
 

 

 

 

 

           

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย                   :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
ภาษาอังกฤษ               :  Master of Business Administration Program in Finance  
    and Accounting  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการบัญชี) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   :  บธ.ม. (การเงินและการบัญชี) 

    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Business Administration  
        (Finance and Accounting) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  M.B.A. (Finance and Accounting) 
 

3. ระบบการจัดการศึกษา  
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา  
ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษา 16 สัปดาห์ 
 

4. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฏาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม 
   หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
5.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชา
อ่ืน ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนด 
    
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 



6.  แผนการรับนักศึกษา  
  จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ 40 คน 
  ประมาณค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 97,120 บาท/คน 
   1) ค่าหน่วยกิต   1,500 บาท/หน่วยกิต 
   2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 3,000 บาท/เทอม 
   3) ค่าบ ารุงการศึกษา 1         3,200 บาท/เทอม 
   4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

7.   โครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี ใช้หลักสูตรแบบแผน ก แบบ ก 2 คือ 

ท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก2 

 1) วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      27 หน่วยกิต 

        วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

        วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า              9 หนว่ยกิต 

  2) วิทยานิพนธ์           12 หน่วยกิต 

 
8.   รายวิชา 

  แผน ก แบบ ก2 
    2.1)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
    (1) วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
    3605701 ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติทางการวิจัย 3(2-2-5) 
    3725102 การบัญชีบริหารร่วมสมัย   3(3-0-6) 
    3725202 นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิน  3(3-0-6) 
    3725203 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าทางการเงิน 3(3-0-6) 
    3725301 การวางแผนภาษีทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
    3726801 สัมมนาหัวข้อวิจัยทางการเงินและการบัญชี 3(2-2-5) 
     
 
 
 
 
 
 



    (2) วิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    ให้เลือกวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    3545407 การตลาดดิจิทัล    3(2-2-5) 
    3565402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
    3565501 เศรษฐศาสตร์การจัดการ   3(3-0-6) 
    3625403 การจัดการธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน  3(2-2-5) 
    3636401 การด าเนินธุรกิจส าหรับธุรกิจ 
                                          ระหว่างประเทศ    3(2-2-5) 
    3725103 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
      เพ่ือการตัดสินใจ    3(2-2-5) 
    3725104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบ 
      วิชาชีพบัญชีมืออาชีพ   3(3-0-6) 
    3725204 การเงินการคลังภาครัฐ   3(3-0-6) 
    3726201 อนุพันธ์ทางการเงิน    3(3-0-6) 
 
   2.2) วิทยานิพนธ์  
    3726902 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 

 
   2.3) รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
    2.3.1) ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องข้อปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หากสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ดังนี้ 
    3505101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
 
    2.3.2) ผู้เข้าศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางด้านการเงิน  
การบัญชี  การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมดังนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต  
ทั้งนี้ เว้นแต่เคยได้เรียนในรายวิชาดังกล่าวแล้วในระดับปริญญาตรี คือ 
    3725101 การบัญชีการเงิน     3(3-0-6) 
    3725201 การบริหารการเงิน      3(3-0-6) 

 
 
 
 



9. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระดับ 
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทังเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 
 2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานนาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  

 
10.  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ/ิสาขา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.หทัยรัตน์  ควรรู้ดี    

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวชิาการบัญชี 
-  ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
-  บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
-  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ประนอม  ค าผา    

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวชิาการบัญชี 
-  บธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
-  บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  บธ.บ (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนยี
ราชมงคล  

ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์    -  ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-  บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
-  บธ.บ. (การบัญชีต้นทุน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

 
 
 
 
 
 



11.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
ภาคเรียนที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ปี 1 เทอม 1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ค่าประกันของเสยีหาย 
ค่าคู่มือนักศึกษา 
ค่าบัตรนักศึกษา 
ค่าทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
ค่าบ ารุงคณะ 
ค่าบ ารุงห้องสมดุ 
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 

2,000 
1,000 
  420 
  200 
  500 
2,000 
  500 
  500 
  200 

 
 
 

ช าระในวันรายงานตัว 
เป็นนักศึกษา 

จ านวน 7,320 บาท 

ค่าลงทะเบียนเรียน 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

13,500 
  3,000 

ช าระในช่วงเวลาที่ก าหนด 
ตามประกาศขนองบัณฑติวิทยาลยั 

(นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรยีน) รวม      23,820 
ปี 1 เทอม 2 ค่าบ ารุงต่าง ๆ ต่อภาคเรียน 

ค่าลงทะเบียนเรียน 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

3,200 
      13,500 

3,000 

ช าระในช่วงเวลาที่ก าหนด 
ตามประกาศขนองบัณฑติวิทยาลยั 

(นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรยีน) 
รวม      19,700 

ปี 1 เทอม 3 ค่าบ ารุงต่าง ๆ ต่อภาคเรียน 
ค่าลงทะเบียนเรียน 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

3,200 
        9,000 

1,500 

ช าระในช่วงเวลาที่ก าหนด 
ตามประกาศขนองบัณฑติวิทยาลยั 

(นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรยีน) 
รวม      13,700 

ปี 2 เทอม 1 ค่าบ ารุงต่าง ๆ ต่อภาคเรียน 
ค่าลงทะเบียนเรียน 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

3,200 
      13,500 

3,000 

ช าระในช่วงเวลาที่ก าหนด 
ตามประกาศขนองบัณฑติวิทยาลยั 

(นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรยีน) 
รวม      19,700 

ปี 2 เทอม 2 ค่าบ ารุงต่าง ๆ ต่อภาคเรียน 
ค่าลงทะเบียนเรียน 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

3,200 
        9,000 

3,000 

ช าระในช่วงเวลาที่ก าหนด 
ตามประกาศขนองบัณฑติวิทยาลยั 

(นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรยีน) 
รวม      15,200 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 1. ค่าธรรมเนยีมการสอบวิทยานิพนธ์  3,500   บาท 
 2. ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตละ   1,500   บาท 
 3. ค่าสอบวัดผลคณุสมบัต ิ  1,000   บาท 
 4. ค่าสอบคอมพิวเตอร ์  1,500   บาท 
 5. ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรยีนละ   1,200   บาท* 
 *หลังจากลงทะเบยีนเรียนครบทุกรายวิชาแล้ว ในภาคเรียนถดัไปต้องช าระค่ารักษาสภาพเป็นนักศึกษาทุกภาคเรยีนจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา 



12. สนใจติดต่อ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรตัน์  ควรรู้ดี    E-mail: hathairat.k@ubru.ac.th 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  ค าผา    E-mail: pranom.k@ubru.ac.th 
 อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์    E-mail: kongkiat.s@ubru.ac.th 
 โทร. 083-7395-655, 045-352-000 ต่อ 1323 
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