
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรบัญชีบณัฑิต 

    
926-112 ธุรกจิเบ้ืองต้นและจริยธรรมธุรกจิ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Business and Business Ethics 
 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ลกัษณะของธุรกิจต่าง ๆ 
บทบาทของภาคธุรกิจต่อการพฒันาประเทศ กระบวนการ
ทางธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่าและการส่งมอบคุณค่าสู่ลูกค้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ธุรกิจและผู ้มีส่วนได้เสีย 
แน ว คิ ด และค ว าม ส าคัญ ข อ งจ ริ ยธ รรมท าง ธุ ร กิ จ              
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของ
จริยธรรมต่อองค์กรและสังคม จริยธรรมกบัความยัง่ยืนใน
การด าเนินธุรกิจ การคุม้ครองผูบ้ริโภค ความรับผิดชอบใน
สินคา้และบริการ และบรรษทัภิบาล 
 Environmental architecture of business; business 
characteristics; role of business sector on the development 
of country; value chain management 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 
 
926-151 หลกักำรตลำด   3((3)-0-6) 
 Principles of Marketing 

ความหมาย  ความส าคญั  และหนา้ท่ีของการตลาด 
กระบวนการทางการตลาด ปรัชญาทางการจดัการการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาด  การตลาดเป้าหมาย  พฤติกรรม
ผู ้บริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด  การวิจัยทาง
การตลาด และสภาพแวดลอ้มทางการตลาด 

Definitions, significance and roles of marketing; 
marketing processes; marketing management philosophies; 
marketing mix; target market; consumers behavior; 
marketing information system; marketing research and 
marketing environment 
 
 
 

926-244 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ  3((3)-0-6) 
 Quantitative Analysis 
 การพฒันาตวัแบบส าหรับการตดัสินใจ โปรแกรม
เชิงเส้น ปัญหาแถวคอย การวิเคราะห์ข่ายงาน อนุกรมเวลา
และเทคนิคการพยากรณ์ ห่วงโซ่มาร์คอฟ ตวัแบบเชิงปริมาณ
อ่ืนๆ และการใชค้อมพิวเตอร์วธีิเชิงปริมาณ 
 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 
 แนวคิดพ้ืนฐานพฤติกรรมองคก์ร เพ่ือให้เกิดความ
เขา้ใจทั้งระดบับุคคล กลุ่มและองคก์ร ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล กลุ่ม และองค์กรต่อการปฏิบัติงาน และเน้นเทคนิค
ต่างๆ ท่ีจะน ามาใชป้ระยกุตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดผลิตภาพในองคก์ร 
การวิเคราะห์ปัจจัยและปัญหาความขัดแยง้ภายในองค์กร 
ว ัฒนธรรมองค์กร  แนวทางการปรับปรุงองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพและการสร้างเสถียรภาพของการบริหารองคก์ร 
เพ่ือน าไปสู่ การบริหารการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งย ั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  
 ความหมายและแนวคิด เก่ียวกับกลยุท ธ์และ
นโยบายธุรกิจ กลยทุธ์ระดบัต่างๆ ตวัแบบและกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ        
การพฒันาความสามารถในการแข่งขนั การก าหนดกลยุทธ์
และนโยบายธุรกิจ การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน       



การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั การควบคุม กลยทุธ์ กรณีศึกษาทาง
ธุรกิจ 
 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 
 
929-105 เศรษฐศำสตร์ธุรกจิ  3((3)-0-6) 
 Business Economics 

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้ งทางด้านจุลภาค
และมหภาค วิธีการประยุกต์ เพ่ือใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่      
การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ อุปสงค์และ
อุปทานส าหรับตลาดต่าง ๆ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต 
การผลิต การวิเคราะห์ความยืดหยุ่น การวางแผนการผลิต 
การวิเคราะห์ตน้ทุน การก าหนดราคา ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ 
เงิน ฝ าก  ก ารคลัง รัฐบ าล  ก ารคลังระห ว่างป ระ เท ศ               
การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเช่ือและการตดัสินใจในการ
ลงทุนการศึกษากรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 Principles and theories of micro and 
macroeconomic, 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 
 
931-112  กำรบัญชีขั้นต้น    4((4)-0-8) 
 Principles of Accounting  

หลกัการบญัชี ความหมายของการบญัชี ประโยชน์
ของสารสนเทศทางการบัญชี รูปแบบของธุรกิจ วงจร        
การบัญชี นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดท างบการเงิน 
มาตรฐานการน าเสนองบการเงิน และการจัดท างบการเงิน
ส าหรับกิจการบริการ กิจการซ้ือมาขายไป การบนัทึกบญัชี
เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวนัเฉพาะ บญัชีคุมยอด และ
บญัชีแยกประเภทยอ่ย จริยธรรมของวิชาชีพบญัชี การบญัชี
ห้างหุ้นส่วน การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเก่ียวกับ       

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น การจัดท างบกระแส      
เงินสด การจัดท างบการเงินจากรายการท่ี บันทึกไว้ไม่
สมบูรณ์ หลักการและวิธีการของระบบใบส าคัญ วิธีการ
บันทึกบัญชีขั้นตน้เก่ียวกับเงินสดและการจัดท างบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเส่ือมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ
และมูลค่าสูญส้ิน 

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; 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  กำรบัญชีเพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 

Environmental Management Accounting 
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ผลกระทบ    

เชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอ้ม การจัดท ารายงานต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้ม และประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไดรั้บจากการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้ งท่ีเป็นตวัเลขทางการเงิน และไม่เป็นตวัเลข
ทางการเงิน การจดัท ารายงานขอ้มูลการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
เสนอต่อผูบ้ริหาร การจดัท ารายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื
เสนอต่อผู ้ใช้ภายนอกตามแนวป ฏิบั ติของ ISO ห รือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 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 
 
931-115 กำรบัญชีเฉพำะกจิกำร  3((3)-0-6) 

Accounting for Specific Enterprises 
ลกัษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ การบญัชีและ

การควบคุมภายใน รายงานทางการเงินของกิจการประเภท
ต่าง ๆ 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  
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม ระบบบญัชีของ
ธุรกิจโรงแรม การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เงินสดและ
การควบคุมเงินสด ลูกหน้ี การจดัซ้ือและสินคา้คงเหลือ ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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 ระบบบญัชีของ
ธุรกิจเกษตร การบนัทึกบญัชีสินทรัพยชี์วภาพ ลูกหน้ี สินคา้

เกษตรคงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายผลิตผลจากพืช
ไร่ การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางการเกษตร เงินสดและ
การควบคุมเงินสด 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 าดบั
ขั้นในการวางแผนก าไร การใชง้บประมาณในการวางแผน 
การจดัท างบประมาณ การใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือใน
การควบคุมด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้ 

Roles of management toward profit planning; 
steps of profit planning; the use of budgets for planning 
emphasizing 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 
หลักการและวิ ธีป ฏิบั ติทางการบัญ ชี เก่ียวกับ

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนการจ าแนก
ประเภทสินทรัพย ์ การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย ์การตี
ราคา การดอ้ยค่าของสินทรัพยก์ารแสดงรายการสินทรัพยใ์น
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล อสังหาริมทรัพย์เพื่ อ       
การลงทุน 

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 ประมาณ

การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน การปรับโครงสร้างหน้ีท่ี
มีปัญหา ส่วนของผู ้ถือหุ้น สิทธิพิเศษในการซ้ือหุ้นและ       
หุ้นทุนซ้ือคืน การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ก าไรต่อหุ้น      
การเปล่ียนส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช าระ
บญัชีของห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชนจ ากดั 
งบกระแสเงินสด การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ การเปล่ียนแปลง
ทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด 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 
 
931-215  กำรบัญชีต้นทุน 1   3((3)-0-6) 

Cost Accounting I 
 บทบาทของการบัญ ชีต้น ทุน  แนวคิดต้น ทุน        
การจ าแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบ
ตน้ทุนงาน ระบบตน้ทุนช่วง การบญัชีส าหรับวตัถุดิบ ค่าแรง
และค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีส าหรับเศษวสัดุ สินคา้เสีย
และสินคา้มีต าหนิ การบญัชีส าหรับผลิตผลร่วมและผลิตผล
พลอยได้ ระบบต้นทุนมาตรฐาน การปันส่วนค่าใช้จ่าย      
การผลิต การวิเคราะห์ผลต่างตน้ทุนมาตรฐาน ตน้ทุนฐาน
กิจกรรมและการบริหารสินคา้คงคลงั 

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 
 
931-217 กำรวดัผลกำรด ำเนินงำน  3( ( 3) -0-6) 

และกำรควบคุมทำงกำรจดักำร 
Performance Measurement and Management 
Control 
การงบประมาณและการตั้งค่าเป้าหมาย การวดัผล

การด าเนินงานและการรายงานระบบการจ่ายค่าตอบแทน
และก าร จู งใจ  ท าง เลื อ ก ใน ก ารก าห น ดตัว ช้ี ว ัด ผ ล               
การด าเนินงานและการพัฒนา การน ากลยุทธ์ธุรกิจไปสู่      
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  กำรตรวจสอบและควบคุมระบบ 3((3)-0-6) 

สำรสนเทศ 
Information System Audit and Control 
แน ว คิ ด แ ล ะผ ลก ระท บ จ าก ก ารน าร ะบ บ

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชี      
การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ การทุจริต
ทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน การวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของ
การประมวลผลขอ้มูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบญัชี
ท่ี ใช้คอมพิ วเตอร์  และการใช้โปรแกรมส าเร็จ รูปใน           
การตรวจสอบ 

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  และการพัฒนารูปแบบ        

การบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการบัญชีนิติเวชกับ
การตรวจสอบทุจริต คุณสมบติัและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของนักบญัชีนิติเวช สถาบนัวิชาชีพการบญัชีนิติเวช เทคนิค
และวิธีการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของนกับญัชีนิติเวชใน
กระบวนการฟ้องร้องเพื่อด 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 การจดัหาเงินทุนจาก
ธนาคาร เคร่ืองมือทางการเงิน ตลาดหุ้นกู ้ตลาดหุ้นทุนและ
ตลาดพันธบัตรรัฐบาล การวิเคราะห์ความต้องการด้าน
กระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององคก์ร การค านวณ
ตน้ทุนเงินทุนขององคก์ร เทคนิคการจดัท างบประมาณการ
ลงทุน  วิ ธีการประเมิน มูลค่ าท รัพย์สินด้วยวิ ธีรายได ้            
วิธีสินทรัพย ์และวิธีมูลค่าตลาดท่ีใชส้นบัสนุนการตดัสินใจ
ลงทุน การวางแผนธุรกิจและการบริหารการเงินระยะยาว 
 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 
 
931-222 กำรบัญชีสหกรณ์   3((3)-0-6) 

Co-operative Accounting  
 หลกัและวิธีการของสหกรณ์ เปรียบเทียบกบัระบบ
บญัชีทัว่ไป การรายงานการเงิน ระเบียบของสหกรณ์ประเภท
ท่ีส าคญั 

 Cooperative principle and method comparing to 
general accounting system, financial reporting, important 
cooperative 
 
931-223 กำรบัญชีธุรกจิบริกำรสุขภำพ 3((3)-0-6)  

Accounting for Health Care Business 
 ลกัษณะ ประเภทและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
บริการสุขภาพ โรงพยาบาลของรัฐบาลและธุรกิจสุขภาพ       
ท่ีไม่หวงัผลก าไร โรงพยาบาลเอกชน กองทุนท่ีมีขอ้จ ากัด 
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้ประเภทและแหล่ง
รายได ้และการรับรู้รายไดข้องโรงพยาบาลของรัฐบาลและ
โรงพยาบาลเอกชน ผลก าไรและเงินบริจาค ค่ าใช้จ่าย 
ประเภทและการรับรู้ค่าใช้จ่าย งบการเงินและมาตรฐาน     
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 
 
931-312 กำรบัญชีขั้นสูง 1   3((3)-0-6) 
 Advanced Accounting I 

การบัญ ชีการร่วมการงาน  การบัญ ชีฝากขาย        
การบัญชีเช่าซ้ือและการขายผ่อนช าระ การบัญชีสัญญา
ก่อสร้าง การบญัชีธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน ผลประโยชน์พนกังาน การบญัชีภาษีเงินไดร้อตดั
บัญชี การบัญชีของกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร การบัญชี
กองทุน 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 customer; lease revenue 
 



931-313  กำรบัญชีขั้นสูง 2   3((3)-0-6) 
Advanced Accounting II 
ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มโลกท่ีส่งผลกระทบต่อ

การคา้และการเงินระหว่างประเทศ บทบาทของธุรกิจขา้ม
ชาติ การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา การบัญชีส าหรับ
บริษทัใหญ่และบริษทัย่อย การรวมธุรกิจ การบัญชีเก่ียวกบั
การลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม งบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือ
มาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ส่วนงานด าเนินงาน งบกระแส     
เงินสดรวม งบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย การดอ้ยค่าของค่า
ความนิยม การแปลงค่างบการเงินของธุรกิจท่ีรายงานเป็น
เงินตราต่างประเทศ 

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 
 การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ การวางแผน
และควบคุมการด าเนินงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน 
ปริมาณและก าไร ระบบตน้ทุนรวม ระบบตน้ทุนผนัแปรและ
การเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน การจัดท า
งบประมาณ และพยากรณ์  การวิ เค ราะ ห์ ต้น ทุน เพื่ อ             
การตดัสินใจระยะสั้นและระยะยาวโดยใชข้อ้มูลทางการเงิน
และข้อมูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอขอ้มูลและ
จัดท ารายงานสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผนและการท า
งบประมาณประกอบการตัดสินใจ การบัญชีตามความ
รับผิดชอบและการรายงานแยกตามส่วนงาน การก าหนด
ราคาสินคา้ ราคาโอน การบริหารตน้ทุน การควบคุมคุณภาพ 
การวดัผลการปฏิบัติงานจากขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็น
ตวัเงิน 

 Usage of cost information for decision making; 
planning and controlling 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((2)-2-5) 

Auditing 
รำยวิชำบั งคับ เรียน ก่อน  : 931-211 การบัญ ชี       

ขั้นกลาง 1 และ 931-212 การบญัชีขั้นกลาง 2  
แนวคิดการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีท่ี

เก่ียวข้อง วตัถุประสงค์และขอบเขตของการสอบบัญชี 
กฎหม าย เก่ี ยวกับ ก ารสอบบัญ ชี  จ รรยาบ รรณ และ            
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี ขอ้ตกลงในการรับงานสอบ
บัญชี การวางแผนการสอบบัญชี การประเมินความเส่ียง       
การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต หลกัฐานการสอบบญัชี
และกระบวนการรวบรวมหลกัฐาน กระดาษท าการ การเลือก
ตวัอย่าง การตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย ์หน้ีสิน
และส่วนของเจ้าของ รายงานของผูส้อบบัญชี การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี กระบวนการรวบรวมหลกัฐานและ
การรายงานในบ ริการท่ี เก่ี ยวเน่ื องกับการตรวจสอบ           
งานบ ริการให้ความเช่ือมั่นและมาตรฐาน ท่ี เก่ียวข้อง          
การตรวจสอบระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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 ; practice 
through Work Integrated Learning 
 
931-316  กำรควบคุมภำยในและ  3((2)-2-5) 

กำรตรวจสอบภำยใน 
Internal Control and Auditing  

 ลกัษณะและความส าคญัของการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล การประเมินผล การควบคุมภายในทั้ งกิจการ
ทั่วไปและกิจการท่ีใช้คอมพิวเตอร์ วตัถุประสงค์ รูปแบบ 
และขอบเขตการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน จรรยาบรรณ 
คุณสมบัติ หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายใน 
วิธีการตรวจสอบภายใน ระบบขอ้มูลท่ีประมวลผลด้วยมือ
และคอมพิวเตอร์ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน      
การรายงานการตรวจสอบ และการติดตามผล หลักการ     
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สิทธิและความรับผิดชอบของผูเ้ป็น
เจา้ของ นักลงทุน และผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล บทบาท
ของผูมี้ส่วนได้เสียในขอ้การก ากับดูแล การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส องค์ประกอบของกรอบแนวคิดใน        
การก ากับดูแลองค์กร ความเส่ียงและโอกาสขององค์กร 
กรอบแนวคิดในการบริหารความเส่ียง องค์ประกอบของ   
การควบคุมภายใน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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 ; practice through Work 
Integrated Learning 
 

931-317 เตรียมสหกจิศึกษำและฝึกงำน 1(0-2-1) 
Cooperative Education and Internship 
Preparation 
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษาและ

ฝึกงาน กระบวนการและขั้ นตอน ระเบียบข้อบังคับ ท่ี
เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้พ้ืนฐานและ
เทคนิคในการสมคัรงานอยา่งมืออาชีพ  

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  
เง่ือนไข : นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาชีพบังคับ

มาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 15 หน่วยกิต 
 อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นเก่ียวกบั
วชิาชีพ จากกรณีศึกษา บทความและวารสารทางวิชาชีพ การ
ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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; practice through Work Integrated 
Learning 
 
931-319  กำรจดักำรฐำนข้อมูล  3((2)-2-5) 

Database Management 
 แนวคิด โครงสร้างหลกั องค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล วิธีการจัดโครงสร้าง วิธีการ  ออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพัน ธ์ และ         
การประยกุตใ์ชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล  

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 135 ช่ัวโมง  
 Practical Training 

เง่ือนไข : ส ำหรับนักศึกษำช้ันปี 2 
ฝึกปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชีในสถาน

ประกอบการ มีระยะเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 135 ชัว่โมง 
เม่ือส้ินสุดการฝึกงานนกัศึกษาตอ้งน าเสนอผลการปฏิบติังาน 
วดัผลการฝึกงานเป็นผา่นหรือไม่ผา่น 

Condition: For the second-year students 
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; 
evolution of training performance ( Satisfactory or 
Unsatisfactory) 
 
931-321  กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัตด้ิำนกำรบัญชี 2(0-4-0) 
 Work-Based Learning in Accounting 
 ฝึกปฏิบัติการด้านการบัญชีอย่างเป็นระบบใน
สถานประกอบการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในต าแหน่ง
เทียบเท่าพนักงานระดบัตน้ เน้ือหาของการฝึกปฏิบติัไดแ้ก่ 
แนวทางการตรวจสอบบัญชี การควบคุมภายใน และ         
การตรวจสอบภายใน แนวทางการอ่านและวเิคราะห์รายงาน
ทางการเงิน  
 Engaging in accounting business practices in a 
systematic way in workplace designed by the University in 
a position equivalent to primary level staff; details of 
training cover auditing, internal controlling and internal 
auditing guidelines, and reading guidline and financial 
reporting analysis 
 
931-322 กฎหมำยธุรกจิและภำษีอำกร  3((2)-2-5) 
 Business Law and Taxation 
 กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกับบุคคล 
นิติบุคคล การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด การเลิกกิจการ
ทรัพยสิ์น นิติกรรมสญัญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ซ้ือ
ข าย  เ ช่ า ซ้ื อ  ค ้ าป ระ กั น  ตั ว แ ท น  น ายห น้ า  ตั๋ ว เ งิ น 
พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
 Principles of the civil and commercial laws; law 
juristic entries; limited partnership establishment; limited 
companies; property; dissolutions juristic acts; contracts; 

specific contracts in relation to business transactions:  hire 
purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of 
Cheese 
931-331  ชุดวชิำกำรใช้คอมพวิเตอร์               10((7)-9-14) 

ในงำนบัญชี 
 Computer Application in Accounting 

Computer Usage in Accounting 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมตาราง

การค านวณส าหรับงานบัญ ชี การเขียนสูตรเพื่ อใช้ใน
วตัถุประสงคก์ารค านวณ พยากรณ์ จดัท ากราฟ แผนภูมิต่างๆ 
และจดัท ารายงาน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล 
การใช้ประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในงานด้าน
บญัชี ความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี การฝึก
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชีส าหรับ
วงจรธุรกิจทั้งหมด การจดัท างบการเงินและรายงานทางการ
เงินส าหรับผูบ้ริหารโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  
หลกัการและวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
เทคนิคการจัดท าเอกสารแบบฟอร์ม ทะเบียน ผงับัญชีของ
ธุรกิจ ความเส่ียงและควบคุมภายใน กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในระบบทางการบญัชี วงจรรายการคา้และ
กระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบรายงานต่างๆ การใช้
ระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจ หลกัการทั่วไปเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม การ
เขียนผงังาน ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของโปรแกรม องค์ประกอบของค าสั่ง 
การใช้ตัวแปร การด าเนินการ ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ 
โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์โครงสร้างค าสั่งแบบตามล าดบั 
เลือกท าและการวนซ ้ าหรือลูป การใชง้านและสร้างฟังก์ชนั
ในโปรแกรมพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ การพฒันา
โปรแกรมเพ่ือท างานบนระบบต่าง ๆ โดยการใช้ ภาษาใด
ภาษาหน่ึงในการเขียนโปรแกรมเพื่องานบญัชี การฝึกปฏิบติั
เชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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, 
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. 
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, 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; practice through Work Integrated Learning 
 
931-411  รำยงำนกำรเงนิและกำรวเิครำะห์ 3((3)-2-5) 

งบกำรเงนิ 
Financial Reporting and Financial Statement 
Analysis 
ข้อก าหนดเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีในการจัดท างบ

การเงิน ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเหตุการณ์
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน การรายงานแยกตามส่วนงาน 
การจัดท างบการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงิน การวิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบนัและในอนาคต
ขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์
อตัราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้มและการวิเคราะห์กระแส
เงินสด การวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ประโยชน์และผลกระทบจากรายงานของผู ้สอบบัญชี        
การตีความของรายงานต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูล
ทางการเงิน เช่น รายงานความยัง่ยืนและรายงานฉบบับูรณา
การ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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 tenures 

including ratio, trend, and cash flow 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 ; practice 
through Work Integrated learning 
 
931-412 สหกจิศึกษำ 2   6(0-30-0) 

Cooperative Education II 
เง่ือนไข: ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที่ 4 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  931-317  เตรียมสหกิจ

 ศึกษำและฝึกงำน 
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวิชาของนักศึกษา ขั้ นตอนการสมัครและคัดเลือก       
การมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอน ปฏิบติัตามระเบียบ
ขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน การน าความรู้ท่ีได้ศึกษา
บูรณาการในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย มีระยะเวลา
ปฏิบติังานไม่น้อยกวา่ 16 สัปดาห์ มีการประเมินผลร่วมกนั
กับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายท่ี เก่ียวข้องของสถาน
ประกอบการ เม่ือส้ินสุดการปฏิบติังานนกัศึกษาตอ้งน าเสนอ
ผลงานวชิาการในรูปแบบของโครงงานหรืองานวจิยั 
 Prerequisite: 931-317 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 1 6  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(0-15-0) 
Internship in Accounting 
เง่ือนไข : ส ำหรับนักศึกษำช้ันปี 4 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  931-317  เตรียมสหกิจ

 ศึกษำและฝึกงำน 
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง าน ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ ก ารบัญ ชี ใน           

สถานประกอบการ มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า          
16 สัปดาห์ เม่ือส้ินสุดการฝึกงานนักศึกษาตอ้งน าเสนอผล
การปฏิบติังาน 

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 กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบ 3((3)-0-6) 

สำรสนเทศทำงกำรบญัชี 
Accounting Information Systems Analysis and 
Design 
รำยวิช ำบั งคั บ เรี ยน ก่ อน  :  931-216  ร ะบบ

 สำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
หลกัการพฒันาระบบสารสนเทศ วงจรการพฒันา

ระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ การจดัการในโครงการ วิธีการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศตามกระบวนการ
ทางบัญชี และการควบคุมภายใน การออกแบบฐานขอ้มูล 
การออกแบบการส่งออกขอ้มูล การออกแบบการน าเขา้ขอ้มูล 
และการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การน าไปใชแ้ละ
การบ 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  กำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบ 3((3)-0-6) 
 สำรสนเทศและกำรควบคุม  

Information System Security and Control  
ร ำย วิ ช ำบั ง คั บ เรี ย น ก่ อ น  :  931-216 ร ะบ บ
สำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การ
สร้างระบบ การควบคุมระบบและการ 

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

control and quality assurance of the information systems 
 
931-419 กำรวจิยัทำงกำรบัญชี  3((2)-2-5) 

Accounting Research 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  วิชำ 934-020   สถิติเพ่ือ

 กำรวจิยัทำงธุรกจิ 
แนวคิด หลกัการ และความส าคญัของการวิจยัทาง

บญัชี ประเภทของการวิจยั การออกแบบงานวิจยั การเลือก
เคร่ืองมือท่ีจะท าการวิเคราะห์ และการสร้างเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลการประมวลผล การวิ เคราะห์ ข้อมู ล            
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 
 
931-431  ชุดวชิำกำรวำงแผนภำษีอำกร  9((6)-6-15) 

ส ำหรับธุรกจิ 
 Tax planning for business 
            ความแตกต่างระหวา่งก าไรสุทธิ ตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทั่วไปและตามหลกัประมวลรัษฎากร การบันทึก
บัญ ชีผลแตกต่ าง การบัญ ชีภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา          
การบญัชีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม วธีิการ
บัญชีเก่ียวกับภาษีแต่ละประเภท ความรับผิดชอบในการ     
เสียภาษี จริยธรรมของวิชาชีพการบญัชีในการจดัท าบญัชีเพื่อ



ประโยชน์ในการเสียภาษี การวางแผนภาษีเงินได้บุคคล
ธ รรม ด า  ภ า ษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล  ภ า ษี หั ก  ณ  ท่ี จ่ า ย 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ เพ่ือใหก้ารเสียภาษีเป็นไปอยา่ง
ประหยดัภายใตก้รอบของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อ
สังคม อภิปรายและวิเคราะห์การวินิจฉัยปัญหาภาษีอากร    
จ าก  ค าพิ พ ากษ าของศ าล  คณ ะกรรมการกฤษ ฎี ก า 
กรมสรรพากร และ ส่วนท่ีเก่ียวกบักฎหมาย รวมทั้งประมวล
รัษฎากรใหม่ท่ีออกมาบังคบัใช้ และแนวทางแก้ไขปัญหา 
โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสาร ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    
ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการ
กบัการท างาน 
               The differences between net incomes 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. 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, 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; 
practice through Work Integrated Learning 
 
934-020 สถิตเิพ่ือกำรวจิยัทำงธุรกจิ  3((2)-2-5) 
 Statistics for Business Research 
 ความหมาย ความส าคญัของสถิติ การสุ่ม การแจก
แจงตัวอย่าง การประมาณค่ า การทดสอบสมมติฐาน          
การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ สถิติ
แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน     
การประมวลผล การแปลผล 
 Definitions and importance of statistics; sampling 
distribution; estimation and hypothesis testing; analysis of 
variance and correlation; nonparametric statistic; using 
statistic software and interpretation 

936-335 ภำษำองักฤษส ำหรับกำรน ำเสนอ             3((3)-0-6)         
 ทำงกำรบัญชี    
 English for Accounting Presentation 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 935-008 กำรสนทนำ
 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ 935-009      
 กำรอ่ำนเขียนในชีวติประจ ำวนั 
 การน าเสนอขอ้มูลในรายงานการเงิน การอธิบาย
กราฟ รูปภาพและแผนภูมิส าหรับการน าเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจ และการวิ เคราะห์ข้อมูลในรายงานทางการเงิน 
 Prerequisite: 935-008 Everyday English 
 Conversations and 935-009 Everyday English 
 Reading and Writing  
 Presentations on financial reports; describing 
graphs, pictures, and charts for business presentation; and 
analyzing financial data  
 
936-336 ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกจิกำรเงนิ   3((3)-0-6) 
 English for Financial Business 
 รายวิชาบังคับ เรียนก่อน: 935-008 การสนทนา
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าว ัน  และ 935-009      
 การอ่านเขียนในชีวติประจ าวนั 
 ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับส่ือสารทางธุรกิจ การอธิบายรายงานทางการเงิน     
การนัดหมาย การแนะน าตวั การแนะน าสถานท่ีและสินคา้ 
การเจรจาต่อรอง การอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์สถานการณ์
ธุรกิจในปัจจุบนั 
 Prerequisite:  935-008 Everyday English 
 Conversations and 935-009 Everyday English 
 Reading and Writing 
 English listening, speaking, reading, and writing 
skills in business communication; interpreting financial 
reports; making appointments; introducing places and 
products; negotiating; critical reading and writing for 
current business issues  
 
 




