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ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรบัญ ชี บัณ ฑิ ต มุ่งเน้น ให้บัณ ฑิ ต เป็ นนักบัญ ชี มื ออาชี พ มี ความสามารถในการปฏิ บัติ งานทางวิชาชี พ
มีความเชี่ยวชาญในการวางแผน วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลธุรกิจอย่างถูกต้อง แม่นยา ทันต่อเวลา สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้เฉี ยบคม รวมทั้งมี ความสามารถในการวางแผนภาษี มี ความเชี่ ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อ
การสื่ อสารในที่ทางานได้ เป็ นนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญองค์ความรู ้ทางการบัญชี ที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มี จิ ต ส านึ กเชิ ง จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ ว ยกระบวนการจั ด การเรี ยนรู ้ เชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน
(Work Integrated Learning: WIL)
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLO1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชี พและสังคม มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
PLO2 บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นการบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
PLO3 ปฏิ บัติงานทางวิชาชี พบัญ ชี วิเคราะห์ และวางแผนภาษี วิเคราะห์ ข ้อมูลทางการบัญ ชี และรายงานทางการเงิ น
เพื่ อท านาย (Predict) หรื อ การเตื อน (Warning) ประกอบการตัด สิ น ให้แก่ ผูบ้ ริ ห าร และมี คุ ณ ลักษณะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
PLO4 สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและสื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
935-002 รู ้รอด ปลอดภัย
Life Safety
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
935-003 ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
Life Skills for Citizens of the 21st Century
935-029 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
935-004 วิทยาการสมัยใหม่และโลก
Modern Science and the World
935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
935-006 คิดเป็ น คิดสนุก
Intelligent Thinking
935-007 สนุกคิด
Smart Thinking
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Conversations
935-009 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Reading and Writing
935-010 การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
Effective English Communication
935-011 ภาษาไทยและการสื่ อสาร
Thai and Communication

134 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
8 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
โดยเลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
935-012 ชีวติ ที่งดงาม
Aesthetic Life
935-013 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
935-014 การฝึ กด้วยเครื่ องน้ าหนักเพื่อสุขภาพ
Weight Training for Health
935-015 เดินวิง่ เพื่อสุขภาพ
Walking and Jogging for Health
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ
Art of Life
935-017 เกมและกิจกรรมนันทนาการ
Game and Recreation Activities
935-111 พลศึกษาและนันทนาการ
Physical Education and Recreation
935-112 ทักษะการว่ายน้ า
Swimming Skills
935-113 ลีลาศ
Social Dance
935-114 ศิลปะการป้ องกันตัว
Martial Arts
935-115 กอล์ฟ
Golf
935-116 เทนนิส
Tennis
935-117 แบดมินตัน
Badminton
935-118 แอโรบิคแดนซ์
Aerobic Dance
935-119 การอยูค่ ่ายพักแรม
Camping
935-213 เซปั กตะกร้อ
Sapak Takraw
935-214 เทเบิลเทนนิส
Table tennis
935-215 วอลเล่ยบ์ อล
Volleyball

2 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

935-216 ฟุตบอล
Football
935-217 บาสเกตบอล
Basketball
935-218 เปตอง
Petonque
935-219 กรี ฑา
Track and Field
935-311 โยคะ
Yoga
รายวิชาเลือก ให้ นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่ อไปนี้
935-026 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
926-112 ธุรกิจเบื้องต้นและจริ ยธรรมธุรกิจ
Introduction to Business and Business Ethics
926-151 หลักการตลาด
Principles of Marketing
926-244 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
Quantitative Analysis
926-301 พฤติกรรมองค์กร
Organizational Behavior
926-307 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
929-105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
931-112 การบัญชีข้ นั ต้น
Principles of Accounting
931-220 การเงินและการบริ หารการเงิน
Finance and Financial Management
931-322 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
Business Law and Taxation
934-020 สถิติเพื่อการวิจยั ทางธุรกิจ
Statistics for Business Research
936-335 ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเสนอทางการบัญชี
English for Accounting Presentation
936-336 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการเงิน
English for Financial Business

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
98 หน่ วยกิต
37 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
4((4)-0-8)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาชีพ
-วิชาชีพบังคับ
931-211 การบัญชีข้ นั กลาง 1
Intermediate Accounting I
931-212 การบัญชีข้ นั กลาง 2
Intermediate Accounting II
931-215 การบัญชีตน้ ทุน 1
Cost Accounting I
931-312 การบัญชีข้ นั สูง 1
Advanced Accounting I
931-313 การบัญชีข้ นั สูง 2
Advanced Accounting II
931-314 การบัญชีตน้ ทุน 2
Cost Accounting II
931-315 การสอบบัญชี
Auditing
931-316 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Auditing
931-318 สัมมนาทางการบัญชี
Seminar in Accounting
931-411 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting and Financial Statement Analysis Computer Programming
For Accounting
931-331 ชุดวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
Computer Usage in Accounting
931-431 ชุดวิชาการวางแผนภาษีอากรสาหรับธุรกิจ
Tax Planning for Business
- วิชาชีพเลือก
- นักศึกษาสหกิจศึกษา เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือก
- นักศึกษาฝึ กงาน เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือก
931-113 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
931-115 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
931-117 การบัญชีโรงแรม
Hotel Accounting
931-118 การบัญชีธุรกิจเกษตร
Agribusiness Accounting

52 หรื อ 55 หน่ วยกิต
49 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)

10((7)-9-14)
9((6)-6-15)
3 หรื อ 6 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

931-119 การวางแผนกาไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
931-217 การวัดผลการดาเนินงานและการควบคุมทางการจัดการ
Performance Measurement and Management Control
931-218 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
931-219 การบัญชีนิติเวช
Forensic Accounting
931-222 การบัญชีสหกรณ์
Co-operative Accounting
931-223 การบัญชีธุรกิจบริ การสุขภาพ
Accounting for Health Care Business
931-319 การจัดการฐานข้อมูล
Database Management
931-414 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems Analysis and Design
931-415 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
Information System Security and Control
931-419 การวิจยั ทางการบัญชี
Accounting Research
2.3) กลุ่มสหกิจศึกษา/ฝึ กงาน
นักศึกษาทุกคนต้องฝึ กงาน ไม่นอ้ ยกว่า 135 ชัว่ โมง ในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 2
931- 320 การฝึ กงาน
Practical Training
-สหกิจศึกษา
931-321 การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิดา้ นการบัญชี
Work-based Learning in Accounting
931-317 เตรี ยมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
Cooperative Education and Internship Preparation
931-412 สหกิจศึกษา 2
Cooperative Education II
-ฝึ กงาน
931-321 การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิดา้ นการบัญชี
Work-based Learning in Accounting
931-317 เตรี ยมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
Cooperative Education and Internship Preparation
931-413 การฝึ กงานทางการบัญชี
Internship in Accounting

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
9 หรื อ 6 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 135 ชัว่ โมง
9 หน่ วยกิต
2(0-4-0)
1(0-2-1)
6(0-30-0)
6 หน่ วยกิต
2(0-4-0)
1(0-2-1)
3(0-15-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
926-112
926-151
931-112
935-003
935-006
935-008
935-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
ธุรกิจเบื้องต้นและจริ ยธรรมธุรกิจ
3((3)-0-6)
หลักการตลาด
3((3)-0-6)
การบัญชีข้ นั ต้น
4((4)-0-8)
ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
รายวิชาสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (1)
1((1)-0-2)
รวม
18((18)-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
929-105
931-211
931-212
935-002
935-004
935-005
935-009
935-010
935-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3((3)-0-6)
การบัญชีข้ นั กลาง 1
3((3)-0-6)
การบัญชีข้ นั กลาง 2
3((3)-0-6)
รู ้รอด ปลอดภัย
1((1)-0-2)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
2((2)-0-4)
รายวิชาสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (2)
1((1)-0-2)
รวม
19((19)-0-38)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
926-301
931-215
931-220
931-314
935-001
935-007

ภาคการศึกษาที่ 2
926-244
931-312
931-313
934-020
935-011
936-336
xxx-xxx

ภาคฤดูร้อน
931-320

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
พฤติกรรมองค์กร
3((3)-0-6)
การบัญชีตน้ ทุน 1
3((3)-0-6)
การเงินและการบริ หารการเงิน
3((3)-0-6)
การบัญชีตน้ ทุน 2
3((3)-0-6)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
รวม
17((17)-0-34)

การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
การบัญชีข้ นั สูง 1
การบัญชีข้ นั สูง 2
สถิติเพื่อการวิจยั ทางธุรกิจ
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการเงิน
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

การฝึ กงาน

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3(x-y-z)
20(x-y-z)

ไม่นอ้ ยกว่า 135 ชัว่ โมง

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
931-315
931-316
931-318
931-321
931-322
931-411

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอบบัญชี
3((2)-2-5)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3((2)-2-5)
สัมมนาทางการบัญชี
3((2)-2-5)
การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิดา้ นการบัญชี
2((0)-4-0)
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3((2)-2-5)
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3((2)-2-5)
รวม
17((10)-14-25)

สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
935-029
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
936-335
ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเสนอทางการบัญชี
3((3)-0-6)
931-xxx
วิชาชีพเลือก (1)
3(x-y-z)
931-331
ชุดวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
10((7)-9-14)
รวม
19(x-y-z)
สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกฝึ กงาน
ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
935-029
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
936-335
ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเสนอทางการบัญชี
3((3)-0-6)
931-xxx
วิชาชีพเลือก (1)
3(x-y-z)
931-xxx
วิชาชีพเลือก (2)
3(x-y-z)
931-331
ชุดวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
10((7)-9-14)
รวม
22(x-y-z)

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
926-307
931-317
935-026
xxx-xxx
931-431

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3((3)-0-6)
เตรี ยมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
1(0-2-1)
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
2((2)-0-4)
วิชาเลือกเสรี (2)
3(x-y-z)
ชุดวิชาการวางแผนภาษีอากรสาหรับธุรกิจ
9((6)-6-15)
รวม
18((x)-y-z)

สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2
931-412
สหกิจศึกษา 2
รวม

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-30-0)
6(0-30-0)

สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกฝึ กงาน
ภาคการศึกษาที่ 2
931-413
การฝึ กงานทางการบัญชี
รวม

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-15-0)
3(0-15-0)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ 1.1 เน้นการเข้าเรี ยนตรงเวลาและ
สังคม มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และ การแต่งกายให้เป็ นไปตามระเบียบ
ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของ มหาวิทยาลัย
1.2 มอบหมายให้นักศึ กษาทางาน
เป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ า สมาชิ ก
กลุ่ ม ฝึ กความรั บ ผิ ด ชอบและ
สอดแทรก คุณธรรมจริ ยธรรมของ
นักบัญชีในการเรี ยนการสอน

1.1 ประเมินการเข้าเรี ยนตรงเวลาและ
การแต่ ง กายด้ว ยการเช็ ค เวลาการเข้า
เรี ยน และสังเกตความถูกระเบียบของ
การแต่งเครื่ องแบบนักศึกษา
1.2 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่
ภาวะผูน้ าและคุ ณธรรมจริ ย ธรรมใน
การปฏิ บั ติ งานตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ จากการส่ ง งานตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายตรงเวลา และสั ง เกต
พฤติ กรรมการเรี ยนในห้องเรี ย นของ
นักศึกษา

PLO2 บู ร ณาการและประยุกต์ใ ช้ค วามรู ้ ด้า น 2 . 1 จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู ้ จ า ก
การบัญชี และศาสตร์ อื่นที่ เกี่ ยวข้อง และมีการ สถานการณ์ จริ ง กรณี ศึกษา และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข่าวสารด้านที่ เกี่ ยวข้องกับศาสตร์
ในชีวติ ประจาวัน
2.2 เน้ น การสอนที่ เ ป็ น Active
learning โดยมี การเรี ยนที่ เน้นการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ เ นื้ อ ห า ร า ย วิ ช า กั บ
เหตุ ก ารณ์ จริ ง ในชี วิ ต ประจ าวัน
การฝึ กทา แบบฝึ กหัดและอภิปราย
กัน ในกลุ่ ม เรี ย น และน าเสนอต่อ
อาจารย์ผสู ้ อนท้ายคาบเรี ยน
PLO3 ปฏิ บัติ ง านทางวิ ชาชี พ บัญ ชี วิ เ คราะห์ 3.1 เน้นการสอนแบบให้นักศึกษา
และวางแผนภาษี วิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชี ได้ แ สดงความคิ ด เห็ นโดยใช้
และรายงานทางการเงิ น เพื่อทานาย (Predict) คาถาม ปลายเปิ ด กรณี ศึกษาหรื อ
หรื อการเตือน (Warning) ประกอบการตัดสิ น เหตุการณ์ในชีวติ ประจาวันเพื่อเปิ ด
ให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หาร และมี คุ ณ ลัก ษณะการเป็ น
โอกาสให้ นักศึกษาได้แสดงความ
ผูป้ ระกอบการ
คิ ด เห็ น ในระดับ บุ ค คลและงาน
กลุ่ม
3.2 จั ด การเรี ยนการสอนระบบ
WIL ในรายวิชาที่เหมาะสมเพื่อให้
นัก ศึ ก ษาได้มี ก ารเรี ย นรู ้ ใช้ดุ ล ย

2.1 ทดสอบย่อยในชั้นเรี ยน สอบกลาง
ภาคและปลายภาคการศึกษา
2.2 ประเมินการมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
แบบ Active learning จากการอภิปราย
เ นื้ อ ห า ที่ น า เ ส น อ ใ น ชั้ น เ รี ย น
ให้คาเสนอแนะเพื่อให้นกั ศึกษานาไป
พัฒนา

3.1 ประเมิ นผลด้ า นการคิ ดและ
การวิ เ คราะห์ สรุ ปปั ญหาจากการ
น าเ สน อ ค วามคิ ด เ ห็ น ใ น ง าน ที่
มอบหมายทั้ง ระดับ บุ ค คลและงาน
กลุ่ม
3.2 ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานร่ วมกัน
ระหว่างผูส้ อนและสถานประกอบการ
โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนด

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

พินิจเยี่ยงพนักงานจริ งของบริ ษทั
ในตาแหน่งงานด้านบัญชี
PLO4 สามารถท างานร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ได้อ ย่า งมี 4.1 จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการ
ความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
ท างานเป็ นกลุ่ ม โดยน าหั ว ข้ อ
ปั ญหาในปั จจุบนั ของสังคมมาเป็ น
ประเด็นในการทากิจกรรมกลุ่มใน
รายวิชา
4.2 สอนสอดแทรกเรื่ องความ
รั บ ผิ ด ชอบของบุ คคลและในงาน
กลุ่ ม สั ง เกตการมี ส่ ว นร่ วมของ
นั ก ศึ ก ษาใน การท างานกลุ่ ม ที่
มอบหมาย
PLO5 สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ 5.1 จัด ให้ มี ก ารท ากิ จ กรรมกลุ่ ม
ทันสมัยและสื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณี ศึ ก ษาและแบบฝึ กหัด ที่ เ น้น
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทัก ษะการสื่ อ สารภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศที่
เหมาะสมในการทากิจกรรม

4.1 ประเมินและวัดผลการทางานกลุ่ม
โดยอาจารย์ ป ระจ า วิ ช าในความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคุ ณภาพงาน การร่ วมทากิ จกรรม
กลุ่มเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จของงานที่
มอบหมาย
4.2 จัดให้นกั ศึกษาประเมินตนเองและ
ประเมินการทางานของสมาชิ กภายใน
กลุ่มในงานที่มอบหมาย
5.1 ประเมิ น การท างานที่ ม อบหมาย
การน าเสนองาน เชิ ง คุ ณ ภาพและ
ปริ มาณโดยอาจารย์ผสู ้ อน

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
926-112

ธุรกิจเบื้องต้นและจริยธรรมธุรกิจ
3((3)-0-6)
Introduction to Business and Business Ethics
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจต่างๆ บทบาทของภาคธุรกิจต่อการพัฒนาประเทศ กระบวนการ
ทางธุ รกิ จ ห่ วงโซ่ คุณ ค่าและการส่ งมอบคุ ณค่าสู่ ลูกค้า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ธุ รกิ จและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย แนวคิ ดและ
ความสาคัญของจริ ยธรรมทางธุ รกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของจริ ยธรรมต่อองค์กรและสังคม
จริ ยธรรมกับความยัง่ ยืนในการดาเนินธุรกิจ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ความรับผิดชอบในสิ นค้าและบริ การ และบรรษัทภิบาล
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

หลักกำรตลำด
3((3)-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญ หน้าที่และกระบวนการทางการตลาด ปรัชญาทางการจัดการการตลาด ส่วนประสม
ทางการตลาด การตลาดเป้ าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจยั ทางการตลาด และสภาพแวดล้อม
ทางการตลาด
Definitions, significance, roles, and marketing processes; marketing management philosophies; marketing
combinations; target market; consumers’ behavior; marketing information technology system; research on marketing;
marketing environment
926-244

กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณ
3((3)-0-6)
Quantitative Analysis
การพัฒนาตัวแบบสาหรับการตัดสิ นใจ โปรแกรมเชิงเส้น ปั ญหาแถวคอย การวิเคราะห์ข่ายงาน อนุกรมเวลา
และเทคนิคการพยากรณ์ ห่วงโซ่มาร์คอฟ ตัวแบบเชิงปริ มาณอื่นๆ และการใช้คอมพิวเตอร์วธิ ีเชิงปริ มาณ
Development of medals for making decision; linear programming, queuing theory; time series; network
analysis; forecasting techniques; Markov chain; other quantitative models; the use of computer-aided software’s
926-301

พฤติกรรมองค์ กร
3((3)-0-6)
Organizational Behavior
แนวคิ ดพื้นฐานพฤติกรรมองค์กร เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจทั้งระดับบุ คคล กลุ่มและองค์กร ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่อการปฏิบตั ิงาน และเน้นเทคนิ คต่างๆ ที่จะนามาใช้ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลิตภาพในองค์กร
การวิเคราะห์ปัจจัยและปั ญหาความขัดแย้งภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการปรับปรุ งองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
การสร้างเสถียรภาพของการบริ หารองค์กร เพื่อนาไปสู่การบริ หารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยัง่ ยืน

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

กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
3((3)-0-6)
Strategic Management
ความหมายและแนวคิ ดเกี่ ยวกับกลยุทธ์และนโยบายธุ รกิ จ กลยุทธ์ระดับต่างๆ ตัวแบบและกระบวนการ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการกาหนดกลยุทธ์และนโยบาย
ธุรกิจ การสร้างความได้เปรี ยบเชิงแข่งขัน การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุมกลยุทธ์ กรณี ศึกษาทางธุรกิจ
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

เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ
3((3)-0-6)
Business Economics
หลักและทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ท้ งั ทางด้านจุลภาคและมหภาค วิธีการประยุกต์ เพื่อใช้ในด้านธุ รกิ จ ได้แก่
การพยากรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์ และธุ รกิ จ อุปสงค์และอุปทานสาหรับตลาดต่าง ๆ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิ ต การผลิ ต
การวิเคราะห์ ความยืดหยุ่น การวางแผนการผลิ ต การวิเคราะห์ ตน้ ทุ น การกาหนดราคา ระบบเศรษฐกิ จแบบต่าง ๆ รายได้
ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้ อ เงิ นฝาก การคลังรัฐบาล การคลังระหว่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบายการให้
สิ นเชื่อและการตัดสิ นใจในการลงทุนการศึกษากรณี ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
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

กำรบัญชีข้นั ต้น
4((4)-0-8)
Principles of Accounting
หลัก การบัญ ชี ความหมายของการบัญ ชี ประโยชน์ ข องสารสนเทศทางการบัญ ชี รู ป แบบของธุ ร กิ จ
วงจรการบัญชี นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทางบการเงิน มาตรฐานการนาเสนองบการเงิน และการจัดทางบการเงินสาหรับ
กิ จการบริ การ กิ จการซื้ อมาขายไป การบัน ทึ กบัญ ชี เกี่ ยวกับภาษี มูลค่ าเพิ่ ม สมุดรายวัน เฉพาะ บัญ ชี คุมยอด และบัญ ชี แยก
ประเภทย่อ ย จริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ บัญ ชี การบัญ ชี ห้ า งหุ ้ น ส่ ว น การบัญ ชี อุ ต สาหกรรม การบัญ ชี เกี่ ย วกับ การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น การจัดทางบกระแสเงินสด การจัดทางบการเงินจากรายการที่บนั ทึกไว้ไม่สมบูรณ์ หลักการและวิธีการ
ของระบบใบสาคัญ วิธีการบันทึกบัญชีข้ นั ต้นเกี่ยวกับเงินสดและการจัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตัว๋ เงินรับ
สิ นค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเสื่ อมราคา ทรัพยากรธรรมชาติและมูลค่าสูญสิ้น
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

กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม
3((3)-0-6)
Environmental Management Accounting
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุ รกิจที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
กระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อม การจัดทารายงานต้นทุนสิ่ งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ทั้งที่ เป็ นตัวเลขทางการเงิน และไม่เป็ นตัวเลขทางการเงิ น การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่ งแวดล้อมเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
การจัดทารายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนเสนอต่อผูใ้ ช้ภายนอกตามแนวปฏิบตั ิของ ISO หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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

กำรบัญชีเฉพำะกิจกำร
3((3)-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
ลัก ษณะการด าเนิ น งานเฉพาะกิ จการ การบัญ ชี แ ละการควบคุ ม ภายใน รายงานทางการเงิ น ของกิ จการ
ประเภทต่ างๆ เช่ น สถาบัน การเงิ น การประกัน ภัย ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ธุ รกิ จการเกษตร คลังสิ น ค้า โรงแรม
โรงพยาบาล กิจการสาธารณูปโภค ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ สหกรณ์ หรื อกิจการให้บริ การอื่น 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
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ระบบบัญชีของธุรกิจโรงแรม การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เงินสด
และการควบคุมเงินสด ลูกหนี้ การจัดซื้ อและสิ นค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ ม
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

กำรบัญชีธุรกิจเกษตร
3((3)-0-6)
Agribusiness Accounting
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับธุ รกิ จเกษตร ระบบบัญชี ของธุ รกิ จเกษตร การบัน ทึ กบัญชี สินทรัพย์ชีวภาพ ลูกหนี้
สิ นค้าเกษตรคงเหลือ ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายผลิตผลจากพืชไร่ การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายทางการเกษตร 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

กำรวำงแผนกำไรและกำรควบคุม
3((3)-0-6)
Profit Planning and Control
บทบาทของฝ่ ายบริ หารในการวางแผนกาไร ลาดับขั้นในการวางแผนกาไร การใช้งบประมาณ
ในการวางแผน การจัดทางบประมาณ การใช้งบประมาณเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
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

กำรบัญชีข้นั กลำง 1
3((3)-0-6)
Intermediate Accounting I
หลักการและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนการจาแนกประเภท
สิ นทรัพย์ การรับรู ้และการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ การตีราคา การด้อยค่าของสิ นทรัพย์การแสดงรายการสิ นทรัพย์ในงบการเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูล อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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

กำรบัญชีข้นั กลำง 2
3((3)-0-6)
Intermediate Accounting II
หนี้ สินหมุนเวียน หนี้ สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น การปรับโครงสร้างหนี้
ที่มีปัญหา ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ พิเศษในการซื้ อหุ ้นและหุ ้นทุนซื้ อคืน การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ กาไรต่อหุ ้น การเปลี่ยน
ส่ วนของเจ้าของ การเลิกกิ จการและการชาระบัญชี ของห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัด และบริ ษทั มหาชนจากัด งบกระแสเงิ นสด
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับหนี้ สิ นและส่ วนของเจ้าของ การเปลี่ ยนแปลงทางการบัญ ชี และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด การเลิกกิจการ เครื่ องมือทางการเงิน
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
บทบาทของการบัญชีตน้ ทุน แนวคิดต้นทุน การจาแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบต้นทุน
งาน ระบบต้นทุนช่วง การบัญชีสาหรับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชี สาหรับเศษวัสดุ สิ นค้าเสี ยและสิ นค้ามี

ตาหนิ การบัญชี สาหรับผลิตผลร่ วมและผลิตผลพลอยได้ ระบบต้นทุนมาตรฐาน การปั นส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิต การวิเคราะห์
ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนฐานกิจกรรมและการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
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

กำรวัดผลกำรดำเนินงำนและกำรควบคุมทำงกำรจัดกำร
3((3)-0-6)
Performance Measurement and Management Control
การงบประมาณและการตั้งค่าเป้ าหมาย การวัดผลการดาเนิ นงานและการรายงานระบบการจ่ายค่าตอบแทน
และการจู ง ใจ ทางเลื อ กในการก าหนดตัว ชี้ วัด ผล การด าเนิ น งานและการพัฒ นา การน ากลยุท ธ์ ธุ ร กิ จ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
การประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั หน่วยธุรกิจ ทีมและบุคลากร
Budgeting and target setting; performance measurement and reporting; incentives and compensation
systems; alternative measurements of corporate performance; development and implementation of business strategy;
performance evaluation for companies, business units, teams, and individuals
931-218

กำรตรวจสอบและควบคุมระบบสำรสนเทศ
3((3)-0-6)
Information System Audit and Control
แนวคิดและผลกระทบจากการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุม
ภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริ ตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้ องกัน การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายใน การวิเคราะห์ ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ ของการประมวลผลข้อ มู ล เทคนิ ค และการตรวจสอบระบบบัญ ชี ที่ ใช้ค อมพิ วเตอร์
และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการตรวจสอบ
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

กำรบัญชีนิตเิ วช
3((3)-0-6)
Forensic Accounting
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารู ปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการบัญชี นิติเวชกับการ
ตรวจสอบทุจริ ต คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิ คและวิธีการ
ตรวจสอบ การมีส่วนร่ วมของนักบัญชีนิติเวชในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อดาเนินคดีในศาล
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

กำรเงินและกำรบริหำรกำรเงิน
3((3)-0-6)
Finance and Financial Management
แหล่งเงินทุนสาหรับองค์กร การจัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่ องมือทางการเงิน ตลาดหุ ้นกู้ ตลาดหุ ้นทุน
และตลาดพันธบัตรรัฐบาล การวิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร การคานวณต้นทุน

เงินทุนขององค์กร เทคนิ คการจัดทางบประมาณการลงทุน วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธี
มูลค่าตลาดที่ใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจลงทุน การวางแผนธุรกิจและการบริ หารการเงินระยะยาว
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
หลักและวิธีการของสหกรณ์ เปรี ยบเที ยบกับระบบบัญชี ทวั่ ไป การรายงานการเงิ น ระเบี ยบของสหกรณ์

ประเภทที่สาคัญ
Cooperative principle and method comparing to general accounting system, financial reporting, important
cooperative
931-223

กำรบัญชีธุรกิจบริกำรสุ ขภำพ
3((3)-0-6)
Accounting for Health Care Business
ลักษณะ ประเภทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ การสุ ขภาพ โรงพยาบาลของรัฐบาลและธุรกิจสุ ขภาพ
ที่ไม่หวังผลกาไร โรงพยาบาลเอกชน กองทุนที่มีขอ้ จากัด สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ ประเภทและแหล่งรายได้
และการรับรู ้รายได้ของโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ผลกาไรและเงินบริ จาค ค่าใช้จ่าย ประเภทและการรับรู ้
ค่าใช้จ่าย งบการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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

กำรบัญชีข้นั สู ง 1
3((3)-0-6)
Advanced Accounting I
การบัญชีการร่ วมการงาน การบัญชีฝากขาย การบัญชีเช่าซื้อและการขายผ่อนชาระการบัญชีสญ
ั ญาก่อสร้าง
การบัญชีธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การบัญชี
ของกิจการที่ไม่แสวงหากาไร การบัญชีกองทุน รายได้สญ
ั ญาที่ทากับลูกค้า รายได้สญ
ั ญาเช่า
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

กำรบัญชีข้นั สู ง 2
3((3)-0-6)
Advanced Accounting II
ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ บทบาทของธุรกิจข้าม
ชาติ การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสาหรับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อย การรวมธุรกิจ การบัญชีเกี่ยวกับการลงทุน

ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรื อมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนงานดาเนิ นงาน งบกระแสเงิ นสดรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสี ย การด้อยค่าของค่าความนิ ยม การแปลงค่างบการเงิ น
ของธุรกิจที่รายงานเป็ นเงินตราต่างประเทศ
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
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ การวางแผนและควบคุมการดาเนิ นงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริ มาณและกาไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปรและการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน การจัดทางบประมาณ
และพยากรณ์ การวิเคราะห์ตน้ ทุนเพื่อการตัดสิ นใจระยะสั้นและระยะยาวโดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงิ นเพื่อนาเสนอข้อมูลและจัดทารายงานสนับสนุ นการตัดสิ นใจ วางแผนและการทางบประมาณประกอบการตัดสิ นใจ
การบัญ ชี ต ามความรั บ ผิ ด ชอบและการรายงานแยกตามส่ ว นงาน การก าหนดราคาสิ น ค้า ราคาโอน การบริ ห ารต้น ทุ น
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏิบตั ิงานจากข้อมูลที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
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
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 931-211 การบัญชีข้ นั กลาง 1 และ 931-212 การบัญชีข้ นั กลาง 2
แนวคิดการสอบบัญ ชี มาตรฐานการสอบบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบบัญ ชี
กฎหมายเกี่ ย วกับ การสอบบัญ ชี จรรยาบรรณและความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ส อบบัญ ชี ข้อ ตกลงในการรั บ งานสอบบัญ ชี
การวางแผนการสอบบัญ ชี การประเมิ น ความเสี่ ย ง การประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต หลัก ฐานการสอบบัญ ชี แ ละ
กระบวนการรวบรวมหลักฐาน กระดาษทาการ การเลือกตัวอย่าง การตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์ หนี้สินและส่วนของ
เจ้าของ รายงานของผูส้ อบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี กระบวนการรวบรวมหลักฐานและการรายงานในบริ การที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การตรวจสอบ งานบริ ก ารให้ ค วามเชื่ อ มั่น และมาตรฐานที่ เกี่ ย วข้อ ง การตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
3((2)-2-5)
Internal Control and Auditing
ลักษณะและความสาคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิผล การประเมินผล การควบคุมภายในทั้งกิจการ
ทัว่ ไปและกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ รู ปแบบ และขอบเขตการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน จรรยาบรรณ คุณสมบัติ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน วิธีการตรวจสอบภายใน ระบบข้อมูลที่ ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน การรายงาน การตรวจสอบ และการติดตามผล หลักการการกากับดูแลกิ จการที่ ดี สิ ทธิ
และความรับผิดชอบของผูเ้ ป็ นเจ้าของ นักลงทุน และผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในข้อการกากับดูแล
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการกากับดูแลองค์กร ความเสี่ ยงและโอกาสขององค์กร
กรอบแนวคิดในการบริ หารความเสี่ ยง องค์ประกอบของการควบคุมภายใน การฝึ กปฏิ บตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เตรียมสหกิจศึกษำและฝึ กงำน
1(0-2-1)
Cooperative Education and Internship Preparation
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึ กงาน กระบวนการและขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษาและฝึ กงาน ความรู ้พ้นื ฐานและเทคนิคในการสมัครงานอย่างมืออาชีพ
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
เงื่อนไข : นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาชีพบังคับมาแล้วไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต
อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นเกี่ยวกับวิชาชีพ จากกรณี ศึกษา บทความและวารสารทางวิชาชี พ
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรจัดกำรฐำนข้ อมูล
3((2)-2-5)
Database Management
แนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล วิธีการจัดโครงสร้าง วิธีการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้แบบจาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
Concepts, structures, and components of the database management system, database design, relational
data model, and application of the database management system
931-320

กำรฝึ กงำน
ไม่ น้อยกว่ ำ 135 ชั่วโมง
Practical Training
เงื่อนไข : สำหรับนักศึกษำชั้นปี 2
ฝึ กปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในสถานประกอบการ มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 135 ชัว่ โมง
เมื่อสิ้นสุดการฝึ กงานนักศึกษาต้องนาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน วัดผลการฝึ กงานเป็ นผ่านหรื อไม่ผา่ น
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

กำรเรียนรู้ ภำคปฏิบัตดิ ้ ำนกำรบัญชี
2(0-4-0)
Work-Based Learning in Accounting
ฝึ กปฏิบตั ิการด้านการบัญชีอย่างเป็ นระบบในสถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยกาหนดในตาแหน่งเทียบเท่า
พนักงานระดับต้น เนื้ อหาของการฝึ กปฏิบตั ิได้แก่ แนวทางการตรวจสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
แนวทางการอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
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 guideline and financial reporting analysis
931-322

กฎหมำยธุรกิจและภำษีอำกร
3((2)-2-5)
Business Law and Taxation
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่สาคัญเกี่ยวกับบุคคล นิ ติบุคคล การตั้งห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัด การเลิกกิจการ
ทรัพย์สิน นิ ติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซื้ อขาย เช่าซื้ อ ค้ าประกัน ตัวแทน นายหน้า ตัว๋ เงิน พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับเช็ค
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 Cheque
931-331

ชุดวิชำกำรใช้ คอมพิวเตอร์ ในงำนบัญชี
10((7)-9-14)
Computer Application in Accounting
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการใช้งานโปรแกรมตารางการคานวณสาหรับงานบัญชี การเขียนสู ตรเพื่อใช้ใน
วัตถุประสงค์การคานวณ พยากรณ์ จัดทากราฟ แผนภูมิต่างๆ และจัดทารายงาน ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การใช้
ประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในงานด้านบัญชี ความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี การฝึ กปฏิบตั ิการการ

ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานบัญชีสาหรับวงจรธุรกิจทั้งหมด การจัดทางบการเงินและรายงานทางการเงินสาหรับผูบ้ ริ หารโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี หลักการและวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิ คการจัดทาเอกสาร
แบบฟอร์ ม ทะเบี ยน ผังบัญชีข องธุรกิ จ ความเสี่ ยงและควบคุมภายใน กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบทางการ
บัญชี วงจรรายการค้าและกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบรายงานต่างๆ การใช้ระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจ หลักการทัว่ ไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงาน ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม องค์ประกอบของคาสั่ง การใช้ตวั แปร การดาเนิ นการ ชนิ ดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้าง
ข้อมูลแบบอาร์ เรย์ โครงสร้างคาสั่งแบบตามลาดับ เลือกทาและการวนซ้ าหรื อลูป การใช้งานและสร้างฟั งก์ชนั ในโปรแกรม
พื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทางานบนระบบต่าง ๆ โดยการใช้ ภาษาใดภาษาหนึ่งในการเขียน
โปรแกรมเพื่องานบัญชี การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์ งบกำรเงิน
3((3)-2-5)
Financial Reporting and Financial Statement Analysis
ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในการจัดทางบการเงิน ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นเหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การรายงานแยกตามส่ วนงาน การจัดทางบการเงินระหว่างกาล การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น
การวิเคราะห์ ฐ านะการเงิ น ในปั จ จุ บัน และในอนาคตขององค์ก รโดยใช้เทคนิ ค ต่ างๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การวิเคราะห์ อ ัต ราส่ ว น
การวิเคราะห์ แ นวโน้ม และการวิเคราะห์ กระแสเงิ น สด การวิเคราะห์ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะประโยชน์ และ
ผลกระทบจากรายงานของผูส้ อบบัญชี การตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน เช่น รายงานความ
ยัง่ ยืนและรายงานฉบับบูรณาการ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

สหกิจศึกษำ 2
6(0-30-0)
Cooperative Education II
เงื่อนไข: สำหรับนักศึกษำชั้นปี ที่ 4
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 931-317 เตรียมสหกิจศึกษำและฝึ กงำน
ปฏิ บัติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิช าของนัก ศึ ก ษา ขั้น ตอนการสมัค รและคัด เลื อ ก
การมอบหมายภาระงานที่ชดั เจนแน่นอน ปฏิบตั ิตามระเบียบขององค์กรเสมือนเป็ นพนักงาน การนาความรู ้ที่ได้ศึกษาบูรณาการ
ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ มีการประเมินผลร่ วมกันกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
หรื อฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องของสถานประกอบการ เมื่ อสิ้ นสุ ดการปฏิ บัติงานนักศึ กษาต้องนาเสนอผลงานวิชาการในรู ปแบบของ
โครงงานหรื องานวิจยั
Condition: for the fourth-year students
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

กำรฝึ กงำนทำงกำรบัญชี
3(0-15-0)
Internship in Accounting
เงื่อนไข : สำหรับนักศึกษำชั้นปี 4
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 931-317 เตรียมสหกิจศึกษำและฝึ กงำน
ฝึ กปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในสถานประกอบการ มีระยะเวลาปฏิ บตั ิงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
เมื่อสิ้นสุดการฝึ กงานนักศึกษาต้องนาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
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

กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
3((3)-0-6)
Accounting Information System Analysis and Design
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 931-216 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่ องมือและเทคนิ คในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการในโครงการ วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศตามกระบวนการทาง
บัญ ชี และการควบคุ ม ภายใน การออกแบบฐานข้อ มู ล การออกแบบการส่ ง ออกข้อ มู ล การออกแบบการน าเข้า ข้อ มู ล
และการออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ การนาไปใช้และการบารุ งรักษาระบบ
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

กำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศและกำรควบคุม
3((3)-0-6)
Information System Security and Control
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 931-216 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสร้างระบบ การควบคุมระบบและการประกันคุณภาพ

ระบบสารสนเทศ
Prerequisite: 931-216 Accounting Information Systems
Security for information system; implementation; control and quality assurance of the information
systems
931-419

กำรวิจยั ทำงกำรบัญชี
3((2)-2-5)
Accounting Research
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : วิชำ 934-020 สถิตเิ พื่อกำรวิจยั ทำงธุรกิจ
แนวคิ ด หลักการ และความส าคัญ ของการวิจัย ทางบัญ ชี ประเภทของการวิจัย การออกแบบงานวิจัย
การเลือกเครื่ องมือที่ จะทาการวิเคราะห์ และการสร้างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล การ
ตีความ การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิจยั
Prerequisite: 934-020 Statistics for Business Research
Concepts, principles, and importance of accounting research; types of research; Research designing;
choosing tools for analyzing and building tools for data collection; data processing; data analysis; interpreting results; report
writing and research presentation
931-431

ชุดวิชำกำรวำงแผนภำษีอำกรสำหรับธุรกิจ
9((6)-6-15)
Tax planning for business
ความแตกต่ า งระหว่า งก าไรสุ ท ธิ ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปและตามหลัก ประมวลรั ษ ฎากร
การบัน ทึ ก บัญ ชี ผ ลแตกต่ าง การบัญ ชี ภ าษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดา การบัญ ชี ภ าษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล การบัญ ชี ภ าษี มู ล ค่ าเพิ่ ม
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีแต่ละประเภท ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษี จริ ยธรรมของวิชาชีพการบัญชี ในการจัดทาบัญชีเพื่อ
ประโยชน์ในการเสี ยภาษี การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
อื่นๆ เพื่อให้การเสี ยภาษีเป็ นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม อภิปรายและวิเคราะห์
การวินิจฉัยปั ญหาภาษี อากร จาก คาพิพากษาของศาล คณะกรรมการกฤษฎี กา กรมสรรพากร และ ส่ วนที่ เกี่ ยวกับกฎหมาย
รวมทั้งประมวลรั ษฎากรใหม่ที่ออกมาบังคับใช้ และแนวทางแก้ไขปั ญ หา โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ และเอกสาร ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

สถิตเิ พื่อกำรวิจยั ทำงธุรกิจ
3((2)-2-5)
Statistics for Business Research
ความหมาย ความสาคัญ ของสถิ ติ การสุ่ ม การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติ ฐาน
การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ ส หสัมพันธ์ สถิ ติแบบไม่ใช้พารามิ เตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ในการ
ประมวลผล 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

ภำษำอังกฤษสำหรับกำรนำเสนอทำงกำรบัญชี
3((3)-0-6)
English for Accounting Presentation
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน และ 935-009 การอ่านเขียนใน
ชีวติ ประจาวัน
การนาเสนอข้อมูลในรายงานการเงิน การอธิ บายกราฟ รู ปภาพและแผนภูมิสาหรับการนาเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรายงานทางการเงิน
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

ภำษำอังกฤษสำหรับธุรกิจกำรเงิน
3((3)-0-6)
English for Financial Business
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน และ 935-009 การอ่านเขียนใน
ชีวติ ประจาวัน
ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนภาษาอังกฤษส าหรั บ สื่ อ สารทางธุ รกิ จ การอธิ บ ายรายงานทางการเงิ น
การนัดหมาย การแนะนาตัว การแนะนาสถานที่และสิ นค้า การเจรจาต่อรอง การอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจใน
ปั จจุบนั
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
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