
                                                                       

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

   
926-112 ธุรกจิเบือ้งต้นและจริยธรรมธุรกจิ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Business and Business Ethics 
 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจต่างๆ 
บทบาทของภาคธุรกิจต่อการพฒันาประเทศ กระบวนการทาง
ธุ ร กิ จ  ห่ ว งโ ซ่ คุ ณ ค่ าแ ล ะก าร ส่ งม อบ คุณ ค่ า สู่ ลู ก ค้ า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร ธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย แนวคิด
และความส าคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของจริยธรรมต่อองคก์รและ
สงัคม จริยธรรมกบัความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจ การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ความรับผิดชอบในสินค้าและบริการ และบรรษัท     
ภิบาล 
 Environmental architecture of business; business 
characteristics; role of business sector on the development of 
country; value chain mangement and value handling; 
relationship between organization, business, and stakeholder; 
concept and importance of business ethics; social and 
environmental responsibility; effect of ethics on organization 
and society; ethics and sustainable business operation; 
customer protection; responsibility on goods and services; and 
corporate governance 
926-121 หลกักำรตลำด   3((3)-0-6) 
 Principles of Marketing 
  ความหมาย ความส าคญั หนา้ท่ีและ
กระบวนการทางการตลาด ปรัชญาทางการจดัการการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเป้าหมาย พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวจิยัทางการตลาด 
และสภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
  Definitions, significance, roles, and 
marketing processes; marketing management philosophies; 
marketing combinations; target market; consumers’ behavior; 
marketing information technology system; research on 
marketing; marketing environment 
 
 
 

926-244 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ* 3((3)-0-6) 
 Quantitative Analysis* 
 การพฒันาตวัแบบส าหรับการตดัสินใจ 
โปรแกรมเชิงเสน้ ปัญหาแถวคอย การวเิคราะห์ข่ายงาน 
อนุกรมเวลาและเทคนิคการพยากรณ์ ห่วงโซ่มาร์คอฟ ตวั
แบบเชิงปริมาณอ่ืนๆและการใชค้อมพิวเตอร์วธีิเชิงปริมาณ 
 Development of medels for making decision; 
linear programming, queuing theory; time series; network 
analysis; forecasting techniques; Markov chain; other 
quantitative models; the use of computer-aided softwares 
 
926-301 พฤตกิรรมองค์กร*  3((3)-0-6) 
 Organizational Behavior* 
 แนวคิดพ้ืนฐานพฤติกรรมองค์กร เพ่ือให้เกิด
ความเขา้ใจทั้งระดบับุคคล กลุ่มและองคก์ร ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล กลุ่ม และองคก์รต่อการปฏิบติังาน และเนน้
เทคนิคต่างๆ ท่ีจะน ามาใชป้ระยกุตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดผลิตภาพ
ในองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยและปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กร วฒันธรรมองค์กร แนวทางการปรับปรุง
องคก์รให้มีประสิทธิภาพและการสร้างเสถียรภาพของการ
บริหารองคก์ร เพ่ือน าไปสู่การบริหารการเปล่ียนแปลงได้
อยา่งย ัง่ยนื 
  Basic organizational behavior 
concepts; the relationships between individuals, groups 
and organizations; techniques applied to enhance 
productivity; analysis of factors and conflicts within the 
organization; organizational culture; guidelines for 
effectively organizational development; establishment of 
organizational management for sustainable change 
 
926-307 กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์*         3((3)-0-6) 
 Strategic Management  
 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์และ
น โยบ าย ธุ ร กิ จ  กล ยุท ธ์ ระดับ ต่ างๆ  ตัวแบ บ และ
กระบ วนก ารตัด สิ น ใจ เชิ งกล ยุท ธ์  ก ารวิ เค ร าะ ห์



สภาพแวดล้อม และการพฒันาความสามารถในการแข่งขัน                
การก าหนดกลยทุธ์และนโยบายธุรกิจ การสร้างความไดเ้ปรียบ
เชิงแข่งขัน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุม    กลยุทธ์ 
กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
  Definitions and concepts of strategy and 
Business Policy; levels of strategy models and processes of 
strategic decision environmental analysis; competitive 
advantage; strategic and Business Policy making; evaluation 
and strategic control; business case study 
 
926-310 กฎหมำยพำณิชย์   3((3)-0-6) 
 Commercial Laws 
 กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติ
บุคคล การตั้ งห้ างหุ้น ส่วน บริษัทจ ากัด   การเลิกกิจการ
ทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ซ้ือ
ขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋เงิน พระราชบญัญติั
เก่ียวกบัเช็ค 
 Principles of the civil and commercial laws; law 
juristic entries; limited partnership establishment; limited 
companies; property; dissolutionz juristic acts; contracts; 
specific contracts in relation to business transactions: hire 
purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of 
Cheques 
 
929-105 เศรษฐศำสตร์ธุรกจิ*  3((3)-0-6) 
 Business Economics 
                หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้ งทางด้านจุลภาค
และมหภาค วิธีการประยุกต์ เพ่ือใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การ
พยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ อุปสงค์และอุปทาน
ส าหรับตลาดต่าง ๆ  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต การผลิต 
การวิเคราะห์ความยืดหยุน่ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์
ตน้ทุน การก าหนดราคา ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ รายได้
ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝาก การคลงั
รัฐบาล การคลงัระหว่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบายการให้
สินเช่ือและการตดัสินใจในการลงทุนการศึกษากรณีต่าง ๆ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 Principles and theories of micro and macro 
economic, and their implementation for business, economic 
forecast, demand and supply, consumer behavior, producer, 

production, elasticity analysis; production planning; cost 
analysis; pricing; different economic system, national 
income, finance and banking, inflation, deflation, public 
finance, international trade, mortgage loan policy analysis 
and decision making; case studies in business 

931-110 กำรบัญชีขั้นต้น 1*  3((3)-0-6) 
 Principles of Accounting I 
 หลักก ารบัญ ชี  ความหมายของก ารบัญ ชี 
ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบญัชี รูปแบบของธุรกิจ 
วงจรการบัญชี นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดท างบ
การเงิน มาตรฐานการน าเสนองบการเงิน และการจดัท างบ
การเงินส าหรับกิจการบริการกิจการซ้ือมาขายไป การ
บันทึกบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวนัเฉพาะ 
บัญชีคุมยอด และบัญชีแยกประเภทย่อย จริยธรรมของ
วชิาชีพบญัชี การบญัชีหา้งหุน้ส่วน 
 Principles of accounting; meaning of 
accounting; usefulness of accounting information; form 
of business; accounting cycle; accounting policy and 
standard about financial statement preparation; and 
preparing financial statements for service and 
merchandise business; accounting for value added tax; 
special journal; control accounts and subsidiary ledgers; 
professional code of ethics; accounting for partnership 
 
931-111 กำรบัญชีขั้นต้น 2*  3((3)-0-6) 
 Principles of Accounting II 
                การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเก่ียวกับการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ การจดัท างบกระแสเงินสด 
การจัดท างบการเงินจากรายการท่ีบันทึกไวไ้ม่สมบูรณ์ 
หลกัการและวธีิการของระบบใบส าคญั วธีิการบนัทึกบญัชี
ขั้นตน้เก่ียวกบัเงินสดและการจดัท างบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับ สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ค่าเส่ือมราคา ทรัพยากรธรรมชาติและมูลค่า
สูญส้ิน 
                    Accounting for manufacturing business; 
principle accounting for electronic commerce; preparing 
statement of cash flow; preparing financial statement 
from single-entry bookkeeping system; voucher system 
principles and procedures; fundamental accounting 



procedures of cash control and bank reconciliation statements; 
accounts receivable and notes receivable; inventory; property, 
plant and equipment; depreciation; natural resources and 
depletion 
 
931-113  กำรบัญชีเพือ่กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 

Environmental Management Accounting 
กรอบแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ผลกระทบเชิงลบ

ของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม กระบวนการ
จัดการส่ิงแวดล้อม การจัดท ารายงานต้นทุนส่ิงแวดลอ้ม และ
ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไดรั้บจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีเป็น
ตัวเลขทางการเงิน และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดท า
รายงานขอ้มูลการจดัการส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อผูบ้ริหาร การจดัท า
รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนเสนอต่อผูใ้ชภ้ายนอกตามแนว
ปฏิบติัของ ISO หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

A framework of sustainable development; negative 
effects of business operations environment and society; 
environmental management process; preparing an 
environmental cost report; financial and nonfinancial benefits 
of environmental management; preparing and environmental 
management report for management; preparing a sustainable 
development report in accordance with ISO guideline and 
related agencies in order to present external users 
 
931-114 กำรบัญชีหน่วยงำนภำครัฐ  3((3)-0-6) 
 Public Sector Accounting 

ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการบญัชีรัฐบาล  ความ
แตกต่างระหว่างบัญ ชีรัฐบาลกับบัญ ชีองค์การธุรกิจ  วิธี
งบประมาณ การบญัชีราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การ
ปิดบญัชี การท ารายงาน และการตรวจสอบบญัชีส่วนราชการ 
 Characteristics and purposes of government 
accounting; the differences between government accounting 
and business organization accounting; principles of 
government accounting; budget procedure, account of the 
central government and provincial; closing the accounts; 
accounting  reporting; government auditing   
 
 
 

931-115  กำรบัญชีเฉพำะกจิกำร 3((3)-0-6) 
Accounting for Specific Enterprises 

ลกัษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชและการ
ควบคุมภายใน รายงานทางการเงินของกิจการประเภท
ต่างๆ เช่น สถาบนัการเงิน การประกนัภยั ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ธุรกิจการเกษตร คลังสินค้า โรงแรม 
โรงพยาบาล กิจการสาธารณูปโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
สหกรณ์ หรือกิจการใหบ้ริการอ่ืน ตามความเหมาะสม 
 Characteristics of specific business operations; 
accounting procedures and internal control; 
report of financial statements for institutes such as 
financial institution, insurance business, small and 
medium business, agricultural business, warehouse, hotel, 
hospital, public welfare, real estate, cooperative or other 
service businesses which are appropriately selected 
 
931-117 กำรบัญชีโรงแรม  3((3)-0-6) 

Hotel Accounting  
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม ระบบบญัชี
ของธุรกิจโรงแรม การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เงิน
สดและการควบคุมเงินสด ลูกหน้ี การจัดซ้ือและสินค้า
คงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ การควบคุมต้นทุน
อาหารและเคร่ืองด่ืม งบการเงินและการรายงาน 
 Basic knowledge of hotel business; hotel 
business accounting systems, revenue and expense 
recognition; cash and cash control, accountings 
receivable, purchasing system and inventory, property, 
plant and equipment, cost control for food and beverages, 
and financial statement report 
 
931-118 กำรบัญชีธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 

Agribusiness Accounting 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจเกษตร ระบบบญัชี
ของธุรกิจเกษตร การบนัทึกบญัชีสินทรัพยชี์วภาพ ลูกหน้ี 
สินคา้เกษตรคงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายผลิตผล
จากพืชไร่ การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางการเกษตร เงิน
สดและการควบคุมเงินสด งบการเงินและการรายงาน 
 Basic knowledge about agribusiness; 
agribusiness accounting systems, accounting for 



agriculture assets such as biological assets (a living animal or 
plant), receivable accounts, inventory, property, plant and 
equipment; revenue and expense recognition for agricultural 
products; cash and cash control,  financial statements and 
reports 
 
931-119  กำรวำงแผนก ำไรและกำรควบคุม 3((3)-0-6) 

Profit Planning and Control 
บทบาทของฝ่ายบริหารในการวางแผนก าไร ล าดับ

ขั้นในการวางแผนก าไร การใชง้บประมาณในการวางแผน การ
จัดท างบประมาณ การใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้ 

 Roles of management toward profit 
planning; steps of profit planning; the use of budgets for 
planning emphasising on preparation and the use of budgeting 
as a tool in controlling operation according to the designed 
planning; budgeting preparations in different aspects 

 
931-211 กำรบัญชีขั้นกลำง 1*  3((3)-0-6) 
                Intermediate Accounting I 

หลกัการและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย์
หมุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนการจ าแนกประเภทสินทรัพย ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย ์การตีราคา การดอ้ยค่าของ
สินทรัพย์การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูล อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

Principles and practices of current assets and non-
current assets; asset classification; recognition and valuation; 
impairment of assets; presentation of assets in financial 
statements; disclosure of information  related  to assets; real 
estate for investment 
 
931-212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2*  3((3)-0-6) 
                Intermediate Accounting II 

หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมี
ปัญหา ส่วนของผูถื้อหุ้น สิทธิพิเศษในการซ้ือหุ้นและหุ้นทุน
ซ้ือคืน การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ก าไรต่อหุ้น การเปล่ียน
ส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช าระบัญชีของห้าง
หุ้นส่วน  บริษทัจ ากดั  และบริษทัมหาชนจ ากดั งบกระแสเงิน

สด การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสิน
และส่วนของเจา้ของ  การเปล่ียนแปลงทางการบญัชีและ
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด การเลิกกิจการ เคร่ืองมือทางการเงิน 

Current liabilities; noncurrent liabilities; 
provisions and contingent liabilities; troubled-debt 
restructurings; stockholders’ equity; stock right and 
treasury stock; share-based payments; earnings per share; 
changes of ownership; dissolution  and liquidation  for 
partnership, corporation, and  public  limited  
corporation; cash flow statement; presentation  and  
disclosure of  information related  to  liabilities  and  
owner’s equity; accounting  changes  and  errors 
corrections; liquidation of business; financial instrument 
 
931-213 กำรภำษอีำกร*   3((3)-0-6) 
 Taxation  

หลกัการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษี
อากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ความรับผิดชอบใน
การเสียภาษี การค านวณภาษี การจดทะเบียน การจัดท า
แบบฟอร์ม การจัดท ารายงาน และการยื่นแบบแสดง
รายการ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอากร
แสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีส าหรับ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้ งบริษัทไทยและ
บริษทัขา้มชาติ ประเด็นปัจจุบนัเก่ียวกบัการภาษีอากร 

Principles, types and guidelines of taxation: 
personal income tax; corporate income tax, value added 
tax; specific business tax, tax point, tax calculation, tax 
registration, preparation of forms and reports, and tax 
submission; withholding tax; introduction to stamp duty, 
customs tax, and BOI privilege tax for national and 
multinational companies; current issues on taxation 
 
931-214 กำรบัญชีภำษีอำกร*  3((3)-0-6) 

Tax Accounting 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  931-213  กำรภำษีอำกร 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาการบัญชีกับการภาษี
อากร ความแตกต่างระหวา่งก าไรสุทธิตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทั่วไปและตามหลกัประมวลรัษฎากร การบันทึก



บญัชีผลแตกต่าง การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การบญัชี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล การบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม วิธีการบัญชี
เก่ียวกับภาษีแต่ละประเภท ความรับผิดชอบในการเสียภาษี  
จริยธรรมของวชิาชีพการบญัชีในการจดัท าบญัชีเพื่อประโยชน์
ในการเสียภาษี 
Prerequisite : 931-213 Taxation 

The relationship between accounting and tax; the 
differences between net income according to generally 
accepted accounting principles and net income according to 
the revenue code, and recording differences; personal income 
tax, corporate income tax and value added tax, tax accounting 
procedures; tax responsibilities; the code of ethics for 
professional accountants 
  
931-215  กำรบัญชีต้นทุน 1*   3((3)-0-6) 
                Cost Accounting I 
 บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน การ
จ าแนกประเภทตน้ทุน ระบบตน้ทุนผลิตภณัฑ์ ระบบตน้ทุน
งาน ระบบต้นทุนช่วง การบัญชีส าหรับวตัถุดิบ ค่าแรงและ
ค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีส าหรับเศษวสัดุ สินค้าเสียและ
สินคา้มีต าหนิ การบญัชีส าหรับผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอย
ได ้ระบบตน้ทุนมาตรฐาน การปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิต การ
วิเคราะห์ผลต่างตน้ทุนมาตรฐาน ตน้ทุนฐานกิจกรรมและการ
บริหารสินคา้คงคลงั 

Roles of cost accounting; cost concepts; cost 
classification; product costing system; job-order system; 
process costing system; accounting for raw material, labor, 
and factory overhead; accounting for wasted materials, scraps 
and defective products; accounting for joint and by-products; 
standard costing system; factory overhead allocation; standard 
cost variance analysis; activity-based costing; and inventory 
management 
 
931-216  ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี* 3((3)-0-6) 
                Accounting Information Systems 

หลักการและวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เทคนิคการจัดท าเอกสารแบบฟอร์ม ทะเบียน    
ผ ั ง บั ญ ชี ข อ ง ธุ ร กิ จ  ค ว าม เ ส่ี ย ง แ ล ะ ค วบ คุ ม ภ าย ใน 
กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศในระบบทางการบัญชี 

วงจรรายการคา้และกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบ
รายงานต่างๆ การใช้ระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Principles and procedures of accounting 
information system design; techniques of document 
design, forms, and charts of account, various business 
risk and internal control; accounting information system 
development processes;  transaction cycle and business 
processes; designing reports; usage of information 
technology for data analysis to support decision making 
 
931-217 กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนและกำรควบคุมทำงกำร
จดักำร                                             3((3)-0-6) 

Performance Measurement and 
Management Control 

การงบประมาณและการตั้ งค่าเป้าหมาย การ
วัดผลการด าเนินงานและการรายงานระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและการจูงใจ ทางเลือกในการก าหนดตวัช้ีวดั
ผล การด าเนินงานและการพฒันา การน ากลยทุธ์ธุรกิจไปสู่
การปฏิบติั การประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัหน่วย
ธุรกิจ ทีมและบุคลากร 
 Budgeting and target setting; performance 
measurement and reporting; incentives and compensation 
systems; alternative measurements of corporate 
performance; development and implementation of 
business strategy; performance evaluation for companies, 
business units, teams, and individuals 
 
931-218  กำรตรวจสอบและควบคุมระบบสำรสนเทศ
                              3((3)-0-6) 

Information System Audit and Control 
แน วคิดและผลกระทบจากการน าระบบ

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชี 
การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ การ
ทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกนั การประเมิน
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการ
ตรวจสอบระบบบัญชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 



Concepts and consequences of using computer 
systems for accounting process; the internal control of the 
computerized systems; computer frauds and preventions.; the 
assessment of risk and the internal control; the analysis of 
reliable data processing, computerized auditing techniques, 
and computer software for auditing  
 
931-219  กำรบัญชีนิตเิวช   3((3)-0-6) 

Forensic Accounting  
ความหมาย แนวคิด และการพฒันารูปแบบการบญัชี

นิติเวช ความแตกต่างระหวา่งการบญัชีนิติเวชกบัการตรวจสอบ
ทุจริต คุณสมบัติและหน้าท่ีความรับผิดชอบของนักบัญชี
นิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของนักบญัชีนิติเวชในกระบวนการ
ฟ้องร้องเพื่อด าเนินคดีในศาล 

Definitions, concepts and development of forensic 
accounting, differences between forensic accounting and 
fraud detection; qualifications and responsibilities of forensic 
accountant; institute of forensic accounting profession; fraud 
detection techniques; participation of forensic accountant in 
the litigation process  
 
931-220 กำรเงนิและกำรบริหำรกำรเงนิ 3((3)-0-6) 
 Finance and Financial Management 
 แหล่งเงินทุนส าหรับองค์กร การจัดหาเงินทุนจาก
ธนาคาร เคร่ืองมือทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและ
ตลาดพนัธบตัรรัฐบาล การวิเคราะห์ความตอ้งการดา้นกระแส
เงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร การค านวณต้นทุน
เงินทุนขององค์กร เทคนิคการจัดท างบประมาณการลงทุน 
วธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยวิธีรายได ้วิธีสินทรัพย ์และ
วิธีมูลค่าตลาดท่ีใชส้นับสนุนการตดัสินใจลงทุน การวางแผน
ธุรกิจและการบริหารการเงินระยะยาว 
 Sources of fund; bank funding; financial 
instruments; debenture markets, capital markets and 
government bond market; cash flow and working capital 
requirement analyses; costs of capital calculation; techniques 
for investment budgeting; asset appraisal by revenue, assets, 
and marketing  methods for supporting investment decision 

making; business planning and long-term financial 
management 
 
931-221 สัมมนำปัญหำบัญชีภำษีอำกร           3((3)-0-6) 
 Seminar in Taxation Problems  

อภิปรายและวิเคราะห์การวินิจฉัยปัญหาภาษี
อากร จาก ค าพิพากษาของศาล คณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรมสรรพากร และ  ส่วนท่ี เก่ียวกับกฎหมาย รวมทั้ ง
ประมวลรัษฎากรใหม่ท่ีออกมาบังคับใช้ และแนวทาง
แก้ไขปัญหา โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสาร 
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Discussion and analysis of tax problems from 
the court's judgment, Council of State, the Revenue 
Department, and the section related laws; Including the 
new revenue code issued and solutions by using case 
studies, articles, and related documents both in country 
and abroad 

 
931-222 กำรบัญชีสหกรณ์  3((3)-0-6) 
                Co-operative Accounting  
 หลักและวิธีการของสหกรณ์ เปรียบเทียบกับ
ระบบบัญชีทั่วไป การรายงานการเงิน  ระเบียบของ
สหกรณ์ประเภทท่ีส าคญั เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
ร้านคา้  สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์ประมง ฯลฯ 
 Cooperative principle and method comparing to  
general accounting system, financial reporting, important 
cooperative regulations, agricultural cooperative, store 
cooperative, savings cooperative , Fisheries Co-
operatives. 
 
931-223 กำรบัญชีธุรกจิบริกำรสุขภำพ              3((3)-0-6)  
               Accounting for Health Care Business 
 ลักษณะ ประเภทและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจบริการสุขภาพ โรงพยาบาลของรัฐบาลและธุรกิจ
สุขภาพท่ีไม่หวงัผลก าไร โรงพยาบาลเอกชน กองทุนท่ีมี
ข้อจ ากัด  สินทรัพย์ ห น้ี สิน  ส่วนของเจ้าของ รายได ้
ประเภทและแห ล่งรายได้ และการรับ รู้รายได้ของ
โรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ผลก าไร



และเงินบริจาค ค่าใช้จ่าย ประเภทและการรับรู้ค่าใช้จ่าย งบ
การเงินและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Characteristics, types, and activities related to health 
care business; governmental hospitals as non-profit health 
care organization; private hospital; restricted funds; assets; 
liabilities; equity; revenue, sources and types of revenue; 
revenue recognition for governmental and private hospitals; 
gains and donation; expenses; types of expense and expense 
recognition; financial statements and related accounting 
standards 
 
931-224  กำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่งำนบัญชี 
                                                3((2)-2-5)  
 Computer Programming for Accounting 

หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม การเขียน
ผงังาน ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
พ้ืนฐานของโปรแกรม องค์ประกอบของค าสั่ง การใชต้วัแปร 
การด าเนินการ ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างขอ้มูล
แบบอาร์เรย ์โครงสร้างค าสั่งแบบตามล าดบั เลือกท าและการ
วนซ ้ าหรือลูป การใช้งานและสร้างฟังก์ชันในโปรแกรม
พ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ การพฒันาโปรแกรมเพ่ือ
ท างานบนระบบต่าง ๆ โดยการใช้ ภาษาใดภาษาหน่ึงในการ
เขียนโปรแกรมเพื่องานบญัชี 

General principles of programming; work flow 
writing; computer programming algorithm; program 
infrastructure; command element; using variables; operation; 
different types of data types; array data structure; sequential 
order structure, choose to do, and loop or loop; use and create 
functions in basic programs; object-oriented programming; 
program development to work on various systems by using 
one of the programming languages for accounting 
 
931-312 กำรบัญชีขั้นสูง 1*   3((3)-0-6) 
 Advanced Accounting I 

การบัญชีการร่วมการงาน  การบัญชีฝากขาย  การ
บัญชีเช่าซ้ือและการขายผ่อนช าระ  การบัญชีสัญญาก่อสร้าง 
การบญัชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ผลประโยชน์พนักงาน  การบัญชีภาษีเงินได้รอตดับัญชี การ

บัญชีของกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร การบัญชีกองทุน 
รายไดส้ญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ รายไดส้ญัญาเช่า   

Accounting for joint venture; accounting for 
consignment; accounting for hire purchase and 
installment sales; accounting for construction contracts; 
accounting for real estate businesses; investment 
property; employee benefits; accounting for deferred 
income tax; accounting for non-profit organizations; fund 
accounting; contract revenue from contract cutstomer; 
lease revenue 
 
931-313  กำรบัญชีขั้นสูง 2*             3((3)-0-6) 
               Advanced Accounting II 
               ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มโลกท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการคา้และการเงินระหว่างประเทศ บทบาทของธุรกิจ
ข้ามชาติ การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา การบัญชี
ส าหรับบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย การรวมธุรกิจ การบญัชี
เก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม งบการเงิน
รวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ
หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ส่วนงานด าเนินงาน งบ
กระแสเงินสดรวม งบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย การดอ้ย
ค่าของค่าความนิยม การแปลงค่างบการเงินของธุรกิจท่ี
รายงานเป็นเงินตราต่างประเทศ 
               Effects of global business environment on 
international trade and finance; role of multinational 
company; accounting for head quarter and branches; 
accounting for main office parent and subsidiary 
companies; business combinations; consolidated financial 
statement; consolidate financial statements according to 
IFRS and other related standards; operational segment; 
consolidate cash flow statement;  equity-method financial 
statement; goodwill impairment; translation of foreign 
currency financial statement 
 
931-314 กำรบัญชีต้นทุน 2*  3((3)-0-6) 
               Cost Accounting II 
 การใช้ข้อมูลต้น ทุน เพื่ อการตัด สินใจ  การ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตน้ทุน ปริมาณและก าไร ระบบตน้ทุนรวม ระบบตน้ทุน



ผนัแปรและการเทียบเคียงสมรรถนะกบัเกณฑ์มาตรฐาน การ
จดัท างบประมาณและพยากรณ์ การวิเคราะห์ตน้ทุนเพื่อการ
ตดัสินใจระยะสั้นและระยะยาวโดยใช้ขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอข้อมูลและจัดท า
รายงานสนบัสนุนการตดัสินใจ วางแผนและการท างบประมาณ
ประกอบการตดัสินใจ การบญัชีตามความรับผิดชอบและการ
รายงานแยกตามส่วนงาน การก าหนดราคาสินคา้ ราคาโอน การ
บริหารตน้ทุน การควบคุมคุณภาพ การวดัผลการปฏิบติังานจาก
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
 Usage of cost information for decision making; 
planning and controling business; relationship among costs, 
volume, and profit; full costing, variable costing and 
benchmarking; budgeting and forecasting; analysis of costs 
for short-term and long-term decision making by using of 
financial and nonfinancial information in order to present and 
preparing report to support decision making; accounting 
responsibility and segment reporting; pricing and transfer 
pricing; cost management; quality control; use of financial 
and non-financial information for performance measurement 
 
931-315  กำรสอบบัญชี*   3((3)-0-6) 
                Auditing 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  931-211  กำรบัญชีขั้นกลำง 1 และ 
931-212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2  

แนวคิดการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
เก่ียวข้อง ว ัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบบัญ ชี 
กฎหมายเก่ียวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชี ขอ้ตกลงในการรับงานสอบบัญชี 
การวางแผนการสอบบญัชี การประเมินความเส่ียง การประเมิน
ความ เส่ี ยงจากการทุ จ ริต  หลักฐานการสอบบัญ ชีแล ะ
กระบวนการรวบรวมหลักฐาน กระดาษท าการ การเลือก
ตวัอยา่ง การตรวจสอบรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์หน้ีสินและ
ส่วนของเจา้ของ รายงานของผูส้อบบญัชี การควบคุมคุณภาพ
งานสอบบญัชี กระบวนการรวบรวมหลกัฐานและการรายงาน
ในบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ งานบริการให้ความ
เช่ือมั่นและมาตรฐาน ท่ี เก่ียวข้อง  การตรวจสอบระบบ
สารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 
Prerequisite : 931-211 Intermediate Accounting I and 
                        931-212 Intermediate Accounting II 

Audit concepts; related standards for auditing 
professional; audit objectives and scope; legal provisions 
on auditing; ethics and responsibilities of auditors; 
agreement on client acceptance; audit planning; risk 
assessment; fraud risk assessment; audit evidence and 
procedures for obtaining evidence; working paper; 
sampling; examination of revenues, expenses, assets, 
liabilities and owners’ equity; auditor’s reports, quality 
control for audit; procedures for obtaining evidence and 
reporting in audit-related service engagements; assurance 
engagements and related standards; information 
technology auditing by computer 
 
931-316  กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน*
                             3((3)-0-6) 
                 Internal Control and Auditing  

ลกัษณะและความส าคญัของการควบคุมภายในท่ี
มีประสิทธิผล การประเมินผล การควบคุมภายในทั้ ง
กิจการทั่วไปและกิจการท่ีใช้คอมพิวเตอร์ วตัถุประสงค ์
รูปแบบ และขอบเขตการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน 
จรรยาบรรณ คุณสมบัติ หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู ้
ตรวจสอบภายใน วิธีการตรวจสอบภายใน ระบบขอ้มูลท่ี
ประมวลผลด้วยมือและคอมพิ วเตอร์  แนวทางการ
ตรวจสอบการปฏิบติังาน การรายงาน  การตรวจสอบและ
การติดตามผล หลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สิทธิและ
ความรับผิดชอบของผูเ้ป็นเจา้ของ นกัลงทุน และผูมี้หนา้ท่ี
ในการก ากับดูแล บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสียในข้อการ
ก ากับ ดู แล  ก าร เปิ ด เผ ยข้อ มู ล และความ โป ร่งใส 
องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการก ากับดูแลองค์กร 
ความเส่ียงและโอกาสขององค์กร กรอบแนวคิดในการ
บริหารความเส่ียง องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

Characteristics and the importance of effective 
internal controls; internal control appraisal in both 
manual and computerized business; internal audit 
objectives, types and scopes; internal audit standards, 
code of ethics, qualifications, functions, internal auditor’s 
responsibilities, audit tests, manual and electronic data 
processing, audit programs, audit reports, and follow up; 
good corporate governance; rights and responsibility of 



owner, investors, and authorizers; role of stakeholder on codes 
of corporate governance; disclosure and transparency;  
elements of corporate governance framework; risk and 
opportunity of firm; conceptual framework of risk 
management; and elements of internal control 

 
931-317 เตรียมสหกจิศึกษำและฝึกงำน 1((1)-0-2) 

Cooperative Education and Internship 
Preparation 
หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน 

กระบวนการและขั้นตอน ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสห
กิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมคัร
งานอยา่งมืออาชีพ  

Concepts of cooperative education and internship; 
process, regulations procedure, and related to cooperative 
education and internship; basic knowledge and techniques for 
job application  

 
931-318 สัมมนำทำงกำรบัญชี*  3((2)-2-5) 

Seminar in Accounting  
เงือ่นไข : นักศึกษำต้องสอบผ่ำนวิชำชีพบังคบัมำแล้วไม่ต ำ่กว่ำ 
15 หน่วยกติ 
 อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นเก่ียวกับ
วชิาชีพ จากกรณีศึกษา บทความและวารสารทางวชิาชีพ 
Condition : Students must passed core accounting courses 
at least 15 credits 
 Discussion and analysis of important issues related 
to accounting professional from case studies and professional 
journals 
931-319  กำรจดักำรฐำนข้อมูล  3((2)-2-5) 

Database Management 
แนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบ

ฐานข้อมูล วิธีการจัดโครงสร้าง วิธีการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล  

Concepts, structures, and components of the 
database management system, database design, relational data 
model, and application of the database management system 
 

931-320 กำรฝึกงำน ไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์  
 Practical Training 

เงือ่นไข : ส ำหรับนักศึกษำช้ันปี 3 
ฝึกปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการบัญชีในสถาน

ประกอบการ  มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 
สปัดาห์ เม่ือส้ินสุดการฝึกงานนกัศึกษาตอ้งน าเสนอผลการ
ปฏิบติังาน วดัผลการฝึกงานเป็นผา่นหรือไม่ผา่น 
Condition: For fourth-year students 
Prerequisite : 931-317  Cooperative education and 
Internship Preparation 

Internship relating to accounting in enterprises; 
working at least 1 6 weeks for internship period; at the 
end of the internship, students must present their 
performance ; evalution of training performance 
(Satisfactory or Unsatisfactory) 
 
931-411  รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน*
                              3((3)-0-6) 
                Financial Reporting and Financial 
Statement Analysis 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีในการจดัท างบ
การเงิน ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเหตุการณ์
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน การรายงานแยกตามส่วน
งาน การจัดท างบการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยขอ้มูล
ทางการเงิน การวิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบนัและใน
อนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการ
วิเคราะห์อัตราส่วน การวิ เคราะห์แนวโน้มและการ
วิเคราะห์กระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะประโยชน์และผลกระทบจากรายงานของ
ผูส้อบบญัชี การตีความของรายงานต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูล
ท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยัง่ยืนและ
รายงานฉบบับูรณาการ 

Regulations of accounting professions for 
financial statements; estimating liabilities, contingent 
liabilities and contingent assets; events after the reporting 
period; segment reports; preparing interim financial 
statements; disclosures of financial reports; financial 
status analysis for current and future of the firm by 
various teniques including ratio, trend, and cashflow 



analyses; tools for analyzing consolidated and separate 
financial statements; benefits and impacts of an auditor’s 
report; reports interpretations including nonfinancial 
information such as sustainability report and comprehensive 
report 

 
931-412 สหกจิศึกษำ 2             6(0-30-0) 

Cooperative Education II 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  931-317  เตรียมสหกิจศึกษำและ
ฝึกงำน 
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวิชาของนักศึกษา ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก การ
มอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอน ปฏิบติัตามระเบียบของ
องคก์รเสมือนเป็นพนกังาน การน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาบูรณาการ
ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีระยะเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ย
กว่า 16 สัปดาห์ มีการประเมินผลร่วมกันกับฝ่ายทรัพยากร
มนุษยห์รือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งของสถานประกอบการ เม่ือส้ินสุด
การปฏิบติังานนกัศึกษาตอ้งน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ
ของโครงงานหรืองานวจิยั 
Prerequisite : Cooperative education and Internship 
preparation 
 Internship at a workplace in accordance with the 
field of study through job application process and recruitment; 
handling work responsibility and following roles as full-time 
staffs; integrate knowledge to assigned work; working at least 
16  weeks for internship period; being cooperatively assessed 
by the Department of Human Resource or relevant 
departments in the workplace; at the end of work, students 
must present academic report in the form of a project or 
research 
 
931-413 กำรฝึกงำนทำงกำรบัญชี    3(0-9-0) 

Internship in Accounting 
เงือ่นไข : ส ำหรับนักศึกษำช้ันปี 4 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  931-317  เตรียมสหกิจศึกษำและ
ฝึกงำน 

ฝึกปฏิบัติงาน ท่ี เก่ียวข้องกับการบัญ ชีในสถาน
ประกอบการ มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
เม่ือส้ินสุดการฝึกงานนกัศึกษาตอ้งน าเสนอผลการปฏิบติังาน 

Condition: For fourth-year students 
Prerequisite : 931-317  Cooperative education and 
Internship Preparation 

Internship relating to accounting in enterprises; 
working at least 16 weeks for internship period; at the 
end of the internship, students must present their 
performance 
 
931-414 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ
ทำงกำรบัญชี                       3((3)-0-6) 
Accounting Information System Analysis and Design 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  931-216  ระบบสำรสนเทศ
ทำงกำรบัญชี 

หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการใน
โครงการ วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ตามกระบวนการทางบัญชี และการควบคุมภายใน การ
ออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบการส่งออกขอ้มูล การ
ออกแบบการน าเข้าข้อมูล และการออกแบบส่วนต่อ
ประสานกบัผูใ้ช ้การน าไปใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบ 
Prerequisite : 931-216  Accounting Information 
Systems 
Principles of information system development; cycle of 
information system development; tool and techniques for 
analyzing and designing information system; project 
management; analyzing and  designing information 
system according to accounting procedures and internal 
control; database design; output design, input design and 
user interface design; system operation and maintenance 
 
931-415  กำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
และกำรควบคุม                                             3((3)-0-6) 

Information System Security and Control  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 931-216 ระบบสำรสนเทศ
ทำงกำรบัญชี 

การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
การสร้างระบบ การควบคุมระบบและการประกนัคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ 



Prerequisite : 931-216 Accounting Information Systems 
Security for information system; implementation; 

control and quality assurance of the information systems 
 

931-416 กำรวำงแผนภำษี   3((3)-0-6) 
               Tax Planning 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  931-214   กำรบัญชีภำษี
อำกร 
การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ เพ่ือให้
การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยดัภายใตก้รอบของกฎหมาย
และความรับผิดชอบต่อสงัคม 
Prerequisite :  931-214   Tax Accounting 

Tax planning for personal income tax, corporate 
income tax, withholding tax, value added tax, and other types 
of tax paying for efficient tax payment under the revenue 
codes and full responsible for society 
 
931-417  โปรแกรมส ำเร็จรูปเพือ่งำนบัญชี             3((2)-2-5) 

Software Packages for Accounting 
ความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี การ

ฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชีส าหรับ
วงจรธุรกิจทั้งหมด การจดัท างบการเงินและรายงานทางการเงิน
ส าหรับผูบ้ริหารโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี   

General knowledge about software packages; 
practice in general purpose software and accounting software 
packages for business transaction cycle; preparation of 
financial statement and management reporting to 
administrators 
 
931-419 กำรวจิยัทำงกำรบัญชี  3((2)-2-5) 

Accounting Research 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  วชิำ 934-020   สถิติเพื่อกำรวจิัยทำง
ธุรกจิ 

แนวคิด หลกัการ และความส าคญัของการวิจัยทาง
บัญชี ประเภทของการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเลือก
เคร่ืองมือท่ีจะท าการวิเคราะห์ และการสร้างเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การตีความ 
การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวจิยั 

Prerequisite : 934-020 Statistics for Business Research 
 Concepts, principles, and importance of 
accounting research; types of research; Research 
designing; choosing tools for analysising and building 
tools for data collection; data processing; data analysis; 
interpreting results; report writing and research 
presentation 
 
934-020 สถิตเิพือ่กำรวจิยัทำงธุรกจิ                  3((2)-2-5) 
 Statistics for Business Research 
 ความหมาย ความส าคัญของสถิติ การสุ่ม การ
แจกแจงตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ 
สถิติแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผล การแปลผล 
 Definitions and importance of statistics; 
sampling distribution; estimation and hypothesis testing; 
analysis of variance and correlation; nonparametric 
statistic; using statistic software and interpretation 
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                 1(0-2-1) 
                Spreadsheet Software for Accounting  
                ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรม
ตารางการค านวณส าหรับงานบญัชี การเขียนสูตรเพื่อใชใ้น
วตัถุประสงค์การค านวณ พยากรณ์ จดัท ากราฟๆ แผนภูมิ
ต่างๆ และจัดท ารายงาน ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบ
ฐานขอ้มูล การใชป้ระยกุต์ใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล
ในงานดา้นบญัชี 
 Basic knowledge of spreadsheet software for 
accounting, writing formulas for calculation, forecasting, 
graphs, charts, and report; introduction to database;  
applied database management software to manage 
accounting data  
 
 
 
 


