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วิชาเอก/หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การบัญชี
จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1) ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
2) ผู้บริหารด้ านบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
3) ที่ปรึกษาด้ านธุรกิจและการบัญชี
4) ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5) ผู้ตรวจสอบภายใน
6) นักวิชาการบัญชี
7) ประกอบธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร
1

โครงสร้ างหลักสูตร
แบ่งเป็ นแผนการศึกษาให้ เลือกได้ 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 มีวิทยานิพนธ์ และแผน ข
ไม่มีวิทยานิพนธ์ รายละเอียดโครงสร้ างหลักสูตร มีดงั นี ้
(1) โครงสร้ างหลักสูตรปริญญาเดียว
กลุ่มวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
วิชาแกน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ/
วิทยานิพนธ์

แผน ก แบบ ก2
(มีวิทยานิพนธ์ )
39 หน่วยกิต
5 วิชา 15 หน่วยกิต
4 วิชา 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

(2) โครงสร้ างหลักสูตรควบ 2 ปริญญา
กลุ่มวิชา
แผน ก แบบ ก2
(มีวิทยานิพนธ์ )
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
54 หน่วยกิต
วิชาแกน
7 วิชา 21 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
7 วิชา 21 หน่วยกิต
วิชาเลือก

วิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ/
วิทยานิพนธ์
รวม

แผน ข
(ไม่ มีวิทยานิพนธ์ )
39 หน่วยกิต
5 วิชา 15 หน่วยกิต
4 วิชา 12 หน่วยกิต
3 วิชา 9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

แผน ข
(ไม่ มีวิทยานิพนธ์ )
54หน่วยกิต
7 วิชา 21 หน่วยกิต
7 วิชา 21 หน่วยกิต
3 วิชา 9 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

3หน่วยกิต

54 หน่ วยกิต

54 หน่ วยกิต

หมายเหตุ

มีวิชาเอก
เลือกซ ้ากัน
3 วิชา

กรณีที่นกั ศึกษามีความประสงค์ที่จะเรี ยนควบ 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาษี อากรนัน้ ต้ องเป็ นผู้ที่จบปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
เท่านัน้ โดยให้ นักศึกษาได้ รับ ยกเว้ น วิช าแกนที่ ซ า้ กัน ของอี กหลักสูตรและบางรายวิช าของวิช าเอกที่
สามารถเรี ยนร่วมกันได้ และจะต้ องจัดทาวิทยานิพนธ์หรื อวิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระที่มีความครอบคลุม
หรื อบูรณาการเนื ้อหาวิชาทัง้ 2 หลักสูตร

รายวิชาในแต่ ละหมวดวิชาและจานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มีรหัสนาหน้ าชื่อวิชาโดยใช้ แทนด้ วย
ตัวอักษร ตัวเลข ซึง่ มีความหมายดังนี ้
MA
หมายถึง
วิชาที่รับผิดชอบโดยคณะบัญชี
MB
หมายถึง
วิชาที่รับผิดชอบโดยคณะบริ หารธุรกิจ
เลขหลักร้ อย 0
หมายถึง
วิชาปรับพื ้นฐาน
011 - 015 หมายถึง
ลาดับวิชาปรับพื ้นฐาน
571 – 588 หมายถึง
วิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาษีอากร
600 – 601 หมายถึง
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
รายวิชา
(ก) กลุ่มวิชาปรับพืน้ ฐาน มี 1 วิชา ไม่นบั หน่วยกิต ประกอบด้ วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
MA 014
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
–
(Fundamental of Accounting Standards)
วิชาปรับพื ้นฐานเป็ นวิชาสาหรับผู้สมัครบางรายที่ยงั ขาดพื ้นฐานความรู้ ด้านบัญชีที่จาเป็ นต้ องใช้
ในการเรี ยนในหลักสูตร จึงจาเป็ นต้ องให้ เรี ยนเสริ มโดยไม่นบั หน่วยกิตและมีการวัดผลเป็ น
S (Satisfactory)
หมายถึง
ผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory) หมายถึง
ไม่ผา่ นเกณฑ์

รหัสวิชา

(ข) กลุ่มวิชาแกน มี 5 วิชา จานวนรวม 15 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้ วยตนเอง)

MB 503
MA 556
MA 570
MA 571

พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
(Organizational Behavior and Management)
งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
(Research in Business)
การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management and Reporting)
การลงทุน

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

MA 580

รหัสวิชา
เงื่อนไข

(Investment )
ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะ
(Problems in Income Tax, Value Added
Tax and Business Tax)

3(3-0-6)

-

(ค) กลุ่มวิชาเอกบังคับ มี 4 วิชา จานวนรวม 12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

MA 575
MA 576
MA 577
MA 578

รหัสวิชา
เงื่อนไข

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขันสู
้ ง
(Advanced Financial Reporting Analysis)
การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
(Strategic Financial Management)
สัมมนาการบัญชีการเงิน
(Seminar in Financial Accounting)
สัมมนาการบัญชีบริหาร
(Seminar in Managerial Accounting)

3(3-0-6)

-

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

(ง) กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้ เลือกเรี ยน 3 วิชา จานวนรวม 9 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้ วยตนเอง)

MA 579 สัมมนาการสอบบัญชีและบริ การให้ ความเชื่อมัน่
(Seminar in Auditing and Assurance Services)
MA 581 ปั ญหาด้ านภาษีจากการควบรวมกิจการ
(Tax Problems on Merger and Aquisition)
MA 582 การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร
(Tax Dispute Management)
MA 583 สัมมนาภาษีอากรของธุรกิจในประเทศและ ระหว่างประเทศ
(Seminar in Domestic and International
Business Tax)
MA 584 อนุสญ
ั ญาเพื่อการเว้ นการเก็บภาษีซ้อน
(Convention for Avoidance of Double Taxation )

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

MA 585 การวางแผนภาษีอากร
(Tax Planning)
MA 586 ปั ญหาภาษีศลุ กากร ภาษีสรรพสามิตและภาษี ท้องถิ่น
(Problems in Customs, Excise Tax and Local Tax)
MA 587 การวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้ านภาษีอากร
(Tax Reviews and Settlement of Tax Risk)
MA 588 การบัญชีภาษีอากรขันสู
้ ง
(Advanced Tax Accounting)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

นอกจากวิชาเลือกข้ างต้ น นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาโทได้ อีก 1 วิชา โดยต้ องผ่านการเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
(จ) วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้ วยตนเอง) เงื่อนไข

MA 600
MA 601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
(Independent Study)

โครงสร้ างรายวิชา
แผน ก แบบ ก2 (มีวิทยานิพนธ์ )

12(0-0-36)

-

3(0-0-9)

-

แผน ข (ไม่ มีวิทยานิพนธ์ )

วิชาปรับพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)

วิชาปรับพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)

MA 014 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

-

วิชาแกน 5 วิชา (15 หน่ วยกิต)
MB 503 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
MA 556 งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูล
เชิงกลยุทธ์
MA 571 การลงทุน
MA 580 ปั ญหาภาษี เงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิม่
และภาษี ธุรกิจเฉพาะ

-

วิชาแกน 5 วิชา (15 หน่ วยกิต)
3(3-0-6) MB 503 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
3(3-0-6) MA 556 งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
3(3-0-6)
3(3-0-6) MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูล 3(3-0-6)
เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6) MA 571 การลงทุน
3(3-0-6)
3(3-0-6) MA 580 ปั ญหาภาษี เงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ 3(3-0-6)
และภาษี ธุรกิจเฉพาะ

วิชาเอกบังคับ 4 วิชา (12 หน่ วยกิต)
MA 575 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขันสู
้ ง
MA 576 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
MA 577 สัมมนาการบัญชีการเงิน
MA 578 สัมมนาการบัญชีบริ หาร

MA 014 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

วิชาเอกบังคับ 4 วิชา (12 หน่ วยกิต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

MA 575 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขันสู
้ ง
MA 576 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
MA 577 สัมมนาการบัญชีการเงิน
MA 578 สัมมนาการบัญชีบริ หาร

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

วิชาเอกเลือก 3 วิชา (9 หน่ วยกิต)
MA 579 สัมมนาการสอบบัญชีและบริ การ 3(3-0-6)
ให้ ความเชื่อมัน่
MA 581 ปั ญหาด้ านภาษี จากการควบ 3(3-0-6)
รวมกิจการ
MA 582 การจัดการข้ อพิพาท
3(3-0-6)
ทางภาษี อากร
MA 583 สัมมนาภาษี อากรของธุรกิจ
3(3-0-6)
ในประเทศและระหว่างประเทศ
MA 584 อนุสญ
ั ญาเพือ่ การเว้ นการเก็บ
3(3-0-6)
ภาษี ซ้อน
MA 585 การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
MA 586 ปั ญหาภาษี ศลุ กากร ภาษี
3(3-0-6)
สรรพสามิตและภาษี ท้องถิ่น
MA 587 การวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมิน 3(3-0-6)
ความเสีย่ งด้ านภาษี อากร
MA 588 การบัญชีภาษี อากรขันสู
้ ง

วิทยานิพนธ์ (12 หน่ วยกิต)
MA 600 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ (3 หน่ วยกิต)
12(0-0-36)

แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ )
ชัน้ ปี
ภาคการศึกษา

MA 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
(Independent Study)

วิชา

3(0-0-9)

หน่ วยกิต

1

ภาคต้ น

MB 503 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
MA 556 งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิงกลยุทธ์
รวม

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

2

ภาคต้ น

ภาคปลาย

MA 571 การลงทุน
MA 580 ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษี
ธุรกิจเฉพาะ
MA 575 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขันสู
้ ง

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

รวม
MA 576 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
MA 577 สัมมนาการบัญชีการเงิน

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

รวม
MA 578 สัมมนาการบัญชีบริหาร
MA 600 วิทยานิพนธ์

6
3(3-0-6)
6(6-0-18)

รวม

9
6(6-0-18)

รวม

6
39

วิชา

หน่ วยกิต

MA 600 วิทยานิพนธ์
รวมทัง้ สิน้

ชัน้ ปี

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

แผน ข (ไม่ มีวทิ ยานิพนธ์ )
ภาคการศึกษา

1

ภาคต้ น

MB 503 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
MA 556 งานวิจยั ด้ านธุรกิจ
MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิงกลยุทธ์
รวม

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

2

ภาคต้ น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

MA 571 การลงทุน
MA 580 ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษี
ธุรกิจเฉพาะ
MA 575 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขันสู
้ ง
รวม
MA 576 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
MA 577 สัมมนาการบัญชีการเงิน
รวม
MA 578 สัมมนาการบัญชีบริหาร
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
รวม
วิชาเลือก 3
MA 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
รวม
สอบประมวลความรู้
รวมทัง้ สิน้

คาอธิบายรายวิชา
(ก) กลุ่มวิชาปรับพืน้ ฐาน มี 1 วิชา ไม่นบั หน่วยกิต

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)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(0-0-9)
6
39

MA 014 ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
_
(Fundamental of Accounting Standards)
ทบทวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ และที่เป็ นปั จจุบนั ซึ่งครอบคลุมถึง
แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
(ข) กลุ่มวิชาแกน มี 5 วิชา จานวนรวม 15 หน่วยกิต
MB 503 พฤติกรรมองค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organizational Behavior and Management)
แนวคิด ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล รู ป แบบของกลุ่ม ในองค์ ก าร
ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มและการสื่อสารสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มที่มีตอ่ องค์การ บทบาท
และเทคนิคความเป็ นผู้นา สาเหตุและแนวทางแก้ ไขข้ อขัดแย้ งในองค์การ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์การ
MA 556 งานวิจัยด้ านธุรกิจ
3(3-0-6)
(Research in Business)
ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจยั การกาหนดปั ญหา การออกแบบวิธีการวิจยั การตังสมมติ
้
ฐาน การ
เก็บรวบรวมข้ อมูล การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ผลการวิจยั การเสนอผลการวิจยั การนาผลการวิจยั ไปใช้ กบั กิจกรรมทางธุรกิจ และการนาผลการวิจยั ไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
MA 570 การจัดการและการเสนอข้ อมูลเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management and Reporting)
การวิเคราะห์ปัญ หาการดาเนินงานขององค์การธุรกิจ ในมุมกว้ างและการประสานความรู้ ใน
แขนงวิชาต่างๆ มาใช้ ในการแก้ ปัญหา โดยเน้ นการจัดทา การนาเสนอและสื่อสารข้ อมูลในการกาหนดกล
ยุทธ์นโยบายทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและสร้ าง
ธรรมาภิบาลที่ดีในการบริ หารหรื อการจัดการ การวิเคราะห์จดุ เด่นและจุดด้ อย โอกาสและข้ อจากัดของ
หน่วยงานต่างๆ การจัดสรรทรัพยากร การแปลงกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิตลอดจนการควบคุมและประเมินผล
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ การกากับดูแลและการจัดการธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม

MA 571 การลงทุน
(Investment)

3(3-0-6)

วิธีการประเมินมูลค่าแท้ จริ งของตราสารหนี ้ ตราสารทุน ออปชัน่ และตราสารซื ้อขายล่วงหน้ า
วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ รวมทัง้
ศึกษาปั จจัยกาหนดอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ทงในตลาดในประเทศ
ั้
และต่างประเทศ
MA 580 ปั ญหาภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่ าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
3(3-0-6)
(Problems in Income Tax, Value Added Tax and Business Tax)
เทียบเท่ าวิชา MA 516 ปั ญหาภาษีเงินได้ และ
เทียบเท่ าวิชา AC 524 สัมมนาภาษีเงินได้ รวมกับ AC 525 สัมมนาภาษีมูลค่ าเพิ่ม
ภาษีธรุกิจเฉพาะและภาษีของธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษ
ปั ญหาภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ปั ญหาภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ปั ญหาภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษี
ธุรกิจเฉพาะที่เกิดขึ ้นในทางปฏิบตั ิหรื อปั ญหาที่เกิดจากนโยบายรัฐบาล โดยวิเคราะห์แนวคาวินิจฉัยของ
กรมสรรพากรและหลัก การปฏิ บัติ รวมทัง้ คาพิ พ ากษาของศาลที่ เกี่ ยวข้ อ งในกรณี ต่างๆ ที่ ส าคัญ ใน
ปั จจุบนั จากกรณีศกึ ษา และเสนอแนะวิธีการแก้ ไขปั ญหา
(ค) กลุ่มวิชาเอกบังคับ มี 4 วิชา จานวนรวม 12 หน่วยกิต
MA 575 การวิเคราะห์ รายงานทางการเงินขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Financial Reporting Analysis)
การวิเคราะห์รายงานการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการดาเนินงาน เพื่อคาดการณ์และ
พยากรณ์ในการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ
MA 576 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Financial Management)
แนวคิดและเป้าหมายในการตัดสินใจทางการเงิน หน้ าที่ในการจัดการทางการเงินของธุรกิจ
รวมทัง้ การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจประเภทต่างๆทังการลงทุ
้
นในตลาดทุนและตลาดเงิน
รวมทังการลงทุ
้
นใหม่ ๆในตราสารอนุพนั ธ์ การประกันภัย โดยคานึงถึงสภาพแวดล้ อมทังในระดั
้
บภูมิภาค
และนานาชาติที่มีความสัมพันธ์ กับความเสี่ยงในด้ านความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้ าง
เงินทุน และอัตราต้ นทุนของเงินทุน การจ่ายคืนผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน
และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

MA 577 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(Seminar in Financial Accounting)

3(3-0-6)

การอภิ ป รายปั ญ หา และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และปั ญ หาที่
เกี่ยวข้ องกับการบัญชีการเงิน โดยใช้ บทความและกรณีศกึ ษาทังในและต่
้
างประเทศ
MA 578 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
การอภิ ป รายปั ญ หา และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และปั ญ หาที่
เกี่ยวข้ องกับการบัญชีบริ หาร โดยใช้ บทความและกรณีศกึ ษาทังในและต่
้
างประเทศ
(ง) กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้ เลือกเรี ยน 3 วิชา จานวนรวม 9 หน่วยกิต
MA 579 สัมมนาการสอบบัญชีและบริการให้ ความเชื่อมั่น
3(3-0-6)
(Seminar in Auditing and Assurance Services)
การอภิ ป รายปั ญ หา และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และปั ญ หาที่
เกี่ยวข้ องกับการสอบบัญชีและบริการให้ ความเชื่อมัน่ โดยใช้ บทความและกรณีศกึ ษา
MA 581 ปั ญหาด้ านภาษีจากการควบรวมกิจการ
3(3-0-6)
(Tax Problems on Merger and Aquisition)
ความหมาย ประเภท รู ปแบบและวิธีการควบรวมกิจการ สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ ยวข้ อง
รวมทัง้ ปั ญ หาด้ านภาษี เงิ นได้ ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย ภาษี มูลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะ และภาษี อื่น ๆที่
เกี่ยวข้ องทังหมด
้
โดยใช้ กรณีศกึ ษา
MA 582 การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Dispute Management)
เทียบเท่ าวิชา MA 506 การจัดการข้ อพิพาททางภาษีอากร
ข้ อพิ พ าททางภาษี อากรและลักษณะต่างๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ในการจัดเก็ บภาษี อากรตามประมวล
รัษ ฎากรและกฎหมายภาษี อ ากรอื่ น ๆ ขัน้ ตอนและการจัด การแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ ในการติด ต่อ กับ
หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากร การขอคืนภาษี การไปพบเจ้ าหน้ าที่ตามหนังสือเชิญหรื อหมายเรี ยก การให้
ถ้ อยคาต่อเจ้ าพนักงานประเมินและตรวจสอบเบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม การอุทธรณ์การประเมิน การฟ้องคดี สิทธิ
ของผู้เสียภาษี ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นจะใช้ ในการกล่าวอ้ างหรื อโต้ แย้ งในข้ อพิพาททาง
ภาษี อากร ปั ญ หาข้ อพิพ าทที่เกี่ ยวขึน้ ในทางปฏิ บตั ิตลอดจนคาพิพ ากษาของศาลและหนังสือตอบข้ อ
หารื อของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้ อง

MA 583 สัมมนาภาษีอากรของธุรกิจในประเทศและระหว่ างประเทศ
(Seminar in Domestic and International Business Tax)

3(3-0-6)

ปั ญหาภาษี อากรของธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การทาธุรกรรมซื ้อขายระหว่าง
ประเทศ การตังราคาโอน
้
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
ระหว่างประเทศ ภาษี ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี สิ่งแวดล้ อม
โดยใช้ กรณีศกึ ษา
MA 584 อนุสัญญาเพื่อการเว้ นการเก็บภาษีซ้อน
3(3-0-6)
(Convention for Avoidance of Double Taxation)
เทียบเท่ าวิชา MA 507 อนุสัญญาเพื่อการเว้ นการเก็บภาษีซ้อน
และเทียบเท่ าวิชา AC 516 กฎหมายว่ าด้ วยภาษีซ้อนและภาษีอากรของต่ างประเทศ
ความหมายและผลกระทบของการเก็บภาษี ซ้อนระหว่างประเทศ หลักการและวิธีการขจัดภาษี
ซ้ อน ข้ อกาหนดของอนุสญ
ั ญาเพื่อการเว้ นการเก็บภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยทาไว้ กบั ประเทศต่างๆ ปั ญหา
ที่เกี่ยวข้ องกับอนุสญ
ั ญาเพื่อการเก็บภาษี ซ้อน ตลอดจนคาพิพากษาของศาล และหนังสือตอบข้ อหารื อ
ของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้ อง
MA 585 การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Planning)
เทียบเท่ าวิชา MA 505 การวางแผนภาษีอากร
การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการเสียภาษี ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างภาษี
อากร ภาษี ศลุ กากร ภาษี สรรพสามิต และภาษี ท้องถิ่น กับการกาหนดนโยบายทางการเงินและนโยบาย
การบัญ ชี การเลื อ กวิธี ก ารบัญ ชี ที่ เหมาะสมกับ การประกอบธุ รกิ จ และถูก ต้ อ งตามกฎหมาย วิธี การ
วางแผนภาษีอากรเพื่อการดาเนินงาน การลงทุนและการตัดสินใจ โดยเน้ นผลทางกฎหมายภาษีอากรที่ทา
ให้ ธุรกิจได้ รับประโยชน์ทางภาษี อากรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ในการวางแผนภาษี ที่ถูกต้ อง
ตามกฎหมายภาษี อากรโดยใช้ กรณีศกึ ษา เช่น การวางแผนภาษี อากรของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการ
ควบรวมกิจการ
MA 586 ปั ญหาภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Problems in Customs, Excise Tax and Local Tax)
เทียบเท่ าวิชา MA 517 ปั ญหาภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
ปั ญ หา หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ศุลกากร ภาษี สรรพสามิต และภาษี ท้องถิ่นต่าง ๆ
เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี บารุ งท้ องที่ ภาษี ป้าย สิทธิและหน้ าที่ของผู้เสียภาษี ลักษณะพิกดั ศุลกากร เบี ้ย
ปรับและเงินเพิ่ม การประเมิ นการอุทธรณ์ การประเมิ นการฟ้ องร้ องคดี โดยวิเคราะห์ ปัญ หาที่ เกิ ดขึน้
ในทางปฏิบตั ิ หรื อปั ญหาที่เกิดจากนโยบายรัฐบาล จากกรณีศกึ ษาคาวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังค
้ าพิพากษาของศาลในกรณีตา่ งๆ ที่สาคัญในปั จจุบนั และเสนอแนะวิธีการแก้ ไขปั ญหา
MA 587 การวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้ านภาษีอากร
(Tax Review and Settlement of Tax Risk)

3(3-0-6)

เทียบเท่ าวิชา AC 533 การบริหารและการวางแผนภาษีอากรสาหรับธุรกิจ
วิธีการวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมิ นความเสี่ ยงด้ านภาษี อากรของกิ จ การตามแนวทาง
ตรวจสอบภาษี ของเจ้ าหน้ าที่สรรพากรและแนวทางตรวจสอบของที่ปรึ กษากฎหมายภาษี อากร โดยจะ
ศึกษาโดยการฝึ กทาจากกรณี ศึกษาตามข้ อมูลดิบจากเอกสารทางบัญชี วิธีการกรอกแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษี อากร เอกสารทางภาษี อากร และสัญญาทางการค้ า ประกอบกับแนวข้ อหารื อกรมสรรพากร
แนวคาพิพากษาของศาล แนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานจัดเก็บภาษี เพื่อกาหนดประเด็นที่มีความเสี่ยงในการ
ถูกตรวจสอบและประเมินภาษี โดยเจ้ าหน้ าที่สรรพากร กาหนดระดับความเสี่ยงทางภาษี อากรที่กิจการ
อาจจะต้ องรับผิดชอบ ตลอดจนหาแนวทางแก้ ไข และลดความเสี่ยง และหาแนวทางยุตขิ ้ อพิพาททางภาษี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
MA 588 การบัญชีภาษีอากรขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Tax Accounting)
เทียบเท่ าวิชา MA 515 การบัญชีภาษีอากร
และเทียบเท่ า AC 514 การบัญชีภาษีอากร
หลักเกณฑ์และข้ อแตกต่างของวิธีการทางบัญชีกับประมวลรัษฎากร ประกาศ และคาสัง่ ของ
อธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้ อง หลักเกณฑ์และวิธีการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ค่าใช้ จา่ ย การตีราคา
สินทรัพย์และหนี ้สิน การตัดหนีส้ ูญ การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา รายจ่ายต้ องห้ ามและรายได้ ที่
ได้ รับการยกเว้ นเพื่อประโยชน์ในการคานวณเงินได้ สุทธิ หรื อกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดจนการ
จัดทาบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากรกาหนด
(จ) วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
MA 600 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
(Thesis)
นักศึกษาที่เลือกเรี ย นแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ต้ องจัดทาวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ โดยหัวข้ อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้ รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต้องได้ รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่
ได้ รับการแต่งตัง้
MA 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3(0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้ องจัดทารายงานการค้ นคว้ าอิสระ ในหัวข้ อที่นกั ศึกษา
สนใจ ซึง่ มีอาจารย์ที่ปรึกษากากับดูแล และต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคระกรรมการสอบที่ได้ รับการแต่งตัง้

