
 เอกสาร  1 – 4 
ค าอธิบายรายวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบัญชมีหาบัณฑิต 

 
464 – 500  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 

(Statistics for Accounting Research) 
สถิติพรรณนำ สถิติอ้ำงอิง สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

ทำงกำรบัญชี กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
กำรน ำเสนอและแปลควำมหมำยผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

Descriptive statistics; inferential 
statistics; statistics used in accounting research; 
data analysis by statistic packages; reporting and 
interpretation of results 
 
464 - 501  ทฤษฎีการบัญชขีั้นสูง 3(3-0-6) 

(Advanced  Accounting  Theory) 
ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ท ฤ ษ ฎี ท ำ ง ก ำ ร บั ญ ชี 

แนวควำมคิด หลักกำร นโยบำยและแนวปฏิบัติทำงกำร
บัญชีปัจจุบัน กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนและองค์ประกอบ
ของก ำไร ฐำนะทำงกำรเงินและองค์ประกอบ กำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรวิ เครำะห์ และ
แก้ปัญหำทำงกำรบัญชี 

Accounting theory analysis; concepts, 
principles, policies, and current practices of 
accounting; financial operations evaluation and 
profit elements; financial position and elements; 
preparation of financial statements; financial 
statement disclosure following by the Financial 
Reporting Standards; accounting analysis and 
problem solving of accounting issues 
 
464 – 502  การบริหารภาษีอากร 3 (3-0-6) 

(Tax Management) 
บทบำทและควำมส ำคัญของกำรบริหำรภำษีที่

มีต่อธุรกิจ ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ อนุสัญญำภำษีซ้อน ปัญหำ
ทำงภำษี ผลกระทบของนโยบำยภำษี ที่กิจกำรใช้ต่อฐำนะ
กำรเงิน กำรบริหำรภำษีขององค์กำรธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ระบบภำษีของรัฐ 

Roles and importance of tax 
management to business; personal income tax; 
corporate income tax; value-added tax, specific 
business tax; double taxation agreements; taxation 
problems; impact of tax policy on financial 

position; tax management of business 
organizations in compliance with government tax 
system 

 
464 - 503  วิธวีิจัยทางการบัญชี  3(3-0-6) 

(Accounting  Research  Methods) 
แนวคิด หลักกำร ควำมส ำคัญและประเภท

ของกำรวิจัย กำรทบทวนวรรณกรรมกับงำนวิจัยด้ำนกำร
บัญชี กำรก ำหนดหัวข้อเรื่อง กรอบแนวคิด กำรก ำหนดตัว
แปร กำรตั้งสมมติฐำนและกำรทดสอบกำรเลือกเครื่องมือใน
กำรวิเครำะห์ กำรสร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีกำร
รวบรวมข้อมูลกำรประมวลผลกำรวิเครำะห์ กำรตีควำม 
กำรเขียนรำยงำน และกำรเสนอรำยงำน จริยธรรมของ
นักวิจัย 

Concepts, principles, importance, and 
types of research; accounting literature review; 
setting topic and conceptual framework; 
identifying variables; establishing and testing 
hypotheses; building tools and methods for 
collecting data; data analysis; interpretation of 
results; writing reports, presenting reports; 
research ethics 

 
464 - 504  การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Managerial Accounting) 

แนวคิดและกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
กำรก ำหนดต้นทุนสินค้ำ กำรวำงแผน และกำรควบคุม กำร
วัดผลกำรปฏิบัติงำน กำรตัดสินใจ กำรปันส่วนต้นทุน 
ต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐำนกิจกรรม กำร
วิเครำะห์ต้นทุน-ปริมำณ-ก ำไร กำรจัดท ำงบประมำณ กำร
บัญชีตำมควำมรับผิดชอบ กำรก ำหนดรำคำโอน กำร
ตัดสินใจระยะสั้นและระยะยำว 

Concepts and uses of accounting 
information for product costing; planning and 
control; performance measurement; decision 
making; cost allocation; full and variable costing; 
activity-based costing; cost-volume-profit analysis; 
budgeting; responsibility accounting; transfer 
pricing; short-term and long-term decision making 

 
 



464 - 505  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Reports Analysis) 

แนวคิดกำรรำยงำนทำงกำรเ งิน ผู้ ใ ช้งบ
กำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงินที่ต้องจัดท ำตำมกฎหมำยและ
ข้อบังคับ กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงินและกำรวัดมูลค่ำ
หลักทรัพย์ กำรประเมินข้อจ ำกัดของงบกำรเงิน กำร
พยำกรณ์รำยงำนทำงกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ
หน่วยงำนเฉพำะ ควำมน่ำเช่ือถือของรำยงำนทำงกำรเงิน 

Concepts of financial reporting; 
financial statement users; financial reports in 
compliance with law and regulations; financial 
report analysis and security prices measurement; 
evaluation of financial statement constraints; 
financial report proforma; financial reports for 
specific units; reliability of financial reports 

 
464 – 511  ระบบสารสนเทศส าหรับ 3(3-0-6) 
 วิชาชีพบัญช ี
 (Information Systems for 
 Accounting Profession) 

กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ
ทำงกำรบัญชี ส ำหรับกำรวำงแผนและตัดสินใจของผู้บริหำร 
กำรประเมินกำรควบคุมภำยในระบบสำรสนเทศทำงกำร
บัญชี กระบวนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
กำรจัดกำรฐำนข้อมูลและปัญหำที่ เกี่ ยวข้อง ระบบ
สำรสนเทศทำงกำรบัญชีในระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กร 

Analysis and design of accounting 
information system for managerial planning and 
decision-making; evaluation of internal control; 
accounting information system development 
process; database management and related 
problems; accounting information system 
Enterprise Resource Planning (ERP) 
 
464 – 512  การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Accounting) 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจที่มีผล
ต่อวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชี กำรศึกษำเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศต่ำงๆ 
มำตรฐำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่สอดคล้องกัน
ระหว่ำงประเทศต่ำงๆ กำรก ำหนดรำคำโอนของธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศและกำรภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง 

Analysis of business environment 
factors influencing accounting practices; a 
comparison of accounting practices and financial 
statements across countries; international 

harmonization of financial reporting standards; 
international transfer pricing; related taxation 
 
464 – 513  การบัญชีร่วมสมัย   3(3-0-6) 
 (Contemporary Accounting) 

ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
ทำงกำรบัญชีกำรเงิน กำรวัดมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำร กำร
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล หัวข้อและแนว
ปฏิบัติทำงกำรบัญชีปัจจุบัน 

Concepts and theories in financial 
accounting; measurement and recognition; 
financial reporting and disclosure; contemporary 
issues related to concepts and practices in 
financial accounting topics  
 
464 – 601  การก ากับดูแลกิจการ  3(3-0-6) 
 (Corporate Governance) 

แนวคิด โครงสร้ำงและกระบวนกำรกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติ กำรก ำกับ
ดูแลและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำมโปร่งใสของรำยงำน
ทำงกำรเ งิน กลไกในกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติทำง
จริยธรรมวิชำชีพบัญชี 

Concepts, structures and processes of 
corporate governance at national and 
international levels; corporate governance and risk 
management; transparency of financial reports; 
mechanism of audit committee; business ethics; 
codes of conduct for accounting profession 

 
464 - 611  การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Cost Management) 

บทบำทของข้อมูลต้นทุนเพื่อกำรจัดกำรกล
ยุทธ์ กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนเสนอสำรสนเทศเพื่อ
ตัดสินใจ กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน แผนกล
ยุทธ์ขององค์กรกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ ต้นทุนตำมวงจร
อำยุผลิตภัณฑ์ กำรวิเครำะห์ตัวผลักดันต้นทุน ต้นทุน
คุณภำพ กำรวัดผลงำนแบบดุลยภำพ ระบบกำรบริหำร
ต้นทุนและกิจกรรม กำรงบประมำณตำมฐำนกิจกรรม 

Roles of cost information on strategic 
management; analysis and preparation of 
information for decision-making, operational 
planning and control; organizational strategy; 
value chain analysis; life-cycle costing; cost driver 
analysis; quality costing; balanced scorecard; cost 



and activity management system; activity-based 
budgeting 

 
464 - 612 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 

(Seminar in Financial Accounting) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 464-501 
กำรวิเครำะห์ อภิปรำย ศึกษำกรณีศึกษำ หรือ

ปัญหำที่น่ำสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำร
เงิน 

Analysis; discussion; study by case 
studies or interesting problems in financial 
reporting 

 
464 - 613  สัมมนาการบัญชีบริหาร  3(3-0-6) 
 (Seminar in Managerial Accounting) 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 464-504 

กำรอภิปรำยแนวคิดและปัญหำเกี่ยวกับกำร
บัญชีต้นทุนและกำรบัญชีบริหำร กำรวิ เครำะห์ควำม
แตกต่ำง กำรจัดสรรต้นทุน กำรก ำหนดรำคำโอน และกำร
แก้ไขปัญหำทำงธุรกิจ 

Discussions of concepts and problems 
of cost and managerial accounting; analysis of 
variance; cost allocation; transfer pricing; business 
problem solving 

 
464 - 614  สัมมนาการสอบบัญชี  3(3-0-6) 

(Seminar in Auditing) 
กำรวิเครำะห์ อภิปรำย ศึกษำกรณีศึกษำ หรือ

ปัญหำที่น่ำสนใจของกำรสอบบัญชี 
Analysis; discussion; study by case 

studies or interesting problems in auditing  
 

464 – 615  สัมมนาการควบคุมภายในและ 3(3-0-6) 
 การตรวจสอบภายใน 
 (Seminar in Internal Control  
 and Internal Audit) 

กำรวิเครำะห์ อภิปรำย ศึกษำกรณีศึกษำ 
หรือปัญหำที่น่ำสนใจเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในทั้งใน
ส่วนของกำรตรวจสอบกำรบริหำร กำรด ำเนินกำร กำร
ตรวจสอบกำรทุจริต และกำรควบคุม 

Analysis; discussion; study by case 
studies or interesting problems in internal auditing 
both of management, operational, and fraud 
auditing and control  

 
464 – 616  หัวข้อพิเศษทางการบัญชี  3(3-0-6) 
 (Special Topics in Accounting) 

หัวข้อหรือปัญหาที่น่าสนใจทางการบัญชี 
ประเด็นปัจจุบันทางการบัญชี ซึ่งจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
โดยอยู่ในดุลพินิจ และการควบคุม ดูแลของอาจารย์ผู้สอน 

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

 
464 - 700  วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 

กำรค้นคว้ำและวิจัยทำงกำรบัญชีตำมลักษณะ
เนื้อหำวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ภำยใต้กำรดูแลและ
แนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

Study and research in accounting 
based on courses in curriculum under supervision 
of advisory committee 
 
464 - 701  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
 (Thesis) 

กำรค้นคว้ำและวิจัยทำงกำรบัญชีตำมลักษณะ
เนื้อหำวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ภำยใต้กำรดูแลและ
แนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

Study and research in accounting 
based on courses in curriculum under supervision 
of advisory committee 
 
464 - 800  สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 

กำรค้นคว้ำและวิจัยทำงกำรบัญชีตำมลักษณะ
เนื้อหำวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ภำยใต้กำรดูแลและ
แนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 

Study and research in accounting 
based on courses in curriculum under supervision 
of advisory committee 

 
 
 
 
 


