
                                                                       
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ภำควิชำกำรบัญชี 

   
001-131   3(2-2-5) 
สุขภาวะกายและจติ 
(Healthy Body and Mind) 
 สุขภาวะแบบองค์รวม  การดูแลสุขภาพกายและจิต             
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์และ      
สุนทรียารมย ์
 Holistic health; physical and mental health care; 
development of personality, emotional quotient and aesthetics 

315-201      3(3-0-6) 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 
(Science Technology and Society)      
        ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม   ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม  
การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมท่ี เกิดจากผลกระทบของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 Progress in science and technology; social 
dynamics; ecosystems and environment; impacts of science and 
technology on health, environment and society; science and 
technology in social development; preventing and solving 
social problems arisen from science and technology impact 

322-100     3(3-0-6) 
คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
Mathematics in Everyday Life 
        การอา้งเหตุผลและการให้เหตุผล  สมการและอสมการ  
ฟังก์ชันและกราฟ  คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองต้น  ลิมิตและความ
ต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และการประยกุต ์ ปริพนัธ์และการประยกุต ์
 Argument and reasoning; equations and inequalities; 
functions and graphs; introduction to financial mathematics; limits 
and continuity; derivatives and their applications; integrals and their 
applications 
 

460-103                  3(3-0-6) 
หลกัการตลาด   
Principles of Marketing 
        ความหมายและขอบเขตของการตลาด ปรัชญาและ
แนวคิด ท่ีส าคัญทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและการวจิยัทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด การพฒันาส่วน
ประสมการตลาด และประเด็นทางการตลาดท่ีน่าสนใจ 
 Definitions and scopes of marketing; important marketing 
concepts and philosophies; marketing process; marketing 
environment; fundamental knowledge of consumer behavior and 
marketing research; market segmentation, targeting, and positioning; 
marketing mix development; and interesting marketing issues            

460-104                3(3-0-6) 
หลกัการเงนิ   
Principles of  Finance 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-111  หลกัการบัญชีขั้นต้น  
Prerequisite : 464-111 Principles of Accounting   
 เป้าหมายและหนา้ท่ีทางการเงิน  การวเิคราะห์งบการเงิน  
การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน 
งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและตน้ทุนเงินทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 
 Financial objectives and responsibilities; financial statement 
analysis; financial planning and forecasting; working capital 
management; capital budgeting; sources of funds and cost of capital; 
dividend policy 

460-105                 3(3-0-6) 
สถิตธุิรกจิและการประยุกต์ใช้   
Business Statistics and Applications         
บญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี  กรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงิน พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 หลกัการบญัชี
คู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวนัทั่วไป  และสมุดรายวนัเฉพาะ  



การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท  บญัชีคุมและบญัชียอ่ย  การ
จดัท างบทดลอง  การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชี การจัดท า
กระดาษท าการ การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ 
กิจการซ้ือขายสินคา้  และกิจการอุตสาหกรรม  ระบบเงินสดยอ่ย   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  และระบบใบส าคญั 
  History, definition, concepts, and objectives of 
accounting; advantages of accounting information;  conceptual 
framework for financial reporting; ACCOUNTING ACT 
B.E.2543; double-entry  accounting; transaction recording  in  
general journal and special  journal; posting; controlling accounts 
and subsidiary ledgers; adjusting and  closing entries; trial balance; 
worksheet preparation; financial statements’preparation of service, 
merchandising and manufacturing  businesses;  petty cash system;  
value added tax and voucher system 

464-112             3(3-0-6) 
การบัญชีขั้นกลาง 1 
Intermediate Accounting I 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-111 หลกัการบัญชีขั้นต้น  
Prerequisite  : 464-111 Principles of Accounting 

การจ าแนกประเภทของสินทรัพย์ หลักเกณฑ์และ
กระบวนการบนัทึกบญัชีสินทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชีในเร่ือง
การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การตีราคา การดอ้ยค่า การจ าหน่าย
จ่ายโอน  การจดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นตน้ทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน การบญัชีเก่ียวกบัเงินสด ลูกหน้ี ตัว๋เงินรับ สินคา้คงเหลือ 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน ตน้ทุนการกูย้มื และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

Classifying types of assets; principles and 
recording of accounting transaction for assets with respect to 
accounting standard; recognition, measurement, valuation, 
impairment, dispensation of assets; capitalization cost as 
assets or expenses, presentation and disclosure in financial 
statements; accounting for cash, account receivables, note 
receivables, inventories, investment in debt and equity 
securities, property, plant and equipment, natural resources,  
intangible assets, investment property,  borrowing costs and 
non-current assets held for sale 

 

464-201                                                                         3(3-0-6) 3(3-0-6) 
การบัญชีเพ่ือการจดัการ 
Management Accounting 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   464-101  การบัญชีการเงนิเบ้ืองต้น 

            464-111 หลกัการบัญชีขั้นต้น 
Prerequisite:  464-101  Fundamental Financial Accounting 
                        464-111  Principles of Accounting 

การใชส้ารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจดัการ พฤติกรรม
ตน้ทุนการบัญชีตน้ทุน  การบัญชีตน้ทุนตามกิจกรรม  งบประมาณ    
ตน้ทุนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ตน้ทุน–ปริมาณ–ก าไร การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ การจดัท ารายงานตามส่วนงาน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจ และการตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณลงทุน 

Use of accounting information for management; cost 
behaviour; cost accounting; activity-based costing; budgeting; 
standard cost; cost-volume-profit analysis; responsibility 
accounting; segment reporting; relevant costs for decision 
making; capital budgeting decisions 

464-211                    3(3-0-6) 
การบัญชีขั้นกลาง 2  
Intermediate Accounting II 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-111 หลกัการบัญชีขั้นต้น  
Prerequisite : 464-111 Principles of Accounting 
 หลกัเกณฑ์และวิธีการบัญชี เก่ียวกบัหน้ีสิน ประมาณ
การหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน สินทรัพย์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ผลประโยชน์พนักงานและส่วนของเจ้าของ ในเร่ืองการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การตีราคา การแสดงรายการ และการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน  การบัญชีเก่ียวกับห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากัด 
และบริษัทมหาชนจ ากัด ว่าด้วยการจัดตั้ ง การด าเนินงาน การ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ   การเลิกกิจการ การช าระบญัชีและ
การจ่ายคืนทุน การจดัท างบการเงิน ก าไรต่อหุน้ งบกระแสเงินสด    
 Accounting principles and practices for liabilities, 
provisions, contingent liabilities and contingent assets, employee 
benefits and equity; recognition, measurement, valuation, 
presentation and disclosure in financial statements; accounting for 
partnership, company limited and public company limited; 
formation, operation, changes of equity, terminate, liquidation 
and distribution accounts; financial 
 



464-212                                             3(3-0-6) 
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 
Public Sector Accounting 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน  : 464-112 การบัญชีขั้นกลาง 1  
                     : 464-211 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite   : 464-112 Intermediate Accounting I 
      : 464-211 Intermediate Accounting II 
 หลักการและนโยบายการบัญชีทั่วไปส าห รับ
หน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานและนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนทุน รายได  ้และค่าใชจ่้าย ระบบบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผงับัญชีมาตรฐาน 
รายงานทางการเงิน การจัดท างบประมาณ  การประเมินการ
ลงทุนและโครงการภาครัฐ 
 Accounting principal and policy for public sector; 
accounting standard and policy of assets, liabilities, funds, 
revenues, expenditures; government fiscal management 
information system (GFMIS); standard chart of accounts; 
financial reporting; budgeting; evaluation of public projects 
and investments 

464-213             3(3-0-6) 
การบัญชีเฉพาะกจิการ 
Accounting for Specific Enterprises 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน  : 464-112 การบัญชีขั้นกลาง 1  
                      : 464-211 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite : 464-112 Intermediate Accounting I 
   : 464-211 Intermediate Accounting II 
 ลกัษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ การบญัชีและ
การควบคุมภายใน รายงานทางการเงินของกิจการประเภทต่างๆ 
เช่น สถาบนัการเงิน การประกนัภยั ธุรกิจการเกษตร คลงัสินคา้ 
โ ร งแ รม  โ รงพ ยาบ าล  กิ จ ก ารส าธ าร ณู ป โภค  ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย ์สหกรณ์ หรือกิจการให้บริการอ่ืน โดยเลือก
ศึกษาประเภทของกิจการตามความเหมาะสม 
 Characteristics of specific business operations; 
accounting procedures and internal control; preparation of 
financial statements for institutes such as financial institution, 
insurance business, agricultural business, warehouse, hotel, 
hospital, public welfare, real estate, cooperative or other 
service business which are appropriately selected 

464-221                           3(3-0-6) 
การบัญชีต้นทุน Cost Accounting 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-111 หลกัการบัญชีขั้นต้น  
Prerequisite : 464-111 Principles of Accounting 

วตัถุประสงคแ์ละแนวคิดของการบญัชีตน้ทุน การจดั
ประเภทต้นทุนและค านิยามท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบบัญชีท่ีใช้บันทึก
ตน้ทุน วิธีการบญัชีและการควบคุม วตัถุดิบ แรงงาน ค่าใชจ่้ายการ
ผลิต  การปันส่วนตน้ทุน ระบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า ระบบบญัชี
ตน้ทุนช่วงการผลิต ตน้ทุนฐานกิจกรรม ตน้ทุนมาตรฐาน การบญัชี
ส าห รับ เศษซาก ของเสียและของมีต าห นิ  การบัญ ชีต้นทุน
ผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 

 Objectives and concept of cost accounting; the 

classification of cost and related definitions; cost accounting 

systems; accounting procedures and controlling of raw material, 

labour and manufacturing overhead; cost allocation; job order 

costing; process costing; activity-based costing; standard cost; the 

accounting for scrap materials, spoilage and defective goods; joint 

products and by products cost accounting 

464-241                   3(2-2-5) 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบัญชี 

Information Technology for Accounting 

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชซ้อฟตแ์วร์

ส าเร็จรูปทางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ประมวลผล

ค า ซอฟตแ์วร์ตารางค านวณ ซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูล ซอฟตแ์วร์

ส่ือผสม ซอฟตแ์วร์การน าเสนอ และซอฟตแ์วร์ทางสถิติเบ้ืองตน้  
 Fundamentals for information technology and 
communications, ethics in information technology; effective 
usage of software applications in business: word processing 
software, spreadsheet software, database management software, 
multimedia software, presentation software and basic statistical 
analysis software 

464-251                                   3(3-0-6)   
การภาษอีากร 1 
Taxation I 

หลกัเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร
ต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี  ท่ีเก่ียวขอ้ง ภาษีเงินไดบุ้คคล



ธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีเงินไดห้ัก    ณ ท่ีจ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากร
แสตมป์ และอ่ืนๆ 

Principles of taxation; tax assessment methods 
and tax collection according to revenue code and related taxes; 
personal income tax, corporate income tax, value added tax, 
specific business tax, withholding tax, customs duty, excise 
tax, stamp duty and other taxes 

464-291             3(3-0-6) 
การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ 
Quantitative Business Analysis 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน  :  322-100  คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
Prerequisite :  322-100  Mathematics in Everyday Life 

 รูปแบบการตดัสินใจในการจดัการด าเนินงาน การ

พยากรณ์ รูปแบบเครือข่าย รูปแบบการขนส่ง โปรแกรมเชิงเสน้ 

การวิเคราะห์โครงการด้วย CPM/PERT ทฤษฎีแถวคอย การ

จ าลอง Monte Carlo การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง 

การวเิคราะห์การตดัสินใจแบบไม่สนใจความเส่ียง เทคนิคอ่ืน ๆ 

และการน าไปใชแ้กปั้ญหาธุรกิจ 
    Models for decision-making in operations 
management; forecasting; network models; transportation 
models; linear programming; CPM/PERT project analysis; 
queuing theory; Monte Carlo simulation; continuous 
probability distributions; risk neutral decision analysis; other 
techniques and application solving business problems 
 
464-292                                             3(3-0-6) 
ธุรกจิระหว่างประเทศ   
International Business 
  ความรู้พ้ืนฐานของธุรกิจระหวา่งประเทศ บทบาทและ
ความส าคัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษี  และวัฒนธรรมต่ างๆ 
โลกาภิวฒัน์ บทบาทและความส าคัญขององค์การค้าระหว่าง
ประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ การก าหนดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานทางดา้นการเงิน การผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย ์
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  
  Basic knowledge of international business; roles 
and importance of international business management; 
economic, political, legal, tax and cultural environment across 

countries; globalization; roles and importance of international 
trading organization; strategic planning; policy formulation; 
planning for international finance investment, production, 
marketing and human resources; information systems for 
international business management 

464-311                    3(3-0-6) 
การบัญชีขั้นสูง 1 
Advanced Accounting I  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน  : 464-112 การบัญชีขั้นกลาง 1  
                     : 464-211 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite : 464-112 Intermediate Accounting I 
   : 464-211 Intermediate Accounting II 
 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ี 
กิจการร่วมคา้ ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอ่นช าระ สัญญาเช่า สญัญา
ก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ กิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร กองทุน 
และการจดัท างบการเงินจากรายการท่ีบนัทึกไว ้ไม่สมบูรณ์  
 Accounting policies; changes in accounting estimates and 
errors; accounting for troubled debts restructuring; joint venture; 
consignment; installment sales; leases; construction contracts; real 
estate business; non-profit organization; fund; preparing financial 
statements using incomplete accounting entries 

464-312                    3(3-0-6) 

การบัญชีขั้นสูง 2   

Advanced Accounting II 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1  

                    : 464-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 

Prerequisite : 464-112 Intermediate Accounting I 

   : 464-211 Intermediate Accounting II 

 การบัญชีของส านักงานใหญ่ และสาขาทั้ งในและ

ต่างประเทศ การบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ การบัญชีส าหรับเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   การจัดท างบการเงินรวม งบ

กระแสเงินสดรวม การด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน การบัญชี

ส าหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่า  งบการเงิน 

Head office and branch accounting, both domestic and 

international branch; accounting for business combination; accounting 

for investments in subsidiaries and associated companies; preparation 



of consolidated financial statement; consolidated cash flow; holding 

company; accounting for foreign currency transactions and 

translation of foreign currency financial statements 

464-313                                                                    3(3-0-6)  
การบัญชีระหว่างประเทศ       
International Accounting 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1  
                    : 464-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite : 464-112 Intermediate Accounting I 
   : 464-211 Intermediate Accounting II 
 แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลต่อวิธีปฏิบัติทางการ
บญัชี สถาบันระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพทางการบัญชี  
ผลกระทบของการแปลงเงินตราต่างประเทศต่อการบญัชี  การ
ภาษีอากรในกิจการระหว่างประเทศ  การสอบบญัชีในกิจการ
ระหวา่งประเทศ 
 Concept of international accounting; analysis of 
business environment factors influencing accounting 
practices; international organizations involved in accounting 
profession; impact of translation of foreign currency on 
accounting; international taxation; international auditing 

464-321              3(3-0-6) 

การบัญชีบริหาร     

 Managerial Accounting 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-221 การบญัชีต้นทุน 

Prerequisite  : 464-221 Cost Accounting 

 บทบาทของการบัญ ชีบ ริหารในองค์กรธุรกิ จ 
จริยธรรมส าหรับนักบญัชีบริหาร การวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุน 
การจดัการตน้ทุนฐานกิจกรรม ระบบตน้ทุนเต็มและระบบตน้ทุน
ผนัแปร การก าหนดราคาสินค้า การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตน้ทุน ปริมาณ และก าไร การจดัท างบประมาณและงบประมาณ
ยืดหยุ่น การวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีตามความรับผิดชอบ การ
ก าหนดราคาโอน การวดัผลการด าเนินงานท่ีไม่เป็น  ตวัเงิน การใช้
ขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจดา้นการวางแผนและควบคุม 
และวเิคราะห์รายจ่ายลงทุน 
 Roles of management accounting in business 
organizations; ethics for management accountants; cost 
behavior analysis; full costing system; variable costing system; 

pricing; cost-volume-profit analysis; budgeting and flexible 
budgeting; variance analysis; responsibility accounting; transfer 
pricing; non-financial performance measurement; use of 
information for planning and controlling decisions; capital 
budgeting 

464-322                   3(3-0-6) 
การจดัการต้นทุน      
Cost Management 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-321 การบญัชีบริหาร 
Prerequisite  : 464-321 Managerial Accounting 
 ความรู้เบ้ืองตน้ของการจดัการตน้ทุน การจดัการตน้ทุน
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ต้นทุนตามวงจรอายุ
ผลิตภณัฑ ์การจดัการตน้ทุนฐานกิจกรรม ตน้ทุนคุณภาพ ตน้ทุนตาม
เป้าหมาย ระบบบริหารสินคา้คงเหลือทนัเวลา การวดัการด าเนินงาน
แบบดุลยภาพ การค านวณมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นการ
ใชก้รณีศึกษาและการอภิปราย 
 Basic cost management concept, strategic cost 
management, value-chain analysis, life-cycle costing, activity-
based management, quality costs, target costing, just-in-time 
inventory management, balanced scorecard, economic-value 
added, focusing on case study and discussion 
464-323                   3(3-0-6) 

การบัญชีตามความรับผดิชอบต่อสังคมSocial  
Responsibility Accounting 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1  
                    : 464-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite  : 464-112 Intermediate Accounting I 
    : 464-211 Intermediate Accounting II 

กรอบแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ผลกระทบเชิงลบ
ของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม กระบวนการ
จัดการส่ิงแวดล้อม การจัดท ารายงานต้นทุนส่ิงแวดล้อม และ
ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีได้รับจากการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ทั้ งท่ีเป็น
ตวัเลขทางการเงิน และไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน การจดัท ารายงาน
ขอ้มูลการจดัการส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อผูบ้ริหาร การจดัท ารายงาน
การพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืเสนอต่อผูใ้ชภ้ายนอกตามแนวปฏิบติัของ 
ISO หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

A framework of sustainable development; negative effects 
of business operations on environment and society; environmental 



management process; preparing an environmental cost report; 
financial and nonfinancial benefits of environmental management; 
preparing an environmental management report for management; 
preparing a sustainable development report in accordance with ISO 
guideline and related agencies in order to present to external users 

464 -331                 3(3-0-6) 

การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่  

Auditing and Assurance  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1  
          : 464-211 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite  : 464-112 Intermediate Accounting I 
        : 464-211 Intermediate Accounting II 
 แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบ
บญัชี  วิวฒันาการวิชาชีพสอบบัญชี  วตัถุประสงค์ การก ากับ
ดูแลการสอบบญัชี  กฎหมายและพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการ
บัญชีและการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชี  จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี  ขอ้ตกลงในการรับ
งานสอบบัญชี  การทุจริตและขอ้ผิดพลาด  ขั้นตอนของการ
ปฏิบติังานสอบบญัชี   การประเมินความเส่ียง  การวางแผนการ
สอบบญัชี  ความเส่ียงในการสอบบญัชีและความมีสาระส าคญั 
หลกัฐานการสอบบัญชี  วิธีการรวบรวมหลกัฐานและวิธีการ
ตรวจสอบ  กระดาษท าการ การเลือกตวัอยา่งในงานสอบบญัชี  
การตรวจสอบสินทรัพย ์หน้ีสิน      ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่าย การสรุปผลการตรวจสอบ  รายงานการสอบบัญชี  
แนวทางการตรวจสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์  
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี  การใชบ้ริการหรือผลงาน
ของบุคคลอ่ืน การตรวจสอบและรายงาน-บริการเก่ียวเน่ือง 
 General concept and framework of auditing 
standards; evolution of auditing; objectives; corporate 
governance in auditing; laws and regulations of accounting and 
auditing; role and responsibilities of auditors; professional ethics; 
terms of audit engagements; fraud and error; audit process; risk 
assessments; audit planning; audit risk and materiality; audit 
evidence; evidence collection and audit procedures; 
documentation; audit sampling and other selective testing 
procedures; verification of assets, liabilities, owner’ equity, 
revenues and expenses; audit conclusion; audit report; computer 
assisted auditing; quality control for audit work; using the work 
of another auditor; auditing and report – related services 

464-332                                                                          3(3-0-6) 
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
Internal Audit and Internal Control 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1  
                    : 464-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite : 464-112 Intermediate Accounting I 
   : 464-211 Intermediate Accounting II 
 แนวคิดและวิวฒันาการของวิชาชีพตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน วตัถุประสงค์และองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ตามหลกั COSO ความรับผิดชอบ จริยธรรมและ
มาต รฐ าน แ ห่ งวิช า ชีพ ต รวจสอบภายใน  บ รรษัท ภิ บ าล 
คณะกรรมการตรวจสอบ การจัดองค์กรและการบริหารของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ประเภทของงานตรวจสอบภายใน การจดัการ
ความเส่ียงทัว่ทั้ งองค์กร ขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีส าคญัขององคก์ร 

 Concept and evolution of internal audit professional 

and internal control; objectives and components of internal audit 

according to COSO concept; responsibilities, ethics and standards 

of internal audit professional; corporate governance; audit 

committee; organizing and managing internal audit department; 

types of internal audit work; enterprise-wide risk management; 

procedures of internal auditing; internal audit for important 

activities 

464-333                   3(3-0-6) 
การบัญชีนิตเิวช     
Forensic Accounting   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-331 การสอบบัญชีและการให้ความ

เช่ือมัน่ 
Prerequisite : 464-331 Auditing and Assurance  
 ความหมาย แนวคิด และการพฒันารูปแบบการบญัชี
นิติเวช ความแตกต่างระหวา่งการบญัชีนิติเวชกบัการตรวจสอบ
ทุจริต คุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของนกับญัชีนิติเวช 
สถาบนัวชิาชีพการบญัชีนิติเวช เทคนิคและวธีิการตรวจสอบ การ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพ่ือด าเนินคดีในศาล 
 Definition, concept and development of forensic 
accounting; differences between forensic accounting and fraud 
detection; characteristics and responsibilities of forensic 
accountant; professional institute of forensic accounting; 
techniques and audit procedure; joining in lawsuit  



464-341               3(3-0-6)

  

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี    

Accounting Information System 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1  

                      : 464-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 

                    : 464-221 การบญัชีต้นทุน 

Prerequisite : 464-112 Intermediate Accounting I 

   : 464-211 Intermediate Accounting II 

   : 464-221 Cost Accounting 

 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านบัญชี การ

วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การ

ออกแบบฐานขอ้มูล การประมวลผลรายการคา้  การควบคุม

ภายใน ความรู้และสมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบวงจรรายได ้รายจ่าย การผลิต วงจรสินทรัพย ์

วงจรหน้ีสิน บญัชีแยกประเภท รายงานทางการเงิน ซอฟตแ์วร์

ทางการบัญชี การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีคลาวด ์             

การวางแผนทรัพยากรและการควบคุม 

 Information technology for accounting; 

accounting information system analysis and design; database 

design; transaction processing; internal control; knowledge 

and competences of information technology control; cycles of 

revenue, expenditure, production, assets, and liabilities; 

general ledger; financial reporting; accounting software; 

electronic commerce; cloud technology; enterprise resources 

planning and control 

464-342                            3(2-2-5) 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางบญัชี  
Software Application in Accounting 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-341 ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี 
Prerequisite : 464-341 Accounting Information System 
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองาน
ทางการบญัชี บทบาท และความส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรูป 
ประเภทและการเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี การ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ 
 General knowledge of software application in 
accounting; roles and importance of the software; types and 
selection of software application in accounting; implementation 
of accounting software packages suitable to business types 

464-343                    3(3-0-6) 
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ   
Information System Audit and Control 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-331 การสอบบัญชีและการให้ความ

เช่ือมัน่ 
  : 464-341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Prerequisite : 464-341 Accounting Information System 
       : 464-331 Auditing and Assurance  
 แนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว 
COBIT และผลกระทบเน่ืองจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
การประมวลผลทางดา้นการบญัชี การควบคุมภายในของระบบงาน
ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกนั 
การประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือของการประมวลผลขอ้มูล เทคนิคและแนวการตรวจสอบ
ระบบบญัชีท่ีใชค้อมพิวเตอร์ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ตรวจสอบ  
 Concept of auditing and control according to COBIT; 
effect of implementation of computer application; internal control 
for business using  computer applications; fraud in computer 
applications and protection; risk assessment and internal control 
assessment; reliability analysis of data processing; audit 
techniques and audit program for accounting information system 
using of audit software 

464-344                   3(3-0-6) 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีAccounting Information System Analysis and Design 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Prerequisite : 464-341 Accounting Information System 

  แนวคิด หลกัการวเิคราะห์และออกแบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การจดัท า

แบบน าเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เคร่ืองมือและเทคนิค



ในการวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

ชนิดของโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบต่างๆ เคร่ืองมือและเทคนิค 

ในการวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล  
 Concept, principles, analysis and design of 
accounting information system; feasibility study; preparation 
of project proposal; project management, tools and techniques 
of information system analysis and design; types of database 
structure; tools and techniques of database analysis and design 

464-351              3(3-0-6) 

การภาษอีากร 2  

Taxation II 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 460-251 การภาษอีากร 1 

                    : 464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1  

                    : 464-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 

Prerequisite : 460-251 Taxation I 

   : 464-112 Intermediate Accounting I 

    : 464-211 Intermediate Accounting II 
 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างก าไรสุทธิตาม
หลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และตามหลกัประมวลรัษฎากร 
วิธีการบัญชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ การปรับปรุงก าไร
สุทธิทางบัญชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดท ารายงาน 
และการยื่นแบบแสดงรายการของภาษีต่างๆ ภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 
 Concepts and differences between net profits in 
compliance with accounting principles and net profits subject 
to the revenue codes; accounting practices for personal income 
tax, corporate income tax, value added tax and specific 
business tax; adjustment from financial accounting income to 
taxable income; preparation of tax reports and filing tax 
returns; deferred tax 

464-361              3(x-y-z) 
หัวข้อพเิศษทางการบัญชี 
Special Topic in Accounting 

 หัวขอ้หรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางการบญัชี วิทยาการ
ใหม่ทางการบัญชี ซ่ึงจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยอาจารย์
ผูส้อน 

 Interesting issues or problems in accounting; 
innovation in accounting topics will be assigned by an instructor   

464-381              320 ช่ัวโมง

การฝึกงานทางการบัญชี 

Accounting Internship 

 การฝึกงานในดา้นการบญัชี การสอบบญัชี หรือการ

ภาษีอากร เพื่อพฒันาประสบการณ์ดา้นการบญัชี โดยการเรียนรู้

จากมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ในวชิาชีพบญัชี 
 An internship in accounting, auditing or taxation to 
develop accounting experience by learning from experienced 
professionals in accounting 
 

464-382                 30 ช่ัวโมง

เตรียมสหกจิศึกษา 

Cooperative Education Preparation 
 แนวคิดและหลกัการของสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอน ระเบียบและขอ้บงัคบั ความรู้และเทคนิคในการสมคัรงาน 
การเสริมสร้างทกัษะและจริยธรรมในวชิาชีพ มาตรฐานสากล การ
เขียนรายงานทางวชิาการและการน าเสนอผลงาน การพฒันา
บุคลิกภาพ จิตวทิยาส าหรับการท างาน  
   Concepts and principles of cooperative education; 
processes and procedures; rules and regulations; knowledge and 
techniques on job application; enhancing professional skills and 
ethics; international standards; academic reports and 
presentations; personality development; psychology for work 

464-391                                  1(0-0-3) 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1 
Co-Curricular Activities I 
 การท ากิจกรรม เชิงบู รณ าการองค์ความ รู้   เน้น
ประโยชน์สงัคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจ  ท่ีหน่ึง  ปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม  จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้งใน
สาขาวิชาและหรือระหวา่งสาขาวิชา  ภายใตค้  าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา  
 Activities integrating body of knowledge emphasizing 
those activities for the benefits of society and mankind as first 
priority; cultivating morals, ethics and public mind; team working 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors 
 



464-411              3(3-0-6) 

รายงานการเงนิและการวเิคราะห์ 

Financial Reporting and Analysis 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-312 การบญัชีขั้นสูง 2 

Prerequisite  : 464-312 Advanced Accounting II  

 รายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี 

การจัดท างบการเงินจ าแนกตามส่วนงาน          งบการเงิน

ระหวา่งกาล ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินเพ่ือ

ประโยชน์ในการตัดสินใจของผูใ้ช้งบการเงิน การวิเคราะห์

อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใชน้โยบาย

การบัญชีท่ีแตกต่างกัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและการ

วเิคราะห์งบการเงิน  

 Financial reporting and disclosure; segment 

reporting; interim financial statement; procedures and methods 

of financial statement analysis for users in making decision; 

industry analysis; the effects of different accounting policies; 

emphasis on case studies and financial statements analysis 

464-421             3(3-0-6) 

การวางแผนก าไรและการควบคุม  

Profit Planning and Control 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน  : 464-321 การบัญชีบริหาร 

Prerequisite  : 464-321 Managerial Accounting 

 การวางแผนกลยทุธ์ บทบาทของการวางแผนก าไร 
และการควบคุม  การวางแผนก าไรและการควบคุมโดย
งบประมาณ การจัดท างบประมาณส าหรับธุรกิจผลิต ธุรกิจ
พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ  การรายงานและการวดัผลการ
ปฏิบติังาน การวเิคราะห์ก าไร การวดัผลงานแบบดุลยภาพ  

Strategic planning; roles of profit planning and 
control; budgeting for profit planning and control; preparing 
budget for manufacturing; merchandising and service 
businesses; reporting and performance measurement; profit 
analysis; balanced scorecard  

 
 
 

464-461                                  3(2-2-5) 

สัมมนาการตรวจสอบภายใน 

Seminar in Internal Auditing   

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-332 การตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน 

Prerequisite  : 464-332 Internal Audit and Internal Control 
 การอภิปราย วิเคราะห์ และคน้ควา้เพื่อให้เกิดความรู้ 
ท กัษะ และความ เข า้ใจในปัญหาในการปฏิบ ตั ิงาน ของผู ้
ตรวจสอบภายใน แนวทางแกไ้ข ประเด็นที่น่าสนใจดา้นการ
ตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใชก้รณีศึกษา 
บทความ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Discussion, analysis and research to gain knowledge, 

skill and understanding of problems which may be faced by 

internal auditor and also in how to solve such problems; current 

issues relating to internal auditing and professional ethics; by 

emphasizing case studies, articles and related documents 

464-462                   3(2-2-5) 

สัมมนาการสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ 

Seminar in Auditing and Assurance  

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน  : 464-331 การสอบบัญชีและการให้ความ

เช่ือมัน่ 

Prerequisite  :  464-331 Auditing and Assurance  

 การอภิปราย วิเคราะห์และคน้ควา้เพ่ือให้เกิดความรู้ 

และความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการ

ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี แนวทางการแกไ้ข ประเด็นท่ีน่าสนใจ

ด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา 

บทความและเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 Discussion, analysis and research to gain knowledge 

and understanding of auditing standards and problems which may 

be faced by auditors, and how to solve such problems; current 

issues relating to auditing and professional ethics; by emphasizing 

case studies, articles and related documents 

 

 

 



464-463                            3(2-2-5) 

สัมมนาการบัญชีการเงนิ 

Seminar in Financial Accounting 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน  : 464-311 การบัญชีขั้นสูง 1 

                     : 464-312 การบัญชีขั้นสูง 2 

Prerequisite  : 464-311 Advanced Accounting I 

    : 464-312 Advanced Accounting II 

 การอภิปรายและวิเคราะห์แนวคิด  วิว ัฒนาการ
ทางการบญัชี แนวทางการประยกุตแ์ม่บทการบญัชีและมาตรฐาน
การบัญชีในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินส าหรับองค์กร
ประเภทต่างๆ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประเด็นท่ีน่าสนใจและ
ปัญหาด้านการบัญชีการเงิน โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และ
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Discussion and analysis of accounting concepts; 
evaluation of accounting; application of accounting 
framework and accounting standards for financial accounting 
practices in various types of organizations; professional ethics; 
current issues and problems concerning financial accounting 
by emphasizing case studies, articles and related documents 

464-464                            3(2-2-5) 
สัมมนาการบัญชีบริหาร 
Seminar in Managerial Accounting   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-321 การบญัชีบริหาร 
Prerequisite : 464-321 Managerial Accounting 

 การอภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชี

บริหารกับสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป หลกัการพ้ืนฐาน

เก่ียวกบัการบริหารตน้ทุน การจดัการตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ ตน้ทุน

ฐานกิจกรรม และการจดัการตน้ทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตน้ทุนตามวงจรอายุผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนตาม

เป้าหมาย  ตน้ทุนคุณภาพ ระบบบริหารสินคา้คงคลงัทนัเวลา 

การวดัผลแบบดุลยภาพ ประเด็นท่ีน่าสนใจทางการบญัชีบริหาร

ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้

กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Discussion and analysis of management 

accounting and business environmental changes; basic concept 
of cost management; strategic cost management; activity-
based costing, activity-based management; value-chain 

analysis; life-cycle costing; target costing; quality costs; just-in-
time system; balanced scorecard; current issues relating to 
environmental management accounting and professional ethics; 
by emphasizing case studies, articles and related documents 

464-465                                  3(2-2-5) 

สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีSeminar in Information Technology and Accounting 

Information System 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Prerequisite  : 464-341 Accounting Information System 

 การอภิปราย วเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชก้ับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ปัญหาพิเศษ

ด้าน เทคโนโลยีและระบบสารสน เทศทางการบัญ ชีและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใชก้รณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Discussion and analysis of current issues relating to 

the use of information technology in accounting information 

system; special issues in technology, accounting information 

system and professional ethics; by using case studies, articles, and 

related document 

464-466                   3(2-2-5)  

สัมมนาการภาษีอากร 

Seminar in Taxation     

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-351 การภาษอีากร 2 

Prerequisite  : 464-351 Taxation II  

 การอภิปรายและวิเคราะห์ค าวินิจฉัยปัญหาภาษีอากร

จากค าพิพากษาของศาล คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีอากร ส านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่วนท่ีเก่ียวกับ

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการลงทุน ขอ้ก าหนดพระราชบญัญติั

อนัเก่ียวเน่ืองกบันิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ท่ี

ออกมาบงัคบัใช ้

 Discussion and analysis of tax rulings from court’s orders; 

board of taxation; royal decree committee office; the revenue 

department; and related parts of BOI Act and terms from industrial 

district act; as well as the new enforcement from the revenue codes 



464-471              3(2-2-5) 

การวจิยัทางการบัญชี 

Accounting Research     

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 464-311 การบญัชีขั้นสูง 1 

 : 464-312 การบัญชีขั้นสูง 2 

Prerequisite: 464-311 Advanced Accounting I 

   : 464-312 Advanced Accounting II 

 ความหมาย บทบาท ความส าคญัและประโยชน์ของ

การวิจัยทางการบัญชี จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้ นตอน และ

วธีิด าเนินการวจิยัทางการบญัชี โครงร่างวิจยั ก าหนดวตัถุประสงค์

และตั้ งสมมติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

ประยกุตใ์ชส้ถิติท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยั  การเขียนรายงานการวิจยั 

และการน าเสนอผลงานวจิยั   

 Description, definition, and benefits of accounting 

research; ethics of researcher and research methodology; research 

proposal; research objective and hypothesis; data collection; data 

analysis; research reporting and presentation   

464-481             6(0-36-0) 
สหกจิศึกษาทางการบัญชี 
Cooperative Education in Accounting   
เง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน : เรียนวชิาชีพบังคบัในสาขาครบถ้วน 
             : 464-382 เตรียมสหกจิศึกษา 
Registration Condition :  All Compulsory Subjects 
                       : 464-382 Cooperative Education 

Preparation 
 การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทางการ
บัญชีในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบติังานในฐานะพนกังานชัว่คราว 
โดยมีระยะเวลาการฝึกงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 576 
ชัว่โมง 

A study emphasizing on working experience in 
accounting in organization; working as a temporary employee for 1 
semester and no less than 576 hours 
 
 
 

473-201                      3(3-0-6) 
การบริหารการเงนิ  
Financial Management 
รายวชิาบังคบัก่อน :  460-104 หลกัการเงนิ 
Prerequisite:  460-104 Principles of Finance 

เป้าหมายของการบริหารการเงิน  การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน การท างบลงทุนภายใต้ความ ไม่แน่นอน  ทฤษฎี
โครงสร้างเงินทุน  การจดัหาเงินทุน  นโยบายจ่ายเงินปันผล การ
ควบรวมกิจการ 

 Goals of financial management; working capital 
management; capital budgeting under uncertainty; the theory of 
capital structure; financing; dividend policy; and mergers and 
acquisitions 

890-101                    3(2-2-5) 

การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน          

Fundamental English Listening and Speaking 

 ทักษะการฟังและพูดในหัวขอ้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

การฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด  ไวยากรณ์และ

ส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร 

  Skills in listening and speaking  on everyday life 

topics; listening for gist and details; grammar and language 

functions necessary for communicative purposes 

890-102                    3(3-0-6) 

การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพืน้ฐาน            

Fundamental English Reading and Writing 

 ทกัษะการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนวงศพัท์ ภาษาและวฒันธรรม

จากบทอ่านท่ีมีหวัขอ้หลากหลาย การเขียนขอ้ความสั้น ๆ 

  Reading skills to build vocabulary; language and 

culture from reading texts on various topics; writing short 

messages 

 

 

 

 

 

 



 

890-241               3(3-0-6) 
การฟังและพูดเชิงธุรกจิเบ้ืองต้น 
Basic Listening and Speaking for Business 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน 
                      : 890-102 ก า ร อ่ า น แ ล ะ เขี ย น

ภาษาองักฤษพื้นฐาน 
                       หรือผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้น 

Prerequisite: 890-101 Fundamental English Listening and 
Speaking 

 :  890-102 Fundamental English Reading and 
Writing 

  or those who have been exempted 
     ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบ้ืองตน้ การติดต่อนัดหมาย 
การเขา้สังคม การเจรจาต่อรอง การประชุมและการอภิปราย การ
น าเสนอผลงานและรายงานทางธุรกิจ 

 Introduction to business language; making an 
appointment; socializing; negotiating, meetings and discussions; 
giving presentations and business reports 

890-243              3(2-2-5) 
ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิโรงแรม 
English for Hotel Business 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน 
 : 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน 
  หรือผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้น 
เง่ือนไข : ให้สิทธ์ินักศึกษาปีสุดท้ายก่อน 

Prerequisite : 890-101 Fundamental English Listening and 
Speaking 

 :  890-102 Fundamental English Reading and 

Writing 

 or those who have been exempted 

Condition  : First priority given to seniors 

 ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชีพดา้นการ

โรงแรม ศพัท์และรูปแบบภาษาองักฤษท่ีใชใ้นธุรกิจการโรงแรม 

เนน้ทกัษะการฟังและการพดู 

 Skills in job-specific English for the hotel business; 

vocabulary and language patterns used in the hotel business with 

emphasis on listening and speaking skills 

890-244                    3(2-2-5) 

ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิท่องเทีย่ว 

English for Tourism Business 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษ

พื้นฐาน 

   :  890-102 ก า ร อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น

ภาษาองักฤษพื้นฐาน 

    หรือผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้น 

Prerequisite : 890-101 Fundamental English Listening and 

Speaking 

    : 890-102 Fundamental English Reading and 

Writing 

     or those who have been exempted 

 ทักษะการส่ือสารส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว เน้นการให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี การคมนาคมและวฒันธรรม กลวิธีการส่ือสาร

เพ่ือแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

 Communicative skills for tourism business with emphasis 

on giving information about places, transportation, and culture; 

communication strategies for dealing with tourism-related problems  

890-245                  3(3-0-6) 

ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 

English for Business 

 ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ การให้ข้อมูลเก่ียวกับ

บริการ สินคา้และโครงสร้างของบริษทั ภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อและ

ส่ือสารกบับุคคลในวงธุรกิจ ลูกคา้และเพ่ือนร่วมงาน 

 English in business contexts: giving information about 

company products, services, and structure; language for contact and 

communication with people in business sectors, clients and colleagues 
 
 
 
 
 



890-261                             3(3-0-6) 
ภาษาองักฤษในทีท่ างาน 
English in the workplace 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษ

พื้นฐาน 
 : 890-102 ก า ร อ่ า น แ ล ะ เขี ย น

ภาษาองักฤษพื้นฐาน 
   หรือผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้น 
Prerequisite : 890-101 Fundamental English Listening and 

Speaking 
                      : 890-102 Fundamental English Reading and 

Writing 
                      or those who have been exempted 
 ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นท่ีท างาน  ภาษาท่ีใชใ้น
สงัคมท่ีจ าเป็นในการติดต่องาน  เช่น  การโทรศพัท ์การนดัหมาย  
การขอ/ใหข้อ้มูล การตอ้นรับแขก  การจดบนัทึกขอ้ความ 

 Skills for Communicating in English in the 
workplace; social English used in a business environment: using the 
telephone, making appointments, giving/asking for information, 
receiving visitors, and writing memos 

876-102             3(3-0-6) 

หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นและการประยุกต์ 

Principles of Economics and Application 

 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค   อุปสงค์

และอุปทาน  ความยืดหยุน่และการประยกุตใ์ช ้  เศรษฐศาสตร์

สาธารณะ   ต้นทุนการผลิต   และโครงสร้างตลาด  แนวคิด

พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค   ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค   เศรษฐกิจในระยะยาว  การเงินการธนาคาร  นโยบาย

การคลงัและการเงิน    และเศรษฐกิจในระยะสั้ น   การคา้และ

การเงินระหวา่งประเทศ 

 Principles of microeconomics: market forces of 

supply and demand, elasticity and its application, economics 

of the public sector, costs of production, and market structure; 

principles of macroeconomics: data of macroeconomics, real 

economy in the long run, money and the banking system, 

monetary and fiscal policies, and output in the short run; 

international trade and monetary system 

895-102                                                                            3(3-0-6) 
สังคมวทิยา 
Sociology 
 แนวคิดสังคมวิทยา สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและ
สงัคม การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางสงัคม 
  Sociological concepts; interactions between individuals 
and society; analysis of social phenomena 

895-104                                                                               3(3-0-6) 
มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 
Man and Environment 
               ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม วิกฤตการณ์ 
ส่ิงแวดล้อม สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา จิต
สาธารณะทางส่ิงแวดลอ้ม 
       Relationships between human beings and 
environment; environmental crisis; cause; impacts; solutions; 
public mind of environment 

895-111                                                                           3(3-0-6) 

มนุษย์กบัสังคม                

Man and Society 

        มนุษยก์บัสงัคมและวฒันธรรม การจดัระเบียบทางสงัคม 
สถาบันทางสังคม สิทธิมนุษยชน   การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
โลกาภิวตัน์ และผลกระทบต่อสงัคมไทย 
                Man in culture and society; social organization; social 
institutions; human rights; social changes; globalization and its 
impact on thai society 

895-121                                                                               3(3-0-6) 

มนุษย์และปรัชญา                

Human and Philosophy 

        ปัญหาพ้ืนฐานทางปรัชญา ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด
ปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออกในเร่ืองทฤษฎีความรู้ อภิปรัชญา 
จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ การคิดวเิคราะห์ 
               Basic problems in philosophy; comparative study of 
western and eastern philosophy in epistemology; metaphysics; 
ethics; aesthetics; critical thinking 
 
 
 



895-125                                                                                      3(3-0-6) 
การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 
       การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด    
การฟัง การอ่านและการเขียน  
              Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, 
reading and writing 

895-131                                                                      3(3-0-6) 

มนุษย์กบัอารยธรรม 

Man and Civilization 

                ความสัมพนัธ์ระหว่างประวติัศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะ
ต่อมนุษย ์เร่ิมจากสมยัโบราณถึงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง  

 Relations between history; philosophy and art to 
man from the ancient period to World War I 

895-135                                                                  3(2-2-5) 

สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 

Life Aesthetics 

                 สุนทรียศาสตร์ในการด ารงชีวิต ความสุข การจดัการ
ความเครียด การสร้างก าลังใจ การเสริมสร้างวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
แสดงออก การดูแลสุขภาพกายและจิต คุณค่าทัศนศิลป์ ความ
ซาบซ้ึงในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเขา้ใจวฒันธรรมประเพณี 
และมารยาทของสงัคมไทยและสากล  
                 Aesthetics of living; happiness; stress management; 
creation of willpower; promotion of emotional maturity; aesthetics 
of language; personality development; self-expression; nurturing 
physical and mental health; value of visual arts; appreciation of 
music and performing arts; understanding Thai and international 
cultures, traditions, and social etiquettes 

895-141                                                                      1(0-2-1) 

ทกัษะการว่ายน า้ 

Skills in Swimming 

 ประวติั ทักษะว่ายน ้ า กติกาการแข่งขนั มารยาท
ในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี  
    History; skills in swimming; rules; etiquette of 
swimmer and spectators 

895-142                                                                         1(0-2-1) 

ทกัษะการเล่นเทนนิส 

Skills in Tennis 

                ประวติั สมรรถภาพทางกาย ทกัษะเบ้ืองตน้ กฎ กติกา 
การแข่งขนั มารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและ   ผูดู้ท่ีดี การน าไปใช ้
       History; physical fitness; basic skills; rules; 
etiquettes of tennis player and spectators; application of the skills  

895-143                                                   1(0-2-1) 

ทกัษะบาสเกตบอล 

Skills in Basketball 

 ประวัติ  สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะ
บาสเกตบอลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็น   ผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 
การน าไปใช ้
 History; physical fitness; basic techniques and skills in 
basketball; rules; etiquettes of players and spectators; application of the 
skills 

895-146                                                                         1(0-2-1) 

ทกัษะลลีาศ 

Skills  in Social Dance 
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะลีลาศ

เบ้ืองตน้ มารยาทในการลีลาศ การน าไปใช ้  
   History; physical fitness; basic techniques and skills in 
social dance; etiquettes of social dance; application of the skills 

895-156                                                                            1(0-2-1) 

การอยู่ค่ายพกัแรม 

Camping 

 ป ระ วั ติ  คุ ณ ค่ าข อ งค่ า ยพั ก แ รม  ก าร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย  การ
เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม 
การน าไปใช ้ 
  History; values of camping; conserving natural 
resources and camping; types of camping; camping activities; 
being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 
 
 



895-171                            3(2-2-5) 

ภูมปัิญญาในการด าเนนิชีวติ 

Wisdom of Living 

 การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิต
สาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  Thinking; life administration and management in 
accordance to changes in Thai and global  society; blending Thai 
way of life with multicultural way of life; public mind and 
environmental conservation; living in the society happily based on 
morality; ethics and sufficiency economy 

895-203                                                                      3(3-0-6) 

จติวทิยาทัว่ไป  

General Psychology 

                 ความหมาย วธีิการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมมนุษย ์ปัจจยัทางชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการ
มนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์  การรับรู้ เชาวน์ ปัญญา การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตวั การประยกุต์ใชจิ้ตวิทยาใน
ชีวติประจ าวนั 
  Definition psychological methods; influential factors 
on human behavior; biological and environmental factors; human 
development, motivation, emotion, perception, intelligence, 
learning; personality; mental health and adjustment; application of 
psychology in daily life 

895-205                 2(2-0-4) 

เศรษฐศาสตร์และการปกครอง  

Economics and Government 

  เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ 
สภาวะของเศรษฐกิจ ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงรายไดป้ระชาชาติ การ
ภาษี  การเงิน การคลัง ปัญหาการคลังของประเทศและการ
เปรียบเทียบเศรษฐกิจ  
  การปกครอง ความหมายของการปกครอง การเมือง
และรัฐศาสตร์ การจดัองค์การทางการเมือง ระบบการปกครอง
สังคมทั่วไป หลักการ ชนิดและปรัชญาของแต่ละระบบ โดย

เน้นหนักในหลักการและขบวนการของการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ                     
พรรคการเมือง เป็นตน้ รวมทั้งรูปแบบการปกครองไทย อนัได้แก่ 
การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน     
  Economics: Basic economic systems; economic 
conditions and problems, GNP, taxation, budget, finance, financial 
problems of the country, and comparative economics 

Government: Definitions of government, politics and 
political sciences; political organizations and political administration 
system and the principles and philosophy of each system; emphasis 
on the democratic system of Thailand: constitution, political parties 
and forms of government i.e. central, provincial and local 
governments 

895-347                                                                                    1(0-2-1) 

ทกัษะเปตอง 

Skills in Petanque 

 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะเปตอง
เบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การน าไปใช ้
 History; physical fitness; basic techniques and skills in 
petanque; rules; etiquettes of players and spectators; application of 
the skills 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


