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(นักศึกษารหัส 61 - 64) 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

942-230  การภาษอีากร        3 (3-0-6) 
   Taxation  

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
จดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 
 General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and 
methods of taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, 
specific business tax, stamp duty, customs duty, excise duty 

  
 944-120   เศรษฐศาสตร์จุลภาค    3 (3-0-6)  

            Microeconomics 
  อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ฟังก์ชนัการผลิตและตน้ทุนการผลิต ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
  Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer 
behavior; production functions and cost of production; perfectly competitive market; monopoly; 
monopolistic competitive market; oligopoly  
 
944-121   เศรษฐศาสตร์มหภาค                          3 (3-0-6) 
             Macroeconomics 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค การค านวณรายได้ประชาชาติ รายได้
ประชาชาติดุลยภาพ ดชันีราคา นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการคา้และ
การเงินระหวา่งประเทศ 
  An overview of Macroeconomics; national income calculation; national income 
equilibrium; price index; monetary policy; fiscal policy; basic knowledge of international trade and 
finance 
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944-204   กฎหมายธุรกจิ                                3 (3-0-6) 
              Business Law  
   กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งห้างหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั 
การเลิกกิจการ ทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้ าประกนั 
ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
 Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership 
establishment; limited companies; dissolution; property; legal transactions and contracts; specific 
contracts in relation to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the 
Act of Cheques 

 
 946-100   ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ                                                   3 (3-0-6) 

              Introduction to Business 
   ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ   
 Types of business; related factors; influences of business environments; business in a 
borderless world; principles of administration and management; human resource management; 
production; marketing; accounting; finance; business ethics 

 
 946-111   หลกัการบัญชี 1                                  3 (3-0-6) 
    Principles of Accounting I 

  หลกัการบญัชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี 
วงจรการบญัชีและการจดัท างบการเงินส าหรับกิจการใหบ้ริการ  กิจการซ้ือมาขายไป สมุดรายวนัเฉพาะ 
บญัชีคุมยอดและบญัชีแยกประเภทยอ่ย การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม   
  Principles of accounting; conceptual framework for financial reporting; professional code of 
ethics; accounting cycle and financial statements preparation for services and merchandise business; 
special journals; control accounts and subsidiary ledgers; accounting for value added tax 
 

 946-112   หลกัการบัญชี 2   3(3-0-6) 
   Principles of Accounting II 
    รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-111 หลกัการบัญชี 1  
  Prerequisite: 946-111 Principles of Accounting I 

  การบญัชีส าหรับกิจการผลิต วิธีการบนัทึกบญัชีขั้นตน้เก่ียวกบัเงินสดและการจดัท างบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสดลูกหน้ีการคา้ ตัว๋เงินรับ สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์     

http://www.wisegeek.com/what-is-a-code-of-ethics.htm
http://www.wisegeek.com/what-is-a-code-of-ethics.htm
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ค่าเส่ือมราคา ทรัพยากรธรรมชาติและมูลค่าสูญส้ิน ระบบ ใบส าคญั การจดัท างบการเงินจากรายการท่ี
บนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์ 
  Accounting for manufacturing business; fundamental accounting procedures of cash 
control and bank reconciliation statements; statement of cash flow; accounts receivable and notes 
receivable; inventory; property, plant and equipment; depreciation; natural resources and depletion; 
voucher  system; financial statement preparation from single-entry bookkeeping system 

 
946-160  หลกัการตลาด       3 (3-0-6) 
  Principles of Marketing  
 ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix 
 
946-209  หลกัการจดัการ                                                   3 (3-0-6) 
                 Principles of Management 

  แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการทางการจดัการ ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร
สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ การตดัสินใจทางการจดัการ หนา้ท่ีทางการจดัการ การวางแผน การจดั
องคก์าร การสัง่การ การควบคุม  และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of management; social responsibility of an organization ; 
managerial environment; managerial decision making; management functions; planning; 
organizational management; leading; controlling; basic knowledge of strategic management 
 

946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1 3 (3-0-6) 
 Intermediate Accounting I 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-112  หลกัการบัญชี 2 
 Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 
  หลกัการและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน การ
จ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ การด้อยค่าของ
สินทรัพย ์การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์
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  Principles and practice of current assets; non-current assets; assets classification; 
recognition and valuation of assets; revaluation of assets; impairment of assets; presentation and 
disclosure of information related to assets 
 
946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2 3 (3-0-6) 
 Intermediate Accounting II 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-112  หลกัการบัญชี 2 
 Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 
  หลกัการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับหน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา การบญัชีเก่ียวกบัการจดัตั้งกิจการ การ
แบ่งผลก าไรขาดทุน การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช าระบัญชีของห้าง
หุน้ส่วน บริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชนจ ากดั การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสิน
และส่วนของเจา้ของ  
  Principles and accounting methods of current liabilities; non-current liabilities; 
provisions and contingent liabilities; troubled debt restructurings; accounting for establishing business 
venture; loss and profit sharing; changes of ownership; dissolution and liquidation for partnership, 
corporation and public limited corporation; presentation and disclosure of information related to 
liabilities and owner’s equity 
 
946-212 การบัญชีต้นทุน  3 (3-0-6) 
 Cost Accounting 

รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-112 หลกัการบัญชี 2 
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 

  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุน การจ าแนกประเภทตน้ทุน การคิดตน้ทุนตามวิธีตน้ทุนผนั
แปรและวิธีตน้ทุนรวม  การปันส่วนตน้ทุนตามวิธีเดิมและตามวิธีตน้ทุนฐานกิจกรรม  การบญัชีตน้ทุน
งานสัง่ท า การบญัชีตน้ทุนกระบวนการ  เศษวสัดุ สินคา้มีต าหนิและสินคา้เสีย ตน้ทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง ผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้
  Concepts of cost accounting; cost classification; variable costing and full costing; 
allocating cost by traditional cost accounting and activity-based costing; job-order cost accounting, 
process costing; scrap, defective and spoilage goods; standard costs and analysis of variances; joint 
products and by products 
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 946-220   หลกัเบ้ืองต้นเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Principles of Information Systems 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ
ในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเขา้ถึงระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ระบบสนเทศเพ่ือการบริหารงาน การส่ือสารขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่าย  
   Basic knowledge of information systems; roles and characteristics of information systems 
in organizations; formats and structures of information systems; subsystems of information systems in 
business; access to information systems; applications of information system to management; data 
communication in information systems; network systems 
 
946-290   การเงนิธุรกจิ      3 (3-0-6)  
  Business Finance 
  รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-111 หลกัการบัญชี 1 หรือ 946-113 การบัญชีการเงนิ 
  Prerequisites :  946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting  
  จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความ
เส่ียง การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความตอ้งการของ
ตลาด การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินคา้ การจดัการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน
และนโยบายเงินปันผล 
 Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; 
planning and  financial analysis; cash and marketable securities management; receivable management; 
inventory management; short-term and long-term financing management; capital structure; dividend policy  
 
946-310 การบัญชีเพ่ือการจดัการ 3 (3-0-6) 
      Management Accounting 
      รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-212 การบัญชีต้นทุน 
      Prerequisite: 946-212 Cost Accounting  
  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุนปริมาณ และก าไร การบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ การ
บริหารตน้ทุนกิจกรรม การจดัท างบประมาณ การบญัชีตามความรับผิดชอบและการรายงานตามส่วนงาน 
การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ การตั้งราคาขาย การคิดราคาโอน งบประมาณการลงทุน และการ
วดัผลการด าเนินงาน 
  Cost-volume-profit analysis; strategic cost management; activity-based management; 
budgeting; responsibility accounting and segment reporting; cost analysis for decision making; pricing 
decisions; transfer pricing; capital expenditure budgets and performance evaluation  
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946-311 การบัญชีภาษอีากร 3 (3-0-6) 
      Tax Accounting 
      รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 942-230 การภาษอีากร, 946-112 หลกัการบัญชี 2 
      Prerequisite: 942-230 Taxation, 946-112 Principles of Accounting II 
  ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาการบญัชีกบัภาษีอากร ความแตกต่างระหว่างก าไร
สุทธิตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามหลกัประมวลรัษฎากรรวมถึงการบนัทึกบญัชีผลแตกต่าง
ดงักล่าว การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม  
วิธีการบญัชีเก่ียวกบัภาษีแต่ละประเภท  ความรับผิดชอบในการเสียภาษีให้ครบถว้นถูกตอ้ง  จริยธรรม
ของวิชาชีพการบญัชีในการจดัท าบญัชีเพ่ือประโยชนใ์นการเสียภาษี 
     Relationship between accounting and tax; differences between net income according to 
generally accepted accounting principles and net income according to the revenue code, and recording 
those differences; personal income tax; corporate income tax; value added tax; tax accounting 
procedures; tax responsibilities; code of ethics for professional accountants 
 
 946-312  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6) 

           Accounting Information Systems    
          รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-112 หลกัการบัญชี 2 
         Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 

  หลกัการและวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี เทคนิคการจดัท าเอกสาร 
แบบฟอร์ม ทะเบียน และผงับัญชีของธุรกิจประเภทต่างๆ ความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศในระบบทางการบญัชี วงจรรายการคา้ และกระบวนการทางธุรกิจ  
การออกแบบรายงานต่างๆ   
  Principles and procedures of accounting information system design; techniques of 
document design, forms, records and charts of account of various business; risk and internal control; 
accounting information system development processes; transaction cycle and business processes; 
designing reports 

 
 946-313    การสอบบัญชี  3 (3-0-6) 
                Auditing 
                รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน :  946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1, 
                                                    946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2   
                Prerequisite: 946-210: Intermediate Accounting I, 
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                                            946-211: Intermediate Accounting II 
 วตัถุประสงค์ของการสอบบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชี กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพสอบบญัชี จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี การ
วางแผนงานสอบบญัชี ความเส่ียงในการสอบบญัชี  หลกัฐานการสอบบญัชี วิธีการตรวจสอบและการ
รวบรวมหลกัฐาน การบนัทึกผลการตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบญัชี  
การสอบบญัชีดา้นคอมพิวเตอร์ 
 Purposes of auditing; auditing standards; roles and responsibilities of auditors; laws relating 
to the audit profession; code of ethics; audit planning; audit risk; audit procedures and evidence 
gathering; audit recording; audit summarizing and reporting; computer audit 
 
946-314 การบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมพเิศษ 3 (3-0-6) 
  Accounting for Special Industries 
  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-112  หลกัการบัญชี 2 
  Prerequisite: 946-112  Principles of Accounting II 
   ระบบและวิธีการทางบญัชีของธุรกิจโรงพยาบาล สถาบนัการเงิน ประกนัภยั เกษตรกรรม 
สาธารณูปโภค และธุรกิจอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   Accounting system and procedures for hospitals, financial institutions, insurance, 
agriculture, public utilities, and other businesses 

 
946-315     การตรวจสอบและควบคุมภายใน 3 (3-0-6) 

       Internal Auditing and Controls 
       รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน:  946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1, 
                                                  946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2  
       Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I 
                                                          946-211 Intermediate Accounting II 

    การก ากบัดูแลกิจการ วตัถุประสงค์และองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO การบริหารความเส่ียงขององคก์รตามแนวคิดของ COSO การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบ
ภายในต่อการทุจริตในองคก์ร 
    Corporate governance; objectives and characteristics of internal control; COSO’s concept 
of internal control; COSO’s concept of enterprise risk management; evaluation for internal control 
efficiency; concepts of internal audit and establishment of an internal audit unit; ethical issues and 
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internal auditing standards; internal auditing procedures; auditing for activities in an organization; 
responsibility of an internal auditor for fraud detection 
 
 946-316 การวางแผนและควบคุมก าไร 3 (3-0-6) 
  Profit Planning and Control 
  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-212  การบัญชีต้นทุน 
  Prerequisite: 946-212 Cost Accounting 
   หลกัการในการวางแผนและควบคุมก าไร กระบวนการจัดท างบประมาณ งบประมาณ
ประเภทต่างๆส าหรับการวางแผนและควบคุมก าไร  การน าเสนอขอ้มูลทางบญัชีแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือ
ประโยชนใ์นการวางแผนและควบคุม การประเมินผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ผลต่างงบประมาณ 
   Principles of profit planning and control, budgeting processes, types of  budgeting for 
profit planning and control,  presentations of accounting information to the management section for 
useful planning and control, performance evaluation and analysis of  budget variances 

 
946-317 ทฤษฎีบัญชี  3 (3-0-6) 
  Accounting Theory 
  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-210  การบัญชีขั้นกลาง 1, 
                    946-211  การบัญชีขั้นกลาง 2 
  Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I,  
                                            946-211 Intermediate Accounting II                                                             
       ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทฤษฎีบญัชี วิวฒันาการ โครงสร้าง แนวคิด และขอ้สมมติฐาน
ทางการบญัชี ระเบียบการสร้างทฤษฎีบญัชี นโยบายการบญัชี มาตรฐานของสถาบนัแห่งวิชาชีพและ
สงัคม  แนวคิดในการวดัผลการด าเนินงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แนวคิดในการวดัฐานะทางการเงิน  การ
วดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ และการน าเสนอรายงานทางการเงิน  
      Basic knowledge of accounting theory, evolution, structures, concepts and assumptions 
of accounting; forming accounting theory, accounting policies; professional standards and social 
environment; concepts of performance, income and expense measurements; concepts of financial 
position measurement; measurement of assets, liabilities and owner equities; presentations of 
financial reports 
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946-318 การบัญชีขั้นสูง 1  3 (3-0-6) 
  Advanced Accounting I 
  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-210  การบัญชีขั้นกลาง 1 
                    946-211  การบัญชีขั้นกลาง2 
  Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I, 
                                            946-211 Intermediate Accounting II 
   การบญัชีฝากขาย การบญัชีเช่าซ้ือและการขายผอ่นช าระ การบญัชีสญัญาก่อสร้าง การบญัชี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ การบญัชีร่วมคา้ การบญัชีภาษีเงินไดร้อตดับญัชี การบญัชีกิจการท่ีไม่แสวงหา
ก าไร  การบญัชีกองทุน  การบญัชีผลประโยชนข์องพนกังาน 
   Accounting for consignment; accounting for hire purchase and installment sales; 
accounting for construction contracts; accounting for real estate; accounting for joint venture; 
accounting for deferred income tax; accounting for non-profit organizations;  accounting for funds; 
accounting for employee benefits 
 
946-319  การฝึกงานทางการบัญชี                                                             ไม่น้อยกว่า 230 ช่ัวโมง 
  Internship in Accounting 
  เง่ือนไข: ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
  Condition: For third-year students 
  ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาเพ่ือให้เรียนรู้สภาพการ
ปฏิบติังานจริง 
  Internships in field-related organizations and companies for students to have work 
experiences in real business settings 
 
946-320 ฐานข้อมูลทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
  Accounting Database  
  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-140 เทคโนโลยสีารสนเทศ  
   Prerequisite: 946-140 Information Technology 
   หลกัการพ้ืนฐานของระบบฐานขอ้มูล  สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์  

 รูปแบบฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การนอร์มอลไลซ์ฐานขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูล  
วิธีการจดัโครงสร้างและการออกแบบฐานขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการทางดา้นบญัชี 
   Basic principles of database systems; architecture of the relational database system; 
database models; database design; normalization; database management system (DBMS); managing 
structures and designing of the database in accordance with accounting methods 
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946-321     โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 3 (2-2-5) 

       Software Packages for Accounting 
       รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-112 หลกัการบัญชี 2 
       Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 

   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ การฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าหรับงาน
ทัว่ไป และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานบญัชีส าหรับวงจรธุรกิจทัว่ไป  การจดัท างบการเงินและ
รายงานส าหรับผูบ้ริหาร 
   Basic knowledge about software packages; practices in general purpose software and 
accounting software packages for business transaction cycle; preparations of financial statements and 
executive’s reports  

 
946-322 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6) 
  Accounting Information System Analysis and Design 
  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-320 ฐานข้อมูลทางการบัญชี 
  Prerequisite: 946-320 Accounting Database 
   หลกัการพฒันาระบบสารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิค
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจดัการโครงการ วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบญัชี และการควบคุมภายใน การออกแบบฐานขอ้มูล การ
ออกแบบการส่งออกขอ้มูล การออกแบบการน าเขา้ขอ้มูล และการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
การน าไปใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบ 
       Principles of information system development; cycle of information system development; 
tools and techniques for information system analysis and design; project management; information 
system analysis and design according to accounting procedures and internal control; database design; 
output design; input design and user interface design; system operation and maintenance 
 
946-345 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี     3 (2-2-5) 

 Multimedia Technology 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบมลัติมีเดีย องค์ประกอบของมลัติมีเดีย หลกัการออกแบบ

มลัติมีเดีย ทฤษฎีพ้ืนฐานการสร้างงานแอนิเมชนั การใชซ้อฟแวร์ทางดา้นมลัติมีเดีย  ภาษาคอมพิวเตอร์
ในการพฒันางานมลัติมีเดีย การพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีมลัติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ 

Introduction to multimedia system; components of  multimedia; principles of multimedia 
design; basic theory for animation development; multimedia software usage; computer language for 
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development of multimedia products; development and applications of multimedia technology for 
business 
946-400   การจดัการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 
   Strategic Management 
   เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  
   Condition: For fourth-year students 

  แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการของการจดัการกลยุทธ์ กระบวนการจดัการกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การตดัสินใจ
เลือกกลยทุธ์ การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of strategic management; strategic management process; 
situational analysis; setting of strategic direction; strategy formulation; strategy implementation; 
application of strategies to situations; strategy evaluation and control 

 
946-410 การบัญชีขั้นสูง 2 3 (3-0-6) 
 Advanced Accounting II 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1 
                                                946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2 

    Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I 
                       946-211 Intermediate Accounting II 
 การรวมธุรกิจ การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม งบการเงินรวม การ
บญัชีส าหรับการแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ การบญัชีส านกังานใหญ่และสาขา 

 Business combination; accounting for investment in subsidiary and associate companies; 
consolidated financial statements; accounting for foreign exchange; accounting for head offices and 
branches 
 
946-411 รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบการเงนิ 3 (3-0-6) 
 Financial Statement Preparation and Analysis 
  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-210  การบัญชีขั้นกลาง 1 
                    946-211  การบัญชีขั้นกลาง 2 
  Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I, 
                                            946-211 Intermediate Accounting II 

 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีในการจดัท างบการเงิน การเปล่ียนแปลงทางการบญัชีและ
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน การรายงานแยกตามส่วนงาน การจดัท า
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งบการเงินระหวา่งกาล การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ประโยชนแ์ละผลกระทบจากรายงานของผูส้อบบญัชี 

  Regulations of accounting professions for financial statements; accounting changes and 
error corrections; events after the reporting period; segment reports; preparations of interim financial 
statements; disclosures of financial reports; consolidated and separate financial statement analysis; 
benefits and impacts of an auditor’s report 
 
946-412 สัมมนาทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
 Seminar in Accounting 

เง่ือนไข: ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซ่ึงต้องสอบผ่านวชิาชีพบังคับมาแล้วไม่ต ่ากว่า 18 
หน่วยกติ 
Condition: For fourth-year students who have passed and collected at least 18 
credits of compulsory accounting courses 

  วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาและประเด็นส าคัญเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี จากกรณีศึกษา
บทความและวารสารทางวิชาชีพ 
       Analysis and discussion of important issues relating to the accounting profession from 
case studies and professional journals 

 
946-415 การบัญชีโรงแรม 3 (3-0-6) 
 Hotel Accounting 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-112 หลกัการบัญชี 2 
  Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม พระราชบญัญติัการโรงแรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระบบบญัชี การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย การควบคุมเงินสด ลูกหน้ี วสัดุ สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม การช าระภาษี  รายงานส าหรับฝ่ายบริหารและการ
จดัท างบการเงิน 
  Basic knowledge of the hotel business; hotel act and related laws; accounting systems; 
revenue and expense recognition; cash control, accounts receivable, supplies, inventory, property, 
plant and equipment; cost control for food and beverage; tax payment; reports and financial 
statements for executives 
 
946-416 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 (3-0-6) 
 Government Accounting 
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 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-112 หลกัการบัญชี 2 
 Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 
  ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการบญัชีรัฐบาล ความแตกต่างระหว่างบญัชีรัฐบาลกบับญัชี
องค์การธุรกิจ หลกัการบญัชีรัฐบาล วิธีการงบประมาณ การบญัชีราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
การปิดบญัชี การท ารายงาน และการตรวจสอบบญัชีส่วนราชการ 
  Characteristics and purposes of government accounting; differences between government 
accounting and business organization accounting; principles of government accounting; budget 
procedures, central government and provincial accounts; closing entries; accounting reporting; 
government auditing 
 
946-418 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางการบัญชี  3 (2-2-5) 
 Special Topics in Accounting  
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1 
 Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I 
  การศึกษาหัวขอ้ทางการบญัชีท่ีมีความส าคญัและทนัสมยัเป็นปัจจุบนั  ตามท่ีสาขาวิชา
เห็นชอบ 
  Studying of important and current issues in the accounting field according to the 
Accounting Department’s consideration 
 
946-420 การเขียนโปรแกรมทางการบัญชี 3(2-2-5) 

 Accounting Application Programming 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-320 ฐานข้อมูลทางการบัญชี 

    Prerequisite: 946-320 Accounting Database 
  การใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูง ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั การพฒันาโปรแกรม
เพ่ือระบบงานทางดา้นบญัชี โดยประยกุตเ์ขา้กบัระบบฐานขอ้มูล 
  Current high-level programming languages; program development for accounting 
systems applied in a database system 
 
946-421 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6) 
  Accounting Information Systems Controls and Audit 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 Prerequisite: 946-312 Accounting Information Systems 
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  ผลกระทบต่อการควบคุมและการตรวจสอบอนัเน่ืองมาจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการประมวลผลระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการควบคุมทั่วไปและหลักการควบคุม
ระบบงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ การประมวลผลและการจดัการขอ้มูลรวมถึงระบบเครือข่าย การประเมิน
ความเส่ียงผลการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการประมวลผลขอ้มูล เทคนิคการ
ตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยโดยการใช้โปรแกรมตรวจสอบส าเร็จรูป การทุจริตทางด้าน
คอมพิวเตอร์และมาตรการปัองกนัการทุจริต 
  Impacts of using a computerized accounting information system on control and audit; 
principles of general control and application control for computerized systems; data processing and 
data management, including network system; risk assessments of computer internal control and 
analysis of the reliability of information processing; Computer Assisted Audit Technique (CAAT) by 
Generalized Audit Software (GAS); computer fraud and protection methods  

 
 947-118 สถิตธุิรกจิ 1 3 (3-0-6) 
  Business Statistics I 

  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชนข์องสถิติ การ
เกบ็รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น การ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์
ของตวัแปร การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
  Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; data 
collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; probability 
distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use of statistical 
package for data and presentation analysis 

 
947-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ      3 (3-0-6) 
   Quantitative Analysis 
  การโปรแกรมเชิงเส้น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและภายใตค้วามเส่ียง การ
วางแผนโครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
 Linear programming; decision making under uncertainties and risks; project planning and 
critical path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis 

  
948-310  การบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 3 (3-0-6) 
 Accounting for Financial Instruments 
  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1      
      Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I 
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  ความหมายและประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน การบญัชีป้องกนัความเส่ียง การป้องกนัความเส่ียงจากมูลค่า
ยติุธรรมการป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงินสด การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ การดอ้ยค่า การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  Definition and types of financial instruments; presentations for financial instruments; 
valuation for financial instruments; accounting for risk management; fair value hedge; cash flow 
hedge; hedge of net investment in foreign entity; impairment; disclosure of financial statements for 
financial instruments 
 
948-311 สัมมนาการตรวจสอบภายใน  3 (2-2-5) 

 Seminar in Internal Auditing 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-315 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน   
   Prerequisite: 946-315 Internal Auditing and Controls 
  ศึกษาแนวความคิดใหม่ในการตรวจสอบภายใน วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั  การตรวจสอบภายใน จากกรณีศึกษา  และวารสารทางวิชาชีพ 
   Studying of new  concepts  of  internal auditing;  analysis  and  discussion on problems  
related to  internal auditing from  case  studies  and  professional  journals 
 
948-314 การวางแผนภาษี 3 (3-0-6) 
 Tax Planning 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 942-230 การภาษอีากร   
   Prerequisite: 942-230 Taxation 
  หลกัการและวิธีการเก่ียวกบัการวางแผนภาษีอากร ปัญหาในการวางแผนภาษีอากร และ
การปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนภาษีอากรท่ีดีส าหรับผูป้ระกอบการ แนวทางในการก าหนดนโยบายภาษี
และการวางแผนภาษีอากรใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยทุธ์ การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการ
ภาษีอากรต่อการตดัสินใจในทางธุรกิจ 
  Principles and procedures of tax planning; problems in tax planning and best practice on 
tax planning for entrepreneur; guidelines for tax policy setting and tax planning as part of strategic 
plans; problem analysis and effects of taxation on business-related decisions 

 
948-315 หลกัการลงทุน 3 (3-0-6) 
 Principles of Investment 
 หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ตลาดตรา
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สารทุน ตลาดตราสารหน้ี ข่าวสารขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจในตลาดการเงิน การวิเคราะห์หลกัทรัพย์
เบ้ืองตน้ และ การจดัการกลุ่มหลกัทรัพยส์ าหรับบุคคล 
 Principles of investment; financial instruments; the Stock Exchange of Thailand; risk 
return investment; efficient market hypothesis; capital market; fixed-income securities market; 
information for decision-making in financial market; fundamental analysis in securities and personal 
portfolio management 

 
948-410    สหกจิศึกษา                                                                          6 (0-36-0)  

 Cooperative Education 
     เง่ือนไข  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 

  Condition : For fourth-year students 
  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-319 การฝึกงานทางการบัญชี                                                 
  Prerequisite : 946-319 Internship in Accounting 
  ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาโดยมีขั้นตอนการ
สมคัร และ คดัเลือกมีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ ท่ีได้ศึกษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้กบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใต้ค าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี
รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอย่างนอ้ย 4 เดือน รวมทั้งตอ้งจดัท าและน าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบติังาน โดยประเมินผลร่วมกบัสถานประกอบการ 

 Internship at a workplace in accordance with the field of study through the processes of 
job application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational 
rules; application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge 
and technology under the supervision of advisors; working at least four months during internship; 
preparation and presentation of a working report; being cooperatively assessed by the workplace 
 
948-411   สัมมนาการสอบบัญชี 3 (2-2-5) 
 Seminar in Auditing 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน:  946-313  การสอบบัญชี 
 Prerequisite: 946-313  Auditing 
  ศึกษาแนวความคิดใหม่ในการสอบบญัชี วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
การสอบบญัชี  จากกรณีศึกษา  และวารสารทางวิชาชีพ 
   Studying of new  concepts  of  auditing;  analysis  and  discussion  on  problems  related 
to  auditing from case  studies  and  professional  journals 
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948-412 วจิยัทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
 Accounting Research  

 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 947-118 สถิตธุิรกจิ 1, 
                                                946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1  

   Prerequisite: 947-118 Business Statistics I, 
                                    946-210 Intermediate Accounting I 

  แนวคิด หลกัการ และความส าคญัของการวิจยัทางการบญัชี  ประเภทของการวิจยั การ
ออกแบบงานวิจยั การเลือกเคร่ืองมือท่ีจะท าการวิเคราะห์ และการสร้างเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การตีความ  การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจยั 
  Concepts, principles, and importance of accounting research; types of research; research 
design; choosing tools for analysis and constructing data collection tools; data processing; data 
analysis and interpretation; report writing and research presentation 
 

948-413 การบัญชีเพ่ือการรายงานความยัง่ยืน 3 (3-0-6)   
 Accounting for Sustainability Reporting  

 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2 
 Prerequisite: 946-211 Intermediate Accounting II 
  ความเป็นมาของการจดัท าบญัชีเพ่ือการรายงานความยัง่ยืน กรอบแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและ
แนวทางการรายงานตามมาตรฐานสากล การรายงานในประเทศไทย กรณีศึกษา และการน าหลกัการมา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร 
  History of accounting for sustainability reporting; framework, theory, model and guidelines 
of reporting according to international standards; reporting in Thailand; case studies; and application of 
principles for administration 
 
948-416 การลงทุนและการวเิคราะห์หลกัทรัพย์ 3 (3-0-6) 
 Portfolio Investment and Analysis 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน: 948-315 หลกัการลงทุน 
 Prerequisite: 948-315 Principle of Investment 
 แนวคิดการลงทุนในหลกัทรัพย ์หลกัการลงทุน การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์
หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน การวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัทางเทคนิค การวิเคราะห์หลกัทรัพยร์าย
อุตสาหกรรม การจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์การวดัผลการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์และการจดัท าแผนการ
ลงทุน 
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 Securities investment concepts; investment principles; securities valuation; fundamental 
analysis; technical analysis; industry sector analysis, portfolio management; evaluation; investment 
plan setting 

 

 


