หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
: Master of Science Program in Internal Auditing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตรวจสอบภายใน)
: วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)
: Master of Science (Internal Auditing)
: M.S. (Internal Auditing)

จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่ วยกิต
โครงสร้ างหลักสูตร
แบ่งเป็ นแผนการศึกษาให้ เลือกได้ 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 มีวิทยานิพนธ์ และแผน ข
ไม่มีวิทยานิพนธ์ รายละเอียดโครงสร้ างหลักสูตร มีดงั นี ้
กลุ่มวิชา
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
(มีวิทยานิพนธ์ )
(ไม่ มีวิทยานิพนธ์ )
ก. วิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
ข. วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ง. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
42 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
รายวิชา
รหัสวิชา
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มี
รหัสนาหน้ าชื่อวิชาโดยใช้ แทนด้ วย ตัวอักษร ตัวเลข มีความหมายดังนี ้
MA
หมายถึง
วิชาซึง่ รับผิดชอบโดยคณะบัญชี
MB
หมายถึง
วิชาซึง่ รับผิดชอบโดยคณะบริ หารธุรกิจ
1

เลขหลักร้ อย
5
เลขหลักสิบ
0
(เฉพาะรหัส MA) 0
1-2
3-4
เลขหลักหน่วย

หมายถึงวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึงวิชาแกน สาขาบริ หารธุรกิจ
หมายถึงวิชาเอกบังคับ สาขาการบัญชี
หมายถึงกลุม่ วิชาการบัญชี
หมายถึงกลุม่ วิชาการตรวจสอบภายใน และ
กลุม่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
หมายถึงลาดับประจาวิชา

รายวิชา
ก. วิชาปรับพืน้ ฐาน ไม่ นับหน่ วยกิต

รหัสวิชา
จานวนหน่ วยกิต

ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง)

MA 530

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ
Business Communication Skills

MA 531

ความรู้พื ้นฐานทางการบัญชีและการเงิน
Basic Knowledge in Accounting and Finance
สถิตแิ ละวิจยั สาหรับการตรวจสอบและควบคุมภายใน
Statistics and Research for Internal Auditing and Control

MA 532

ข. วิชาบังคับ 9 วิชา จานวน 27 หน่ วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง)

กลุ่มวิชาการจัดการ
MA 533
จิตวิทยาสาหรับการตรวจสอบและควบคุมภายใน
Psychology for Internal Auditing and Control
MA 534
การวิเคราะห์และการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Analysis and Control
MB 507
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

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

2

กลุ่มวิชาการตรวจสอบภายใน
MA 535
การกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรม
3(3-0-6)
Corporate Governance and Ethics
MA 536
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Risk Management and Internal Control
MA 537
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Professional Standards for Internal Auditing
MA 543
สัมมนาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Seminar in Internal Auditing Practices
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 540
การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Controlling
MA 541
การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Auditing
ค. วิชาเลือก
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนตามแผน ก แบบ ก2 มีวิทยานิพนธ์ เลือกเรี ยน 1 วิชา
(3 หน่วยกิต) นักศึกษาที่เลือกเรี ยนตามแผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์ เลือกเรี ยน 4 วิชา
(12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง)
MA 527
MA 539

MA 545
MA 547

การบริหารโครงการ
Project Management
สัมมนาการกากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และจริยธรรม
Seminar in Corporate Governance, Social Responsibility
and Ethics
การตรวจสอบสืบสวนการทุจริต
Forensic Investigation and Fraud Audit
นโยบายการบัญชีและการวิเคราะห์รายงานการเงิน
Accounting Policy and Financial Reporting Analysis

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

3

MA 548

ประเด็นกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการ
และการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Issues in Legal and Tax for Corporate Governance and
Internal Auditing
MB 574 ผลิตภาพและคุณภาพในการดาเนินการ
3(3-0-6)
Productivity and Quality in Operations
นอกจากนี ้ นักศึกษาอาจเลือกเรี ยนรายวิชาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต หรื อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้ 1 วิชา โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

ง. วิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระและวิทยานิพนธ์
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผน ข. แบบไม่มีวิทยานิพนธ์ ต้ องทารายงานการศึกษาค้ นคว้ า
อิสระ 3 หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้
รหัสวิชา
MA 599

ชื่อวิชา
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
Independent Study

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง)
3(0-0-9)

สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผน ก แบบ ก 2. มีวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
MA 600
วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis

4

โครงสร้างรายวิ ชา
แผน ก. แบบ ก2 มีวิทยานิ พนธ์
วิ ชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิ ต)
MA 530 ทักษะการสือ่ สารทางธุรกิจ
MA 531 ความรูพ้ น้ื ฐานทางการบัญชีและการเงิน
MA 532 สถิตแิ ละวิจยั สาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
วิ ชาบังคับ 9 วิ ชา (27 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาการจัดการ
MA 533 จิตวิทยาสาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 534 การวิเคราะห์และการควบคุม
กระบวนการทางธุรกิจ
MB 507 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กลุ่มวิ ชาการตรวจสอบภายใน
MA 535 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
MA 536 การจัดการความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน
MA 537 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
MA 543 สัมมนาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 540 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 541 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิ ชาเลือก 1 วิ ชา (3 หน่ วยกิ ต)
MA 527 การบริหารโครงการ
MA 539 สัมมนาการกากับดูแลกิจการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม
MA 545 การตรวจสอบสืบสวนการทุจริต
MA 547 นโยบายการบัญชีและการวิเคราะห์
รายงานการเงิน
MA 548 ประเด็นกฎหมายและภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
กากับดูแลกิจการและการตรวจสอบ
ภายใน
MB 574 ผลิตภาพและคุณภาพในการดาเนินการ
วิ ทยานิ พนธ์ (12 หน่ วยกิ ต)

แผน ข. ไม่มีวิทยานิ พนธ์
วิ ชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิ ต)
MA 530 ทักษะการสือ่ สารทางธุรกิจ
MA 531 ความรูพ้ น้ื ฐานทางการบัญชีและการเงิน
MA 532 สถิตแิ ละวิจยั สาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
วิ ชาบังคับ 9 วิ ชา (27 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาการจัดการ
MA 533 จิตวิทยาสาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 534 การวิเคราะห์และการควบคุม
กระบวนการทางธุรกิจ
MB 507 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กลุ่มวิ ชาการตรวจสอบภายใน
MA 535 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
MA 536 การจัดการความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน
MA 537 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
MA 543 สัมมนาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 540 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 541 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิ ชาเลือก 4 วิ ชา (12 หน่ วยกิ ต)
MA 527 การบริหารโครงการ
MA 539 สัมมนาการกากับดูแลกิจการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม
MA 545 การตรวจสอบสืบสวนการทุจริต
MA 547 นโยบายการบัญชีและการวิเคราะห์
รายงานการเงิน
MA 548 ประเด็นกฎหมายและภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
กากับดูแลกิจการและการตรวจสอบ
ภายใน
MB 574 ผลิตภาพและคุณภาพในการดาเนินการ
การค้นคว้าอิ สระ (3 หน่ วยกิ ต)

MA 600 วิทยานิพนธ์

MA 599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

สอบประมวลความรู้

5

แผนการศึกษา
(1) รับเข้าภาคต้น
ปี ที่
ภาค

1

ต้น

ปลาย

วิ ชา

วิชาปรับพืน้ ฐาน (ถ้ามี)
MA 530 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ
MA 531 ความรูพ้ น้ื ฐานทางการบัญชีและการเงิน
MA 532 สถิตแิ ละวิจยั สาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 533 จิตวิทยาสาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 534 การวิเคราะห์และการควบคุม
กระบวนการทางธุรกิจ
MA 535 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
MA 540 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 537 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
MA 536 การจัดการความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน

ฤดูรอ้ น MA 541 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
MB 507 การจัดการเชิงกลยุทธ์
2

ต้น

ปลาย

MA543 สัมมนาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน
วิชาเลือก
วิชาเลือก
สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วิชาเลือก
วิชาเลือก
MA 599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
MA 600 วิทยานิพนธ์

ฤดูรอ้ น สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สอบประมวลความรู้
รวมปี ที่ 1 และปี ที่ 2

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบก2
แผน ข

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9
3(3-0-6)

9
3(3-0-6)

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

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

3(3-0-6)
-

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

6
-

9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)

12(0-0-36)
12


9

42


42
6

(2) รับเข้าภาคปลาย
ปี ที่
ภาค

1

ปลาย

วิ ชา

วิชาปรับพืน้ ฐาน (ถ้ามี)
MA 530 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ
MA 531 ความรูพ้ น้ื ฐานทางการบัญชีและการเงิน
MA 532 สถิตแิ ละวิจยั สาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 540 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 537 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
MA 536 การจัดการความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน

ฤดูรอ้ น MA 541 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
MB 507 การจัดการเชิงกลยุทธ์
2

ต้น

ปลาย

MA 533 จิตวิทยาสาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 534 การวิเคราะห์และการควบคุม
กระบวนการทางธุรกิจ
MA 535 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
MA 600 วิทยานิพนธ์
สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ฤดูรอ้ น วิชาเลือก
3

ต้น

MA543 สัมมนาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน
MA 599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สอบประมวลความรู้
รวมปี ที่ 1 และปี ที่

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบก2
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)

9
3(3-0-6)

9
3(3-0-6)

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

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
12(0-0-36)

3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

15
0
3(3-0-6)

9
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)


3
42

3(0-0-9)

6
42
7

คาอธิ บายรายวิ ชา
ก. วิ ชาปรับพื้นฐาน
MA 530 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิ จ
(Business Communication Skills)
ทักษะการสื่อสารและการนาเสนอ บทบาทของผูใ้ ห้ ผูร้ บั และผูป้ ระสานงานในการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะและการปรับปรุงความสามารถในการให้คาปรึกษา การสัมภาษณ์ การเขียน และ
การนาเสนอ
MA 531 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชีและการเงิ น
(Basic Knowledge in Accounting and Finance)
งบการเงินและองค์ประกอบของงบการเงิน รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล แนวคิด
ต้นทุนสาหรับผูบ้ ริหาร การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน ต้นทุนของเงินทุน ค่าของเงินตามเวลา ความเสีย่ งและ
อัตราผลตอบแทน การประเมินมูลค่ากิจการ
MA 532 สถิ ติและวิ จยั สาหรับการตรวจสอบและควบคุมภายใน
(Statistics and Research for Internal Auditing and Control)
ความรูพ้ น้ื ฐานทางสถิติ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบความเชื่อมัน่ การ
ประมาณค่าสถิตแิ ละการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอย และสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
ข. วิ ชาบังคับ
MA 533 จิ ตวิ ทยาสาหรับการตรวจสอบและควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Psychology for Internal Auditing and Control)
ทฤษฏีดา้ นจิตวิทยาและพฤติกรรม ปจั จัยและอิทธิพลของความแตกต่างในความคิด ได้แก่
ลักษณะส่วนบุคคล วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทฤษฎีการแลกเปลีย่ นทางสังคม บทบาทและกลุ่ม
อ้างอิง กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การศึกษาเน้นกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน
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MA 534 การวิ เคราะห์และการควบคุมกระบวนการทางธุรกิ จ
3(3-0-6)
(Business Process Analysis and Control)
โครงสร้างการควบคุมกระบวนการผลิตในองค์กร บทบาทผูเ้ กีย่ วข้องในการควบคุมและ
การจัดการด้านการผลิต การขาย การดาเนินงาน การวางแผน การจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย
การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบตั งิ านในธุรกิจเพื่อการออกแบบการ
ควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ การปรับปรุงและควบคุมกระบวนการธุรกิจตาม
แนวทางห่วงโซ่คุณค่า การติดตามประเมินผลการดาเนินงานโดยใช้ดชั นีวดั ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางดัชนีชว้ี ดั สมดุลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
MA 535 การกากับดูแลกิ จการและจริ ยธรรม
3(3-0-6)
(Corporate Governance and Ethics)
ทฤษฎีเกีย่ วกับกิจการ ความหมายของการกากับดูแลกิจการ โครงสร้างความสัมพันธ์
ของผูม้ สี ่วนได้เสียและผูเ้ กี่ยวข้องในการกากับดูแลกิจการ สิทธิ หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผูต้ รวจสอบภายใน ระบบ
กลไกการกากับดูแลจากภายในและภายนอกองค์กร ประสิทธิผลของการกากับดูแลกิจการ คุณธรรม
และจริยธรรมในการกากับดูแล กฎบัตรและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสร้างคุณค่าทางจริยธรรมและ
ความโปร่งใส
MA 536 การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Risk Management and Internal Control)
การจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายในตามแนวโคโซ่ (COSO) การออกแบบระบบ
การควบคุมภายใน การประเมินประสิทธิผลการจัดการความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน
กรณีศกึ ษาปญั หาการจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายในระดับองค์กร และระดับกระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน
MA 537 มาตรฐานวิ ชาชี พการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Professional Standards for Internal Auditing)
ความหมายของการตรวจสอบภายใน กฎจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน มาตรฐาน
วิชาชีพด้านคุณสมบัตผิ ตู้ รวจสอบภายใน ประกอบด้วยความรับผิดชอบ ความเทีย่ งธรรมและความ
เป็นอิสระ ความรูค้ วามสามารถ การประกันคุณภาพและการพัฒนาปรับปรุงของผูต้ รวจสอบภายใน
มาตรฐานด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยการบริหารงานตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน การสื่อสารและการรายงานผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขของฝา่ ยบริหาร
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MA 540 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Controlling)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย โครงสร้างฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
การควบคุมระบบสารสนเทศทัวไปและการควบคุ
่
มเฉพาะระบบงาน หลักการความปลอดภัยของ
ข้อมูล ข้อกาหนดความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกาหนดนโยบาย บทบาทและ
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
MA 541 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Auditing)
การตรวจสอบและติดตามความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงาน การประเมินความเสีย่ ง
เพื่อการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบระบบปฏิบตั กิ าร การตรวจสอบ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้องกับเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบการบริหารจัดการและ
การควบคุมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 543 สัมมนาการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Seminar in Internal Auditing Practices)
อภิปรายปญั หาจากกรณีศกึ ษาในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน การแก้ปญั หาและการ
พัฒนาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการวางแผนและการบริหารงานตรวจสอบภายใน
ค้นหาเทคนิคทีม่ ี
ประสิทธิผลในการรวบรวมหลักฐาน
การจัดทากระดาษทาการ
การจัดทารายงานข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ และการสื่อสารรายงานผลการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
MB 507 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
การวิเคราะห์ปญั หาการดาเนินงานขององค์การธุรกิจในมุมกว้าง และการประสานความรู้
ในแขนงวิชาต่างๆ มาใช้ในการแก้ปญั หา โดยเฉพาะปญั หาในการกาหนดนโยบายโดยส่วนรวม
การเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์จดุ เด่นและจุดด้อยของหน่วยงานต่างๆ การจัดสรร
ทรัพยากร กาหนดหลักและวิธกี ารดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจโดยศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง
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ค.

วิ ชาเลือก

MA 527 การบริ หารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
หลักการบริหารโครงการ การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ การวางแผนโครงการ
ระบุวธิ กี ารทีจ่ ะทาให้โครงการบรรลุผลตามแผนงาน การบริหารทรัพยากรทีใ่ ช้ในโครงการ รวมถึง
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และการประเมินผลของโครงการ โดยการวิเคราะห์อตั รา
ผลตอบแทนของโครงการ วิเคราะห์เปรียบเทียบประโยชน์และต้นทุนทีเ่ สียไป การเลือกโครงการที่
มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงโครงการโดยใช้เทคนิคใหม่ๆ
MA 539 สัมมนาการกากับดูแลกิ จการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริ ยธรรม 3(3-0-6)
(Seminar in Corporate Governance, Social Responsibility and Ethics)
ประเด็นสาคัญในปจั จุบนั เกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
จริยธรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจ กรณีศกึ ษาผลกระทบความล้มเหลวของการกากับดูแลกิจการ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคใน
สินค้าและบริการและผูม้ สี ่วนได้เสียในธุรกิจ การป้องกันการผูกขาด
MA 545 การตรวจสอบสืบสวนการทุจริ ต
3(3-0-6)
(Forensic Investigation and Fraud Audit)
ศึกษาปญั หามูลเหตุจงู ใจทีอ่ าจทาให้เกิดการทุจริต ลักษณะการทุจริต แนวคิดการ
ตรวจสอบและการใช้ทกั ษะด้านการเงิน การบัญชี เทคโนโลยีในการสืบสวนการทุจริตทางการเงิน
เทคนิคเฉพาะทีต่ อ้ งใช้และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบสืบสวน การสืบเสาะค้นหาหลักฐาน
การตรวจพบ การรายงานและการป้องกันการทุจริต กรณีศกึ ษาการตรวจสอบสืบสวนและป้องกัน
การทุจริตในการรายงานการเงินและองค์การ
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MA 547 นโยบายการบัญชี และการวิ เคราะห์รายงานการเงิ น

3(3-0-6)

(Accounting Policy and Analysis of Financial Reporting)
การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีสาหรับการจัดทารายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานการเงินการเงิน การวิเคราะห์รายงานการเงิน เพื่อประเมิน

ความสามารถในการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และความเสีย่ งของกิจการ
MA 548 ประเด็นกฎหมายและภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิ จการและ
การตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Issues in Laws and Tax for Corporate Governance and Internal Auditing)
ประเด็นกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องในการกากับดูแลกิจการ ได้แก่พระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พระราชบัญญัตกิ ารกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอืน่ ๆ ปญั หา
ภาษีอากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบภายใน

MB 574 ผลิ ตภาพและคุณภาพในการดาเนิ นการ
3(3-0-6)
(Productivity and Quality in Operations)
แนวคิดทางด้านผลิตภาพและคุณภาพในการดาเนินการ วิธกี ารสร้างผลิตภาพและคุณภาพ
การวางแผนการดาเนินการ การควบคุมการดาเนินการ และการวัดผลทางด้านผลิตภาพและคุณภาพ
ในการดาเนินการ กลยุทธ์การเพิม่ ผลิตภาพและคุณภาพ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้วยผลิตภาพและคุณภาพ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้ 1 วิชา โดยได้รบั ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

ง. วิ ชาการศึกษาค้นคว้าอิ สระและวิ ทยานิ พนธ์
MA 599 การศึกษาค้นคว้าอิ สระ
(Independent Study)

3(0-0-9)

นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ข ต้องจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระในขอบเขตสาขาวิชาที่

ตนศึกษาโดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษากากับดูแล และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการสอบทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้
12

MA 600 วิ ทยานิ พนธ์
12(0-0-36)
(Thesis)
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 ต้องจัดทาวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตสาขาวิชาที่จะศึกษา และได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์
ทีป่ รึกษา วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รบั อนุ มตั เิ ห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ี
ได้รบั การแต่งตัง้

13

9.1.3.3 โครงสร้างรายวิ ชา
แผน ก. แบบ ก2 มีวิทยานิ พนธ์
วิ ชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิ ต)
MA 530 ทักษะการสือ่ สารทางธุรกิจ
MA 531 ความรูพ้ น้ื ฐานทางการบัญชีและการเงิน
MA 532 สถิตแิ ละวิจยั สาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
วิ ชาบังคับ 9 วิ ชา (27 หน่ วยกิ ต)

แผน ข. ไม่มีวิทยานิ พนธ์
วิ ชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิ ต)
MA 530 ทักษะการสือ่ สารทางธุรกิจ
MA 531 ความรูพ้ น้ื ฐานทางการบัญชีและการเงิน
MA 532 สถิตแิ ละวิจยั สาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
วิ ชาบังคับ 9 วิ ชา (27 หน่ วยกิ ต)
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กลุ่มวิ ชาการจัดการ
MA 533 จิตวิทยาสาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 534 การวิเคราะห์และการควบคุม
กระบวนการทางธุรกิจ
MB 507 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กลุ่มวิ ชาการตรวจสอบภายใน
MA 535 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
MA 536 การจัดการความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน
MA 537 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
MA 543 สัมมนาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 540 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 541 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิ ชาเลือก 1 วิ ชา (3 หน่ วยกิ ต)
MA 527 การบริหารโครงการ
MA 539 สัมมนาการกากับดูแลกิจการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม
MA 545 การตรวจสอบสืบสวนการทุจริต
MA 547 นโยบายการบัญชีและการวิเคราะห์
รายงานการเงิน
MA 548 ประเด็นกฎหมายและภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
กากับดูแลกิจการและการตรวจสอบ
ภายใน
MB 574 ผลิตภาพและคุณภาพในการดาเนินการ
วิ ทยานิ พนธ์ (12 หน่ วยกิ ต)

กลุ่มวิ ชาการจัดการ
MA 533 จิตวิทยาสาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 534 การวิเคราะห์และการควบคุม
กระบวนการทางธุรกิจ
MB 507 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กลุ่มวิ ชาการตรวจสอบภายใน
MA 535 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
MA 536 การจัดการความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน
MA 537 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
MA 543 สัมมนาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 540 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 541 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิ ชาเลือก 4 วิ ชา (12 หน่ วยกิ ต)
MA 527 การบริหารโครงการ
MA 539 สัมมนาการกากับดูแลกิจการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม
MA 545 การตรวจสอบสืบสวนการทุจริต
MA 547 นโยบายการบัญชีและการวิเคราะห์
รายงานการเงิน
MA 548 ประเด็นกฎหมายและภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
กากับดูแลกิจการและการตรวจสอบ
ภายใน
MB 574 ผลิตภาพและคุณภาพในการดาเนินการ
การค้นคว้าอิ สระ (3 หน่ วยกิ ต)

MA 600 วิทยานิพนธ์

MA 599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

สอบประมวลความรู้
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9.1.3.4 แผนการศึกษา
(1) รับเข้าภาคต้น
ปี ที่
ภาค

1

ต้น

ปลาย

วิ ชา

วิชาปรับพืน้ ฐาน (ถ้ามี)
MA 530 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ
MA 531 ความรูพ้ น้ื ฐานทางการบัญชีและการเงิน
MA 532 สถิตแิ ละวิจยั สาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 533 จิตวิทยาสาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 534 การวิเคราะห์และการควบคุม
กระบวนการทางธุรกิจ
MA 535 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
MA 540 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 537 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
MA 536 การจัดการความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน

ฤดูรอ้ น MA 541 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
MB 507 การจัดการเชิงกลยุทธ์
2

ต้น

ปลาย

MA543 สัมมนาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน
วิชาเลือก
วิชาเลือก
สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วิชาเลือก
วิชาเลือก
MA 599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
MA 600 วิทยานิพนธ์

ฤดูรอ้ น สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สอบประมวลความรู้
รวมปี ที่ 1 และปี ที่ 2

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบก2
แผน ข

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9
3(3-0-6)

9
3(3-0-6)

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

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

3(3-0-6)
-

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

6
-

9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)

12(0-0-36)
12


9

42


42
16

(2) รับเข้าภาคปลาย
ปี ที่
ภาค

1

ปลาย

วิ ชา

วิชาปรับพืน้ ฐาน (ถ้ามี)
MA 530 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ
MA 531 ความรูพ้ น้ื ฐานทางการบัญชีและการเงิน
MA 532 สถิตแิ ละวิจยั สาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 540 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
MA 537 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
MA 536 การจัดการความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน

ฤดูรอ้ น MA 541 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
MB 507 การจัดการเชิงกลยุทธ์
2

ต้น

ปลาย

MA 533 จิตวิทยาสาหรับการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
MA 534 การวิเคราะห์และการควบคุม
กระบวนการทางธุรกิจ
MA 535 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
MA 600 วิทยานิพนธ์
สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ฤดูรอ้ น วิชาเลือก
3

ต้น

MA543 สัมมนาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน
MA 599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สอบประมวลความรู้
รวมปี ที่ 1 และปี ที่

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบก2
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)

9
3(3-0-6)

9
3(3-0-6)

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

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
12(0-0-36)

3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

15
0
3(3-0-6)

9
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)


3
42

3(0-0-9)

6
42
17

