกรรมการรั บรองงานภายใน 2 สั ปดาห์ นับจากวันที่สอบเสร็ จ พร้ อมทั้งจัดส่ งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ทไี่ ด้ ลงนามเรียบร้ อยแล้ วให้ กบั โครงการฯ พร้ อมทั้งไฟล์ งาน
4) ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระนั้น ถ้ านักศึกษาสอบไม่ ผ่านต้ องลงทะเบียนลักษณะวิชาการค้ นคว้ าอิสระใหม่
5) การประเมินผลการค้ นคว้ าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยการวัดผลแบ่ งเป็ นสองระดับ คือ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 แก้ ไขเพิม่ เติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C
เท่ านั้น รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับ ต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ า
ระดับเฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U(ใช้ ไม่ ได้ ) หรือ ระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียน
ศึ ก ษ า ซ้ า ใ น ร า ย วิ ช า นั้ น ไ ด้ อี ก เ พี ย ง 1 ค รั้ ง แ ล ะ ค รั้ ง ห ลั ง นี้ จ ะ ต้ อ ง ไ ด้
ค่ าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรือระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U
(ใช้ ไม่ ได้ ) วิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้าอิสระทีไ่ ด้ ระดับ S จึงจะนับว่ าสอบผ่านและต้ องได้รับมติเป็ น เอกฉันท์ จาก
กรรมการสอบและหน่ วยกิตทีไ่ ด้จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐาน การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P
(ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แก้ ไขเพิม่ เติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการทีแ่ ตกต่ างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ ทกี่ าหนดไว้
ซึ่งอาจประกอบด้ วย การสอบข้ อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มทีม่ อบหมาย เป็ นต้ น โดยกาหนดให้ ระบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องทาความ
เข้ าใจตรงกันทั้งสถาบันและนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบได้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษาหลังสาเร็จการศึกษาทาได้ โดยการสารวจ
และการศึกษาวิจยั สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตและนาผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุ งกระบวนการ

การเรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพหลักสู ตรและหน่ วยงาน โดยการวิจัยอาจจะ
ดาเนินการดังตัวอย่ างต่ อไปนี้
(1) ภาวะการได้ งานทาของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ ละรุ่นทีจ่ บการศึกษาในด้ านของระยะเวลาใน
การหางานทา ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของมหาบัณฑิต ในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้ าสั มภาษณ์ หรื อการส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง
พอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่ างๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี
ที่ 5 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตาแหน่ ง และ/หรือ ความก้ าวหน้ าในสายงานของมหาบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอืน่ โดยการส่ งแบบสอบถามหรือสอบถามเมือ่ มีโอกาส ในระดับความพึงพอใจใน
ด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัตดิ ้ านอืน่ ๆ ของมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและเข้ าศึกษาเพือ่ ปริญญา
ทีส่ ู งขึน้ ในสถานศึกษานั้นๆ
(5) การประเมินจากมหาบั ณฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิช าที่เรี ย น
รวมทั้งวิชาอืน่ ๆทีก่ าหนดในหลักสู ตร ทีเ่ กีย่ วเนื่องจากการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรือเป็ นอาจารย์ พิเศษ ต่ อความพร้ อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของ
นักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่จะวัดเป็ นรู ปธรรมได้ อาทิเช่ น จานวนรางวัลทางสั งคมและวิชาชีพ, จานวนที่ศึกษา
ต่ อในระดับสู ง จานวนการไปร่ วมเผยแพร่ ผลงานในการสั มมนาทางวิชาการและจานวนผลงานวิชาการที่
ตีพมิ พ์
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จะเสนอชื่ อนักศึกษาขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้ ตรวจสอบ
เงือ่ นไขดังต่ อไปนีค้ รบถ้ วนแล้ ว คือ
3.1 ได้ ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า ต่ า ง ๆ ค ร บ ต า มโค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะมี ห น่ ว ย กิ ต สะ สม ไม่ น้ อ ยก ว่ า
36 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการศึกษาวิชาเสริมพืน้ ฐาน
3.4 ได้ ค่าระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่ าน
วิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.5 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
3.6 ได้ ร ะดั บ S (ใช้ ไ ด้ ) ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีแต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัย
ตามระเบียบ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับ
การยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือ เสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม
(Proceeding) (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

3.8 ได้ ระดับ S ในการสอบวิชาการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
3.9 ต้ องส่ งบทความสารนิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระให้ คณะ เพื่อพิจารณาส่ งไปตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม Proceeding (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
3.10 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กาหนดและต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ ไขเพิม่ เติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

