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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นนักบัญชีมืออาชีพ มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

มีความเช่ียวชาญในการวางแผน วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า ทนัต่อเวลา สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล
ได้เฉียบคม รวมทั้ งมีความสามารถในการวางแผนภาษี มีความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาองักฤษเพ่ือ         
การส่ือสารในท่ีท างานได ้เป็นนกับญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญองคค์วามรู้ทางการบญัชี ท่ีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มี จิตส านึกเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียน รู้เชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning: WIL) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมัน่ในจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 
 PLO2 บูรณาการและประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการบญัชีและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
PLO3 ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี วิเคราะห์และวางแผนภาษี วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและรายงานทางการเงิน 

เพื่อท านาย (Predict) หรือการเตือน (Warning) ประกอบการตดัสินให้แก่ผูบ้ริหาร และมีคุณลกัษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

PLO4 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค ์
PLO5 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัและส่ือสารภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  134 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
   Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                รายวชิาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปนี ้    2 หน่วยกติ 
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  98 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  37 หน่วยกติ 
926-112 ธุรกิจเบ้ืองตน้และจริยธรรมธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Business and Business Ethics 
926-151 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
 Principles of Marketing    
926-244 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3((3)-0-6) 
 Quantitative Analysis 
926-301 พฤติกรรมองคก์ร 3((3)-0-6) 
 Organizational Behavior 
926-307 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3((3)-0-6) 
 Strategic Management 
929-105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Business Economics 
931-112 การบญัชีขั้นตน้ 4((4)-0-8) 
 Principles of Accounting  
931-220 การเงินและการบริหารการเงิน 3((3)-0-6) 
 Finance and Financial Management 
931-322 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3((2)-2-5) 
 Business Law and Taxation 
934-020 สถิติเพ่ือการวจิยัทางธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 Statistics for Business Research 
936-335 ภาษาองักฤษส าหรับการน าเสนอทางการบญัชี 3((3)-0-6) 
 English for Accounting Presentation 
936-336 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการเงิน 3((3)-0-6) 
  English for Financial Business 



2.2 กลุ่มวชิาชีพ 52 หรือ 55 หน่วยกติ 
-วชิาชีพบังคบั              49  หน่วยกติ 
931-211 การบญัชีขั้นกลาง 1 3((3)-0-6) 
 Intermediate Accounting I 
931-212 การบญัชีขั้นกลาง 2 3((3)-0-6) 
 Intermediate Accounting II 
931-215 การบญัชีตน้ทุน 1 3((3)-0-6) 
 Cost Accounting I   
931-312 การบญัชีขั้นสูง 1 3((3)-0-6) 
 Advanced Accounting I 
931-313 การบญัชีขั้นสูง 2 3((3)-0-6) 
 Advanced Accounting II 
931-314 การบญัชีตน้ทุน 2 3((3)-0-6) 
 Cost Accounting II  
931-315 การสอบบญัชี 3((2)-2-5) 
 Auditing 
931-316 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3((2)-2-5) 
 Internal Control and Auditing 
931-318 สมัมนาทางการบญัชี 3((2)-2-5) 
 Seminar in Accounting 
931-411 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 3((2)-2-5) 
 Financial Reporting and Financial Statement Analysis Computer Programming  
 For Accounting 
931-331  ชุดวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี   10((7)-9-14) 
 Computer Usage in Accounting 
931-431 ชุดวชิาการวางแผนภาษีอากรส าหรับธุรกิจ 9((6)-6-15) 
 Tax Planning for Business 
- วชิาชีพเลือก            3 หรือ 6  หน่วยกติ 
 - นกัศึกษาสหกิจศึกษา เลือกเรียนวชิาชีพเลือก 3  หน่วยกิต 
 - นกัศึกษาฝึกงาน  เลือกเรียนวชิาชีพเลือก 6  หน่วยกิต 
931-113 การบญัชีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
 Environmental Management Accounting 
931-115 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3((3)-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises 
931-117 การบญัชีโรงแรม 3((3)-0-6) 
 Hotel Accounting 
931-118 การบญัชีธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 Agribusiness Accounting   
 



931-119 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3((3)-0-6) 
 Profit Planning and Control 
931-217 การวดัผลการด าเนินงานและการควบคุมทางการจดัการ 3((3)-0-6) 
 Performance Measurement and Management Control    
931-218 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3((3)-0-6) 
 Information System Audit and Control 
931-219 การบญัชีนิติเวช 3((3)-0-6) 
 Forensic Accounting   
931-222 การบญัชีสหกรณ์ 3((3)-0-6) 
 Co-operative Accounting 
931-223 การบญัชีธุรกิจบริการสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 Accounting for Health Care Business 
931-319 การจดัการฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
 Database Management 
931-414 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3((3)-0-6) 
 Accounting Information Systems Analysis and Design 
931-415 การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการควบคุม  3((3)-0-6) 
 Information System Security and Control 
931-419 การวจิยัทางการบญัชี 3((2)-2-5) 
 Accounting Research 
2.3) กลุ่มสหกจิศึกษา/ฝึกงาน 9 หรือ 6  หน่วยกติ 
 นกัศึกษาทุกคนตอ้งฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่ 135 ชัว่โมง ในภาคฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 2 
931- 320 การฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่ 135 ชัว่โมง 
 Practical Training  
-สหกจิศึกษา  9  หน่วยกติ 
931-321 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการบญัชี 2(0-4-0) 
 Work-based Learning in Accounting 
931-317 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน          1(0-2-1) 
 Cooperative Education and Internship Preparation 
931-412 สหกิจศึกษา 2                               6(0-30-0) 
 Cooperative Education II 
-ฝึกงาน   6  หน่วยกติ 
931-321 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการบญัชี 2(0-4-0) 

Work-based Learning in Accounting  
931-317 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน           1(0-2-1) 
 Cooperative Education and Internship Preparation 
931-413 การฝึกงานทางการบญัชี   3(0-15-0) 

Internship in Accounting 
 



3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/สาขาวชิา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1           จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
926-112  ธุรกิจเบ้ืองตน้และจริยธรรมธุรกิจ    3((3)-0-6) 
926-151  หลกัการตลาด      3((3)-0-6) 
931-112  การบญัชีขั้นตน้      4((4)-0-8) 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-xxx  รายวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)    1((1)-0-2) 
  รวม              18((18)-0-36) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 

929-105  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      3((3)-0-6) 
931-211  การบญัชีขั้นกลาง 1     3((3)-0-6) 
931-212  การบญัชีขั้นกลาง 2     3((3)-0-6) 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั      1((1)-0-2) 
935-004    วทิยาการสมยัใหม่และโลก     2((2)-0-4) 
935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ     2((2)-0-4) 
935-009        การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
935-xxx  รายวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)    1((1)-0-2) 

   รวม               19((19)-0-38) 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
926-301  พฤติกรรมองคก์ร      3((3)-0-6) 
931-215  การบญัชีตน้ทุน 1      3((3)-0-6) 
931-220  การเงินและการบริหารการเงิน    3((3)-0-6) 
931-314  การบญัชีตน้ทุน 2      3((3)-0-6) 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
935-007  สนุกคิด       2((2)-0-4) 
  รวม                  17((17)-0-34) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

926-244  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ     3((3)-0-6) 
 931-312  การบญัชีขั้นสูง 1      3((3)-0-6) 

931-313  การบญัชีขั้นสูง 2       3((3)-0-6) 
934-020  สถิติเพ่ือการวจิยัทางธุรกิจ     3((3)-0-6) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 
936-336    ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการเงิน    3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (1)      3(x-y-z) 

   รวม               20(x-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน 
 931-320  การฝึกงาน      ไม่นอ้ยกวา่ 135 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

931-315  การสอบบญัชี      3((2)-2-5) 
931-316  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   3((2)-2-5) 
931-318  สมัมนาทางการบญัชี     3((2)-2-5) 
931-321  การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการบญัชี    2((0)-4-0) 
931-322  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร     3((2)-2-5) 
931-411  รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน   3((2)-2-5) 
  รวม          17((10)-14-25) 

 
ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

935-029   ชีวติท่ีดี       3((3)-0-6) 
936-335  ภาษาองักฤษส าหรับการน าเสนอทางการบญัชี   3((3)-0-6)  
931-xxx  วชิาชีพเลือก (1)      3(x-y-z) 

 931-331  ชุดวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี    10((7)-9-14) 
  รวม                19(x-y-z) 

 
ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกฝึกงาน 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

935-029   ชีวติท่ีดี       3((3)-0-6) 
936-335  ภาษาองักฤษส าหรับการน าเสนอทางการบญัชี   3((3)-0-6)  
931-xxx  วชิาชีพเลือก (1)      3(x-y-z) 
931-xxx  วชิาชีพเลือก (2)      3(x-y-z) 

 931-331  ชุดวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี    10((7)-9-14) 
  รวม                22(x-y-z) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                         

926-307    การจดัการเชิงกลยทุธ์     3((3)-0-6) 
931-317  เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน    1(0-2-1) 
935-026    ภาษาองักฤษในท่ีท างาน     2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (2)      3(x-y-z) 
931-431  ชุดวชิาการวางแผนภาษีอากรส าหรับธุรกิจ   9((6)-6-15) 

   รวม            18((x)-y-z) 
 
ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        
               931-412  สหกิจศึกษา 2      6(0-30-0) 

  รวม       6(0-30-0) 
 
ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกฝึกงาน 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

931-413  การฝึกงานทางการบญัชี       3(0-15-0) 
  รวม       3(0-15-0) 

 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สงัคม มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ 

1.1 เน้นการเขา้เรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของ มหาวทิยาลยั   
1.2 มอบหมายให้นักศึกษาท างาน
เป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิก
ก ลุ่ม  ฝึกความ รับผิดชอบและ
สอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมของ
นกับญัชีในการเรียนการสอน 

1.1 ประเมินการเขา้เรียนตรงเวลาและ 
การแต่งกายด้วยการเช็คเวลาการเขา้
เรียน และสังเกตความถูกระเบียบของ
การแต่งเคร่ืองแบบนกัศึกษา   
1.2 ประเมินความรับผิดชอบในหนา้ท่ี 
ภาวะผูน้ าและคุณธรรมจริยธรรมใน 
การป ฏิบั ติ ง านตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพจากการส่งงานตามท่ีได้รับ 
มอบหมายตรง เ วลา  และสั ง เ กต
พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของ
นกัศึกษา 

PLO2 บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
การบญัชีและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2 . 1  จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์ จริง กรณีศึกษา และ
ข่าวสารดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์
ในชีวติประจ าวนั   
2 .2  เน้นการสอนท่ี เ ป็น Active 
learning โดยมีการเรียนท่ีเน้นการ 
ป ร ะ ยุ ก ต์ เ น้ื อ ห า ร า ย วิ ช า กั บ
เหตุการณ์ จริงในชีวิตประจ าวนั 
การฝึกท า แบบฝึกหัดและอภิปราย
กันในกลุ่มเรียน และน าเสนอต่อ
อาจารยผ์ูส้อนทา้ยคาบเรียน 

2.1 ทดสอบยอ่ยในชั้นเรียน สอบกลาง 
ภาคและปลายภาคการศึกษา   
2.2 ประเมินการมีส่วนร่วมในการเรียน 
แบบ Active learning จากการอภิปราย
เ น้ื อ ห า ท่ี น า เ ส น อ ใ น ชั้ น เ รี ย น 
ให้ค  าเสนอแนะเพื่อให้นกัศึกษาน าไป
พฒันา 

PLO3 ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี วิเคราะห์
และวางแผนภาษี วิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี
และรายงานทางการเงิน เพื่อท านาย (Predict) 
หรือการเตือน (Warning) ประกอบการตดัสิน
ให้แก่ผู ้บริหาร และมีคุณลักษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

3.1 เน้นการสอนแบบให้นักศึกษา
ได้แสดงความ คิด เ ห็นโดยใช้
ค  าถาม ปลายเปิด กรณีศึกษาหรือ
เหตุการณ์ในชีวติประจ าวนัเพื่อเปิด
โอกาสให้ นกัศึกษาไดแ้สดงความ
คิดเห็นในระดับบุคคลและงาน
กลุ่ม 
3.2 จัดการเรียนการสอนระบบ 
WIL ในรายวิชาท่ีเหมาะสมเพื่อให้
นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ ใช้ดุลย

3 . 1  ประ เ มินผลด้านการ คิดและ 
การวิ เคราะห์  สรุปปัญหาจากการ
น า เ สนอ  ค ว าม คิ ด เ ห็น ในง าน ท่ี
มอบหมายทั้ ง ระดับบุคคลและงาน
กลุ่ม 
3.2 ประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกนั
ระหวา่งผูส้อนและสถานประกอบการ
โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนด 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

พินิจเยี่ยงพนักงานจริงของบริษทั
ในต าแหน่งงานดา้นบญัชี 

PLO4 สามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมี
ความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค ์

4.1 จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
ท าง าน เ ป็นก ลุ่มโดยน าหัวข้อ
ปัญหาในปัจจุบนัของสังคมมาเป็น
ประเด็นในการท ากิจกรรมกลุ่มใน
รายวชิา   
4.2 สอนสอดแทรกเ ร่ืองความ
รับผิดชอบของบุคคลและในงาน
กลุ่มสัง เกตการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาใน การท างานกลุ่มท่ี
มอบหมาย 

4.1 ประเมินและวดัผลการท างานกลุ่ม 
โดยอาจ ารย์ประจ า วิ ช า ในความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จากคุณภาพงาน การร่วมท ากิจกรรม 
กลุ่มเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของงานท่ี
มอบหมาย   
4.2 จดัให้นกัศึกษาประเมินตนเองและ
ประเมินการท างานของสมาชิกภายใน
กลุ่มในงานท่ีมอบหมาย   

PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัและส่ือสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.1 จัดให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม 
กรณีศึกษาและแบบฝึกหัดท่ีเน้น
ทักษะการส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสมในการท ากิจกรรม 

5.1 ประเมินการท างานท่ีมอบหมาย 
การน า เสนองาน เ ชิงคุณภาพและ
ปริมาณโดยอาจารยผ์ูส้อน 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจดักำร 

หลกัสูตรบัญชีบณัฑิต  

926-112  ธุรกจิเบ้ืองต้นและจริยธรรมธุรกจิ     3((3)-0-6) 
Introduction to Business and Business Ethics 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ลกัษณะของธุรกิจต่างๆ บทบาทของภาคธุรกิจต่อการพฒันาประเทศ กระบวนการ

ทางธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่าและการส่งมอบคุณค่าสู่ลูกคา้ ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร ธุรกิจและผูมี้ส่วนได้เสีย แนวคิดและ
ความส าคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของจริยธรรมต่อองค์กรและสังคม 
จริยธรรมกบัความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจ การคุม้ครองผูบ้ริโภค ความรับผิดชอบในสินคา้และบริการ 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 หนา้ท่ีและกระบวนการทางการตลาด ปรัชญาทางการจดัการการตลาด ส่วนประสม

ทางการตลาด การตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวจิยัทางการตลาด และสภาพแวดลอ้ม
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  กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ      3((3)-0-6) 
Quantitative Analysis 
การพฒันาตวัแบบส าหรับการตดัสินใจ โปรแกรมเชิงเสน้ ปัญหาแถวคอย การวเิคราะห์ข่ายงาน อนุกรมเวลา

และเทคนิคการพยากรณ์ ห่วงโซ่มาร์คอฟ ตวัแบบเชิงปริมาณอ่ืนๆ และการใชค้อมพิวเตอร์วธีิเชิงปริมาณ 
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  พฤตกิรรมองค์กร       3((3)-0-6) 
Organizational Behavior 
แนวคิดพ้ืนฐานพฤติกรรมองค์กร เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจทั้ งระดับบุคคล กลุ่มและองค์กร ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล กลุ่ม และองคก์รต่อการปฏิบติังาน และเนน้เทคนิคต่างๆ ท่ีจะน ามาใชป้ระยกุตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดผลิตภาพในองคก์ร 
การวเิคราะห์ปัจจยัและปัญหาความขดัแยง้ภายในองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร แนวทางการปรับปรุงองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและ
การสร้างเสถียรภาพของการบริหารองคก์ร เพ่ือน าไปสู่การบริหารการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งย ั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  
  ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ กลยุทธ์ระดับต่างๆ ตวัแบบและกระบวนการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัการก าหนดกลยทุธ์และนโยบาย
ธุรกิจ การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยทุธ์ กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
  Definitions and concepts of strategy and Business Policy; levels of strategy models and processes of 
strategic decision environmental analysis; competitive advantage; strategic and Business Policy making; evaluation and 
strategic control; business case study 
 
929-105  เศรษฐศำสตร์ธุรกจิ      3((3)-0-6) 
  Business Economics 

หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งทางด้านจุลภาคและมหภาค วิธีการประยุกต์ เพ่ือใช้ในดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่     
การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ อุปสงค์และอุปทานส าหรับตลาดต่าง ๆ  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต การผลิต      
การวิเคราะห์ความยืดหยุ่น การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุน การก าหนดราคา ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ รายได้
ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝาก การคลงัรัฐบาล การคลงัระหวา่งประเทศ การวิเคราะห์นโยบายการให้
สินเช่ือและการตดัสินใจในการลงทุนการศึกษากรณีต่าง 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  

หลักการบัญชี ความหมายของการบัญชี ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชี รูปแบบของธุรกิจ          
วงจรการบญัชี นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน มาตรฐานการน าเสนองบการเงิน และการจดัท างบการเงินส าหรับ
กิจการบริการ กิจการซ้ือมาขายไป การบันทึกบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวนัเฉพาะ บัญชีคุมยอด และบัญชีแยก
ประเภทย่อย จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเก่ียวกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ การจดัท างบกระแสเงินสด การจดัท างบการเงินจากรายการท่ีบนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์ หลกัการและวิธีการ
ของระบบใบส าคญั วธีิการบนัทึกบญัชีขั้นตน้เก่ียวกบัเงินสดและการจดัท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับ 
สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเส่ือมราคา ทรัพยากรธรรมชาติและมูลค่าสูญส้ิน 

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 
  กรอบแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัท ารายงานตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม และประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไดรั้บจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งท่ีเป็นตวัเลขทางการเงิน และไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน การจดัท ารายงานขอ้มูลการจดัการส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อผูบ้ริหาร          
การจดัท ารายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืเสนอต่อผูใ้ชภ้ายนอกตามแนวปฏิบติัของ ISO หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  A framework of sustainable development; negative effects of business operations environment and 
society; environmental management process; preparing an environmental cost report; financial and nonfinancial benefits of 
environmental management; preparing and environmental management report for management; preparing a sustainable 
development report in accordance with ISO guideline and related agencies in order to present external users 
 
931-115  กำรบัญชีเฉพำะกจิกำร      3((3)-0-6) 

 Accounting for Specific Enterprises 
  ลกัษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินของกิจการ
ประเภทต่างๆ เช่น สถาบันการเงิน การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจการเกษตร คลังสินคา้ โรงแรม 
โรงพยาบาล กิจการสาธารณูปโภค ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์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 ระบบบญัชีของธุรกิจโรงแรม การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เงินสด
และการควบคุมเงินสด 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 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับธุรกิจเกษตร ระบบบัญชีของธุรกิจเกษตร การบันทึกบัญชีสินทรัพยชี์วภาพ ลูกหน้ี
สินคา้เกษตรคงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายผลิตผลจากพืชไร่ 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 าดบัขั้นในการวางแผนก าไร การใชง้บประมาณ 

ในการวางแผน การจดัท างบประมาณ การใชง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมด 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 
 หลกัการและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนการจ าแนกประเภท

สินทรัพย ์ การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย ์การตีราคา การดอ้ยค่าของสินทรัพยก์ารแสดงรายการสินทรัพยใ์นงบการเงินและ
การเปิดเผยขอ้มูล อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

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

Intermediate Accounting II 
หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน การปรับโครงสร้างหน้ี

ท่ีมีปัญหา ส่วนของผูถื้อหุ้น สิทธิพิเศษในการซ้ือหุ้นและหุ้นทุนซ้ือคืน การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ก าไรต่อหุ้น การเปล่ียน
ส่วนของเจา้ของ การเลิกกิจการและการช าระบญัชีของห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั  และบริษทัมหาชนจ ากดั งบกระแสเงินสด    
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ การเปล่ียนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาด 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 
  บทบาทของการบญัชีตน้ทุน แนวคิดตน้ทุน การจ าแนกประเภทตน้ทุน ระบบตน้ทุนผลิตภณัฑ ์ระบบตน้ทุน
งาน ระบบตน้ทุนช่วง การบญัชีส าหรับวตัถุดิบ ค่าแรงและค่าใชจ่้ายการผลิต การบญัชีส าหรับเศษวสัดุ สินคา้เสียและสินคา้มี



ต าหนิ การบญัชีส าหรับผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได ้ระบบตน้ทุนมาตรฐาน การปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิต การวิเคราะห์
ผลต่างตน้ทุนมาตรฐาน ตน้ทุนฐานกิจกรรมและการบริหารสินคา้คงคลงั 

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 ำเนินงำนและกำรควบคุมทำงกำรจดักำร   3((3)-0-6) 

Performance Measurement and Management Control 
การงบประมาณและการตั้งค่าเป้าหมาย การวดัผลการด าเนินงานและการรายงานระบบการจ่ายค่าตอบแทน

และการจูงใจ ทางเลือกในการก าหนดตัวช้ีวดัผล การด าเนินงานและการพัฒนา การน ากลยุทธ์ธุรกิจไปสู่การปฏิบัติ                 
การประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัหน่วยธุรกิจ 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 
 แนวคิดและผลกระทบจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลทางดา้นการบญัชี การควบคุม

ภายในของระบบงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกนั การประเมินความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์            
และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 

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

 Forensic Accounting  
 ความหมาย แนวคิด และการพฒันารูปแบบการบญัชีนิติเวช ความแตกต่างระหวา่งการบญัชีนิติเวชกบัการ

ตรวจสอบทุจริต คุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของนกับญัชีนิติเวช สถาบนัวิชาชีพการบญัชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของนกับญัชีนิติเวชในกระบวนการฟ้องร้องเพ่ือด 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 การจดัหาเงินทุนจากธนาคาร เคร่ืองมือทางการเงิน ตลาดหุ้นกู ้ตลาดหุ้นทุน
และตลาดพนัธบตัรรัฐบาล การวิเคราะห์ความตอ้งการดา้นกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององคก์ร การค านวณตน้ทุน



เงินทุนขององคก์ร เทคนิคการจดัท างบประมาณการลงทุน วิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยวิธีรายได ้วิธีสินทรัพย ์และวิธี
มูลค่าตลาดท่ีใชส้นบัสนุนการตดัสินใจลงทุน 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 เปรียบเทียบกบัระบบบญัชีทัว่ไป การรายงานการเงิน ระเบียบของสหกรณ์
ประเภทท่ีส 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 ประเภทและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการสุขภาพ โรงพยาบาลของรัฐบาลและธุรกิจสุขภาพ
ท่ีไม่หวงัผลก าไร โรงพยาบาลเอกชน กองทุนท่ีมีขอ้จ ากดั สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้ประเภทและแหล่งรายได ้
และการรับรู้รายไดข้องโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ผลก าไรและเงินบริจาค ค่าใชจ่้าย ประเภทและการรับรู้
ค่าใชจ่้าย งบการเงินและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  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 

การบญัชีการร่วมการงาน  การบญัชีฝากขาย  การบญัชีเช่าซ้ือและการขายผอ่นช าระการบญัชีสญัญาก่อสร้าง 
การบญัชีธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ผลประโยชน์พนกังาน การบญัชีภาษีเงินไดร้อตดับญัชี การบญัชี
ของกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร การบญัชีกองทุน 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 
ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มโลกท่ีส่งผลกระทบต่อการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ บทบาทของธุรกิจขา้ม

ชาติ การบญัชีส านกังานใหญ่และสาขา การบญัชีส าหรับบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย การรวมธุรกิจ การบญัชีเก่ียวกบัการลงทุน



ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนงานด าเนินงาน งบกระแสเงินสดรวม งบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย การดอ้ยค่าของค่าความนิยม การแปลงค่างบการเงิน
ของธุรกิจท่ีรายงานเป็นเงินตราต่างประเทศ 

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 
  การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน 
ปริมาณและก าไร ระบบตน้ทุนรวม ระบบตน้ทุนผนัแปรและการเทียบเคียงสมรรถนะกบัเกณฑม์าตรฐาน การจดัท างบประมาณ
และพยากรณ์ การวิเคราะห์ตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจระยะสั้นและระยะยาวโดยใชข้อ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง
การเงินเพื่อน าเสนอขอ้มูลและจดัท ารายงานสนับสนุนการตดัสินใจ วางแผนและการท างบประมาณประกอบการตดัสินใจ      
การบัญชีตามความรับผิดชอบและการรายงานแยกตามส่วนงาน การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน การบริหารต้นทุน              
การควบคุมคุณภาพ การวดัผลการปฏิบติังานจากขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
  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 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 931-211 การบญัชีขั้นกลาง 1 และ 931-212 การบญัชีขั้นกลาง 2  
แนวคิดการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค์และขอบเขตของการสอบบัญชี 

กฎหมายเก่ียวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี               
การวางแผนการสอบบัญชี การประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต หลักฐานการสอบบัญชีและ
กระบวนการรวบรวมหลกัฐาน กระดาษท าการ การเลือกตวัอยา่ง การตรวจสอบรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ รายงานของผูส้อบบญัชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี กระบวนการรวบรวมหลกัฐานและการรายงานในบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ งานบริการให้ความเช่ือมั่นและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง การตรวจสอบระบบสารสนเทศท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท 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   กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน    3((2)-2-5) 

Internal Control and Auditing  
  ลกัษณะและความส าคญัของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล การประเมินผล การควบคุมภายในทั้งกิจการ
ทัว่ไปและกิจการท่ีใชค้อมพิวเตอร์ วตัถุประสงค ์รูปแบบ และขอบเขตการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน จรรยาบรรณ คุณสมบติั 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายใน วิธีการตรวจสอบภายใน ระบบขอ้มูลท่ีประมวลผลดว้ยมือและคอมพิวเตอร์ 
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบติังาน การรายงาน การตรวจสอบ และการติดตามผล หลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สิทธิ
และความรับผิดชอบของผูเ้ป็นเจา้ของ นกัลงทุน และผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียในขอ้การก ากบัดูแล 
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส องคป์ระกอบของกรอบแนวคิดในการก ากบัดูแลองคก์ร ความเส่ียงและโอกาสขององคก์ร 
กรอบแนวคิดในการบริหารความเส่ียง องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 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 
หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน กระบวนการและขั้นตอน ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมคัรงานอยา่งมืออาชีพ  
 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 : นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นวชิาชีพบงัคบัมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 15 หน่วยกิต 
  อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นเก่ียวกบัวิชาชีพ จากกรณีศึกษา บทความและวารสารทางวิชาชีพ 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท 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 องค์ประกอบของระบบฐานขอ้มูล วิธีการจดัโครงสร้าง วิธีการออกแบบระบบ
ฐานขอ้มูลโดยใชแ้บบจ าลองขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ และการประยกุตใ์ชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล  

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 
ฝึกปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีในสถานประกอบการ 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 
  ฝึกปฏิบติัการดา้นการบญัชีอยา่งเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดในต าแหน่งเทียบเท่า
พนักงานระดบัตน้ เน้ือหาของการฝึกปฏิบติัไดแ้ก่ แนวทางการตรวจสอบบญัชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
แนวทางการอ่านและวเิคราะห์รายงานทางการเงิน  
  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  กฎหมำยธุรกจิและภำษีอำกร      3((2)-2-5) 
  Business Law and Taxation 
  กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั การเลิกกิจการ
ทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน นายหน้า ตัว๋เงิน พระราชบญัญติั
เก่ียวกบัเช็ค 
  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   ชุดวชิำกำรใช้คอมพวิเตอร์ในงำนบัญชี       10((7)-9-14) 
  Computer Application in Accounting 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมตารางการค านวณส าหรับงานบญัชี การเขียนสูตรเพื่อใชใ้น
วตัถุประสงคก์ารค านวณ พยากรณ์ จดัท ากราฟ แผนภูมิต่างๆ และจดัท ารายงาน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล การใช้
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลในงานดา้นบญัชี ความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี การฝึกปฏิบติัการการ



ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานบญัชีส าหรับวงจรธุรกิจทั้งหมด การจดัท างบการเงินและรายงานทางการเงินส าหรับผูบ้ริหารโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  หลกัการและวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี เทคนิคการจดัท าเอกสาร
แบบฟอร์ม ทะเบียน ผงับญัชีของธุรกิจ ความเส่ียงและควบคุมภายใน กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศในระบบทางการ
บญัชี วงจรรายการคา้และกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบรายงานต่างๆ การใชร้ะบบสารสนเทศในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือ
สนบัสนุนการตดัสินใจ หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม การเขียนผงังาน ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของโปรแกรม องคป์ระกอบของค าสั่ง การใชต้วัแปร การด าเนินการ ชนิดของขอ้มูลแบบต่าง ๆ โครงสร้าง
ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์โครงสร้างค าสั่งแบบตามล าดบั เลือกท าและการวนซ ้ าหรือลูป การใชง้านและสร้างฟังก์ชนัในโปรแกรม
พ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ การพฒันาโปรแกรมเพ่ือท างานบนระบบต่าง ๆ โดยการใช ้ภาษาใดภาษาหน่ึงในการเขียน
โปรแกรมเพ่ืองานบญัชี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท 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   รำยงำนกำรเงนิและกำรวเิครำะห์งบกำรเงนิ    3((3)-2-5) 

Financial Reporting and Financial Statement Analysis 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชีในการจดัท างบการเงิน ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเหตุการณ์

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน การรายงานแยกตามส่วนงาน การจดัท างบการเงินระหวา่งกาล การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 
การวิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วน             
การวิเคราะห์แนวโน้มและการวิเคราะห์กระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะประโยชน์และ
ผลกระทบจากรายงานของผูส้อบบญัชี การตีความของรายงานต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน เช่น รายงานความ
ยัง่ยนืและรายงานฉบบับูรณาการ 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 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  931-317  เตรียมสหกจิศึกษำและฝึกงำน 

  ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก          
การมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอน ปฏิบติัตามระเบียบขององคก์รเสมือนเป็นพนกังาน การน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาบูรณาการ
ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีระยะเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ มีการประเมินผลร่วมกนักบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
หรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งของสถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการปฏิบัติงานนักศึกษาตอ้งน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของ
โครงงานหรืองานวจิยั 
  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  กำรฝึกงำนทำงกำรบัญชี        3(0-15-0) 

        Internship in Accounting 
          เง่ือนไข : ส ำหรับนักศึกษำช้ันปี 4 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  931-317  เตรียมสหกจิศึกษำและฝึกงำน 
ฝึกปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีในสถานประกอบการ มีระยะเวลาปฏิบติังานไม่น้อยกวา่ 16 สัปดาห์ 

เม่ือส้ินสุดการฝึกงานนกัศึกษาตอ้งน าเสนอผลการปฏิบติังาน 
Condition: For fourth-year students 
Prerequisite: 931-317 Cooperative education and Internship Preparation 
Internship relating to accounting in enterprises; working at least 16 weeks for internship period; at the end 

of the internship, students must present their performance 
 
931-414  กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี   3((3)-0-6) 

Accounting Information System Analysis and Design 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  931-216  ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
หลกัการพฒันาระบบสารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์

และออกแบบระบบสารสนเทศ การจดัการในโครงการ วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศตามกระบวนการทาง
บัญชี และการควบคุมภายใน การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการส่งออกข้อมูล การออกแบบการน าเข้าข้อมูล                
และการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การน าไปใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบ 

Prerequisite: 931-216 Accounting Information Systems 
Principles of information system development; cycle of information system development; tool and 

techniques for analyzing and designing information system; project management; analyzing and  designing information 



system according to accounting procedures and internal control; database design; output design, input design and user 
interface design; system operation and maintenance 
 
931-415   กำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศและกำรควบคุม  3((3)-0-6) 

 Information System Security and Control  
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 931-216 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 

  การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การสร้างระบบ การควบคุมระบบและการประกนัคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ 

 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 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  วชิำ 934-020   สถิตเิพ่ือกำรวจิยัทำงธุรกจิ 

        แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการวิจัยทางบัญชี ประเภทของการวิจัย การออกแบบงานวิจัย           
การเลือกเคร่ืองมือท่ีจะท าการวิเคราะห์ และการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลการประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
ตีความ การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวจิยั 

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   ชุดวชิำกำรวำงแผนภำษีอำกรส ำหรับธุรกจิ     9((6)-6-15) 
    Tax planning for business 
             ความแตกต่างระหว่างก าไรสุทธิ  ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและตามหลักประมวลรัษฎากร             
การบันทึกบัญชีผลแตกต่าง การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล การบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม         
วิธีการบญัชีเก่ียวกบัภาษีแต่ละประเภท ความรับผิดชอบในการเสียภาษี จริยธรรมของวิชาชีพการบญัชีในการจดัท าบญัชีเพื่อ
ประโยชน์ในการเสียภาษี การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี
อ่ืนๆ เพ่ือให้การเสียภาษีเป็นไปอยา่งประหยดัภายใตก้รอบของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม อภิปรายและวิเคราะห์
การวินิจฉัยปัญหาภาษีอากร จาก ค าพิพากษาของศาล คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากร และ ส่วนท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 
รวมทั้ งประมวลรัษฎากรใหม่ท่ีออกมาบังคบัใช้ และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสาร ต่างๆ            
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท 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 การแจกแจงตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน        
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
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  ภำษำองักฤษส ำหรับกำรน ำเสนอทำงกำรบัญชี    3((3)-0-6) 
  English for Accounting Presentation 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 935-008 การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั และ 935-009 การอ่านเขียนใน
  ชีวติประจ าวนั 
  การน าเสนอขอ้มูลในรายงานการเงิน การอธิบายกราฟ รูปภาพและแผนภูมิส าหรับการน าเสนอขอ้มูลทาง
ธุรกิจ และการวเิคราะห์ขอ้มูลในรายงานทางการเงิน  

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 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 935-008 การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั และ 935-009 การอ่านเขียนใน
 ชีวติประจ าวนั 

  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษส าหรับส่ือสารทางธุรกิจ การอธิบายรายงานทางการเงิน         
การนดัหมาย การแนะน าตวั การแนะน าสถานท่ีและสินคา้ การเจรจาต่อรอง การอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจใน
ปัจจุบนั 

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  



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ภาคปกติ  ภาคสมทบ  
 หลกัสูตรปกติ     หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ..........  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
1. ดร. บุญฑริกา ใจกระจ่าง, Ph.D. (Accounting and Finance), University of Newcastle, Australia, 2556
2. ดร. สุภาวดี สุทธิรักษ,์ ปร.ด. (การจดัการ), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2556
3. อาจารยจิ์รยทุธ์ จนัทนพนัธ์, บธ.ม. (การเงิน), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545
4. อาจารยส์มนึก เลิศแกว้, บช .ม.  (การบญัชี), มหาวทิยาลยับูรพา, 2556
5. อาจารยด์วงใจ ตนัติวตัรกลุ, บช.ม. (การบญัชี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546


	เอกสาร 2-2
	เอกสาร 2-5
	เอกสาร 2-3
	เอกสาร 2-4

