
                                                                       
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ภำควิชำกำรบัญชี 

   
001-102                                                           2((2)-0-4) 
ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable Development 

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมาย
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา 
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน การวเิคราะห์การน าศาสตร์พระราชา
ไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนใน
ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the 
philosophy of sufficiency; work principles, understanding and 
development of the King’ s philosophy and sustainable 
development; an analysis of application of the King’ s 
philosophy in the area of interest including individual, 
business or community sectors in local and national level 

001-103                                                           1((1)-0-2) 
ไอเดยีสู่ความเป็นผู้ประกอบการ       
Idea to Entrepreneurship 

การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ 
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแนวคิดธุรกิจด้วย
เคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 

Introduction to new entrepreneur creation; business 
environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 

 
200-103                                                          2((2)-0-4) 
ชีวติยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว                  
Modern Life for Green Love   

ส ถ าน ก า ร ณ์ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ล ก ใ น ปั จ จุ บั น 
ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบนั สถานการณ์การใชน้ ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั 
สถานการณ์อากาศเสีย และการผลิตขยะ มูลฝอย วิธีการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 

Current situation of world environment, natural resources 
for living; current pollution in community; current situation of 
water usage and impact from daily life; current situation ofair 
pollution and solid waste; natural resources and pollution 
management 

200-107                                                                 2((2)-0-4) 
การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยุคดจิทิลั    
Internet of Thing for Digital life (WIL) 

แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยคุใหม่ แนะน าเทคโนโลยีการ
ส่ือสารยคุใหม่ การใชง้านอินเตอร์เน็ตอยา่งชาญฉลาด หลกัการของ
การเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

Introduction to modern computer technology; introduction 
to modern communication technology; smart internet usage; 
introduction to Internet of Things; introduction to program 
applications for 21st century skills 

315-201                                                                 2((2)-0-4) 
ชีวติแห่งอนาคต                                   
Life in the Future   

ก าร เป ล่ี ยน แป ล งส ภ าพ แ วด ล้ อ ม โล ก ใน อน าค ต 
เทคโนโลยี ชีวภาพและนาโน เทคโนโลยี  พลังงานสะอาด 
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 

Climate change in the future; biotechnology and 
nanotechnology; clean energy; information technology for living 
in the future; artificial intelligence 

315-202                                                                2((2)-0-4) 
การคดิกบัการใช้เหตุผล                        
Thinking and Reasoning 

นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิด
ของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล การให้เหตุผล การคิดเชิง
วทิยาศาสตร์และนวตักรรม 



The definitions and importances of thinking and 
reasoning; brain thinking process; types of thinking; causality; 
reasoning; scientific and innovative thinking 

322-100                                                          2((2)-0-4) 
ค านวณศิลป์                                     
The Art of Computing 

คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
ด าเนินชีวิต อัตราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวมและจัดการ
ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 

Mathematics in surrounding; mathematical modeling for 
life; interest rate; annuity; collection and management data; 
introduction to data analysis and presentation 

345-104                                                          2((2)-0-4) 
รู้ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั                         
Digital Technology Literacy 

การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝนการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งาน
แอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

Learn and utilize current technology and future trends in a 
secure and understandable way; practice the applications needed to 
work; uses of cloud computing applications for work effectively 

 

388-100                                                         1((1)-0-2)  
สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์                    
Health for All 

หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบติัการ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหาสุขภาพจิตท่ี
พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของ
อาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบั
สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

Principle and steps of basic life support, practice of basic 
life support in simulated situation; common mental health 
problems, warning signs, initial assessment and care; concepts 
of health and health promotion; first aid 

 
 
 

460-103                     3(3-0-6) 
หลกัการตลาด   
Principles of Marketing 
        ความหมายและขอบเขตของการตลาด ปรัชญาและแนวคิด
ท่ีส าคญัทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด  สภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการ
วิจยัทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
และการวางต าแหน่งทางการตลาด  การพัฒนาส่วนประสม
การตลาด 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   
 เป้าหมายและหน้าท่ีทางการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน  
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         

บัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน พระราชบญัญติัการบัญชี พ.ศ.2543 
หลกัการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวนัทั่วไป  และสมุด
รายวนัเฉพาะ  การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  บัญชีคุมและ
บญัชีย่อย  การจดัท างบทดลอง  การปรับปรุงบญัชีและการปิดบญัชี 
การจัดท ากระดาษท าการ การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการ
ให้บริการ กิจการซ้ือขายสินคา้  และกิจการอุตสาหกรรม  ระบบเงิน
สดยอ่ย   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 

การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ 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 
 หลกัเกณฑ์และวิธีการบญัชี เก่ียวกบัหน้ีสิน ประมาณการ
ห น้ี สิน  ห น้ี สิน ท่ี อาจจะเกิด ข้ึน  สินท รัพย์ท่ี อาจจะเกิด ข้ึน 
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 



 หลกัการและนโยบายการบญัชีทัว่ไปส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ มาตรฐานและนโยบายการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย ์
หน้ีสิน ส่วนทุน รายได ้และค่าใชจ่้าย ระบบบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผงับญัชีมาตรฐาน รายงานทาง
การเงิน การจัดท างบประมาณ  การประเมินการลงทุนและ
โครงการภาครัฐ 
 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 การบญัชีและการ
ควบคุมภายใน 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 

วตัถุประสงค์และแนวคิดของการบัญชีตน้ทุน  การจัด
ประเภทตน้ทุนและค านิยามท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบบญัชีท่ีใชบ้นัทึก
ตน้ทุน วิธีการบญัชีและการควบคุม วตัถุดิบ แรงงาน ค่าใชจ่้าย

การผลิต  การปันส่วนตน้ทุน ระบบบัญชีตน้ทุนงานสั่งท า ระบบ
บญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต ตน้ทุนฐานกิจกรรม ตน้ทุนมาตรฐาน การ
บัญชีส าหรับเศษซาก ของเสียและของมีต าหนิ การบัญชีต้นทุน
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 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูป
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า 
ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ ซอฟต์แวร์จัดการฐานขอ้มูล ซอฟต์แวร์
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 วิธีการประเมินและการจดัเก็บภาษีอากรต่างๆ 
ตามประมวลรัษฎากร และภาษี   ท่ีเก่ียวข้อง ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
เงินไดห้ัก    ณ ท่ีจ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ 
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 
 รูปแบบการตัดสินใจในการจัดการด 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 
  ความรู้พ้ืนฐานของธุรกิจระหว่างประเทศ 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 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอ้ผิดพลาด การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ี กิจการ
ร่วมค้า ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ สัญญาเช่า สัญญา
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 านักงานใหญ่และสาขาทั้ งในและต่างประเทศ 
การบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยและบริษทัร่วม   การจดัท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม 
การด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน การบญัชีส าหรับรายการท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 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 
 แนวคิดเก่ียวกบัการบัญชีระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีผลต่อวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
สถาบันระหว่างประเทศท่ี เก่ียวกับวิชาชีพทางการบัญ ชี  
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 

บทบาทของการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ จริยธรรม
ส าหรับนกับญัชีบริหาร การวเิคราะห์พฤติกรรมตน้ทุน การจดัการ
ตน้ทุนฐานกิจกรรม ระบบตน้ทุนเต็มและระบบตน้ทุนผนัแปร 
การก าหนดราคาสินค้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตน้ทุน 
ปริมาณ และก าไร การจดัท างบประมาณและงบประมาณยืดหยุ่น 
การวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีตามความรับผิดชอบ การก าหนด
ราคาโอน การวดัผลการด าเนินงานท่ีไม่เป็น  ตวัเงิน การใชข้อ้มูล
เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจดา้นการวางแผนและควบคุม และ
วเิคราะห์รายจ่ายลงทุน 

 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 
 ความรู้เบ้ืองต้นของการจัดการต้นทุน การจัดการต้นทุน
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 

กรอบแนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ผลกระทบเชิงลบของ
การประกอบธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 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 
 แนวคิดทัว่ไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี  
ววิฒันาการวิชาชีพสอบบญัชี  วตัถุประสงค ์การก ากบัดูแลการ
สอบบญัชี  กฎหมายและพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการบญัชีและ
การสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชี  
จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี  ขอ้ตกลงในการรับงานสอบบญัชี  
การทุจริตและขอ้ผิดพลาด  ขั้นตอนของการปฏิบติังานสอบบญัชี   
การประเมินความเส่ียง  การวางแผนการสอบบญัชี  ความเส่ียงใน
การสอบบัญชีและความมีสาระส าคญั หลกัฐานการสอบบัญชี  
วิธีการรวบรวมหลกัฐานและวิธีการตรวจสอบ  กระดาษท าการ 
การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี  การตรวจสอบสินทรัพย ์
หน้ีสิน   ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การสรุปผลการ
ตรวจสอบ  รายงานการสอบบญัชี  แนวทางการตรวจสอบบญัชีท่ี
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์  การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี  
การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอ่ืน การตรวจสอบและ
รายงาน-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 
 แนวคิดและวิวฒันาการของวิชาชีพตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ตามหลกั COSO ความรับผิดชอบ จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวชิาชีพ
ตรวจสอบภายใน บรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ การจัด
องค์กรและการบริหารของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประเภทของงาน
ตรวจสอบภายใน การจัดการความเส่ียงทั่วทั้ งองค์กร ขั้นตอนการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีส าคญั
ขององคก์ร 
 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 และการพฒันารูปแบบการบญัชีนิติเวช 
ความแตกต่างระหวา่งการบญัชีนิติเวชกบัการตรวจสอบทุจริต 
คุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของนกับญัชีนิติเวช สถาบนั
วชิาชีพการบญัชีนิติเวช เทคนิคและวธีิการตรวจสอบ การเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อด 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 การบัญชีต้นทุน 
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 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Prerequisite : 464-341 Accounting Information System 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางการ
บญัชี บทบาท และความส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรูป ประเภท
และการเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี การประยกุตใ์ช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีใหเ้หมาะสมกบัประเภทธุรกิจ 
 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 การสอบบัญชีและการให้

ความเช่ือมัน่ 

  : 464-341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Prerequisite : 464-341 Accounting Information System 
       : 464-331 Auditing and Assurance  
 แนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว 
COBIT และผลกระทบเน่ืองจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ
ประมวลผลทางดา้นการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การ
ประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ
ของการประมวลผลขอ้มูล เทคนิคและแนวการตรวจสอบระบบบญัชีท่ี
ใชค้อมพิวเตอร์ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ  
 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 หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดท า
แบบน าเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เคร่ืองมือและเทคนิค
ในการวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี ชนิด
ของโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบต่างๆ เคร่ืองมือและเทคนิค ในการ
วเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล  
 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 วิทยาการใหม่
ทางการบญัชี ซ่ึงจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยอาจารยผ์ูส้อน 

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

464-381           320 ช่ัวโมงการฝึกงานทางการบัญชี 
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 ช่ัวโมงเตรียมสหกจิศึกษา 
Cooperative Education Preparation 
 แนวคิดและหลกัการของสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอน ระเบียบและขอ้บงัคบั ความรู้และเทคนิคในการสมคัร
งาน การเสริมสร้างทกัษะและจริยธรรมในวชิาชีพ 

มาตรฐานสากล การเขียนรายงานทางวชิาการและการน าเสนอ
ผลงาน การพฒันาบุคลิกภาพ 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 ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นประโยชน์
สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจ  ท่ีหน่ึง  ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้ งในสาขาวิชา
และหรือระหวา่งสาขาวชิา  ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 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  

รายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบัญชี การ
จดัท างบการเงินจ าแนกตามส่วนงาน         งบการเงินระหวา่งกาล 
ขั้นตอนและวธีิการในการวเิคราะห์งบการเงินเพ่ือประโยชน์ในการ
ตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน การวเิคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบ
ต่องบการเงินจากการเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั โดย
เนน้การใชก้รณีศึกษาและการวเิคราะห์งบการเงิน  

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 และ
การควบคุม การวางแผนก าไรและการควบคุมโดยงบประมาณ 
การจัดท างบประมาณส าหรับธุรกิจผลิต ธุรกิจพาณิชยกรรม 
ธุรกิจบริการ  การรายงานและการวดัผลการปฏิบัติงาน การ
วเิคราะห์ก 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 การตรวจสอบภายในและ

การควบคุมภายใน 
Prerequisite  : 464-332 Internal Audit and Internal 

Control 
 การอภิปราย วิเคราะห์ และคน้ควา้เพื่อให้เกิดความรู้ 
ทกัษะ และความเขา้ใจในปัญหาในการปฏิบตัิงานของผู ้
ตรวจสอบภายใน แนวทางแกไ้ข ประเด็นท่ีน่าสนใจดา้นการ
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 การสอบบัญชีและการให้

ความเช่ือมัน่ 

Prerequisite  :  464-331 Auditing and Assurance  
 การอภิปราย วิเคราะห์และคน้ควา้เพ่ือให้เกิดความรู้ และ
ความเขา้ใจในมาตรฐานการสอบบญัชีและปัญหาในการปฏิบติังาน
ของผูส้อบบัญชี แนวทางการแก้ไข ประเด็นท่ีน่าสนใจด้านการ
สอบบญัชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใชก้รณีศึกษา บทความและ
เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 วิวฒันาการทางการบัญชี 
แนวทางการประยกุต์แม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีในการ
ปฏิบั ติ งานด้านบัญ ชีการเงินส าห รับองค์กรประเภทต่ างๆ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประเด็นท่ีน่าสนใจและปัญหาดา้นการบญัชี
การเงิน โดยใชก้รณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ 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 

 การอภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหาร
กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการ
บริหารตน้ทุน การจัดการตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ ตน้ทุนฐานกิจกรรม 
และการจดัการตน้ทุนฐานกิจกรรม การวเิคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า 



ตน้ทุนตามวงจรอายุผลิตภัณฑ์ ตน้ทุนตามเป้าหมาย  ต้นทุน
คุณภาพ ระบบบริหารสินคา้คงคลงัทนัเวลา การวดัผลแบบดุลย
ภ าพ  ป ระ เด็ น ท่ี น่ าส น ใจท างก ารบั ญ ชี บ ริ ห ารต าม
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ 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 ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี 
Prerequisite  : 464-341 Accounting Information System 

การอภิปราย วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ปัญหา
พิเศษดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใชก้รณีศึกษา บทความ และเอกสาร
ต่างๆ 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  คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่วนท่ี
เก่ียวกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน  ข้อก าหนด
พระราชบัญญัติอันเก่ียวเน่ืองกับนิคมอุตสาหกรรม  รวมทั้ ง
ประมวลรัษฎากรใหม่ท่ีออกมาบงัคบัใช ้
 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 าคญัและประโยชน์ของการวิจัย
ทางการบญัชี จรรยาบรรณของนกัวิจยั ขั้นตอน และวิธีด าเนินการวิจยั
ทางการบญัชี โครงร่างวิจยั ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละตั้งสมมติฐานใน
การวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประยุกต์ใชส้ถิติท่ีสอดคลอ้งกับ
การวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 
 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 
 การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทางการบัญชีใน
สถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริง
จากการไปปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว โดยมีระยะเวลาการ
ฝึกงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ ไม่นอ้ยกวา่ 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  การจัดหาเงินทุน  นโยบายจ่ายเงินปันผล 
การควบรวมกิจการ 

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

820-100                                                             2((2)-0-4)  
รักษ์โลก รักษ์เรา  
Save Earth Save Us 

หลกัการอยูอ่าศยัและใชชี้วติอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
และปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สังคมท่ี เปล่ียนแปลงไป ทั้ งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย
และยัง่ยนื  

Concept for creative, sustainable, and environmental 
friendly living, survival, and adaptation in the changing 
environment, science and technology, and society including 
environmental awareness raising with up-to-date edutainment 
for young generation 

876-102                                                                 3((3)-0-6) 
หลกัเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ 
Principles of Economics and Application 

แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และ
อุปทาน ความยืดหยุน่และการประยกุตใ์ช ้เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
ต้นทุนการผลิต และโครงสร้างตลาด แนวคิ ด พ้ืนฐานด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาค  ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐกิจ
ในระยะยาว การเงินการธนาคาร นโยบายการคลงัและการเงิน และ
เศรษฐกิจในระยะสั้น การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ  

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:  macroeconomic variables, 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 

895-001                                                                  2((2)-0-4) 
พลเมืองทีด่ ี 
Good Citizens 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
พลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 

Role; duty and social responsibility as a citizen; social 
organization; law; right; liberty; equality; living together in a 
multicultural society 

950-102                                                          3((3)-0-6) 
ชีวติทีด่ ี
Happy and Peaceful Life 
 ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวิต การ
เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การท างาน
อย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ ทกัษะการส่ือสารและการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์ 
 Various multi cultures; happiness of life; understanding 
and acceptance of the difference and variousness; team work; live 
in peace; communication skills and creative solving the problems 
in multiple pattern society 


