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หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
942-230

การภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 3 (3-0-6)
Microeconomics
อุปสงค์ อุ ปทาน ดุ ลยภาพของตลาด ความยื ดหยุ่นของอุ ปสงค์แ ละอุ ปทาน พฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค ฟั งก์ชนั การผลิตและต้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่ งแข่งขันกึ่ ง
ผูกขาด ตลาดผูข้ ายน้อยราย
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

เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
Macroeconomics
ความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ เศรษฐศาสตร์ ม หภาค การค านวณรายได้ประชาชาติ รายได้
ประชาชาติ ดุลยภาพ ดัชนี ราคา นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง ความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ
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

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่สาคัญเกี่ยวกับบุคคล นิ ติบุคคล การตั้งห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั จากัด
การเลิ กกิ จการ ทรั พย์สิน นิ ติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จซื้ อขาย เช่ าซื้ อ ค้ าประกัน
ตัวแทน นายหน้า ตัว๋ เงิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค
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

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อิทธิ พลของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การผลิต การตลาด การบัญชี การเงิน จริ ยธรรมทางธุรกิจ
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

หลักการบัญชี 1
3 (3-0-6)
Principles of Accounting I
หลักการบัญชี กรอบแนวคิ ดสาหรั บการรายงานทางการเงิ น จรรยาบรรณวิช าชี พบัญชี
วงจรการบัญชีและการจัดทางบการเงินสาหรับกิจการให้บริ การ กิจการซื้ อมาขายไป สมุดรายวันเฉพาะ
บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
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

หลักการบัญชี 2
3(3-0-6)
Principles of Accounting II
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-111 หลักการบัญชี 1
Prerequisite: 946-111 Principles of Accounting I
การบัญชีสาหรับกิจการผลิต วิธีการบันทึกบัญชี ข้ นั ต้นเกี่ยวกับเงินสดและการจัดทางบพิสูจน์
ยอดเงิ นฝากธนาคาร งบกระแสเงิ นสดลูกหนี้ การค้า ตัว๋ เงิ นรั บ สิ นค้าคงเหลือ ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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ค่าเสื่ อมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ และมูลค่าสู ญสิ้ น ระบบ ใบสาคัญ การจัดทางบการเงิ นจากรายการที่
บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
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

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด สิ่ งแวดล้อม
ที่มีอิทธิ พลทางการตลาด ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่ วนประสมทางการตลาด
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

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
แนวคิด บทบาท และวิวฒั นาการทางการจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การตัดสิ นใจทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์การ การสัง่ การ การควบคุม และความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์
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

การบัญชีข้ นั กลาง 1
3 (3-0-6)
Intermediate Accounting I
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-112 หลักการบัญชี 2
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II
หลักการและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน การ
จาแนกประเภทสิ นทรั พย์ การรั บรู ้ และการวัดมู ลค่ าสิ นทรั พย์ การตี ราคาสิ นทรั พย์ การด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
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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

การบัญชีข้ นั กลาง 2
3 (3-0-6)
Intermediate Accounting II
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-112 หลักการบัญชี 2
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II
หลักการและวิ ธีการบัญชี เกี่ ยวกับหนี้ สิ นหมุ นเวี ย น หนี้ สิ นไม่ หมุ นเวีย น ประมาณการ
หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชี เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การ
แบ่ งผลกาไรขาดทุ น การเปลี่ ย นแปลงส่ วนของเจ้า ของ การเลิ กกิ จการและการช าระบัญชี ข องห้า ง
หุ น้ ส่ วน บริ ษทั จากัด และบริ ษทั มหาชนจากัด การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ สิน
และส่ วนของเจ้าของ
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
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-112 หลักการบัญชี 2
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II
แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีตน้ ทุน การจาแนกประเภทต้นทุน การคิดต้นทุนตามวิธีตน้ ทุนผัน
แปรและวิธีตน้ ทุนรวม การปั นส่ วนต้นทุนตามวิธีเดิมและตามวิธีตน้ ทุนฐานกิจกรรม การบัญชี ตน้ ทุน
งานสัง่ ทา การบัญชีตน้ ทุนกระบวนการ เศษวัสดุ สิ นค้ามีตาหนิและสิ นค้าเสี ย ต้นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
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

หลักเบื้องต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Principles of Information Systems
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ในองค์กร รู ปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุ รกิ จ การเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ร ะบบสนเทศเพื่อการบริ หารงาน การสื่ อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ
ระบบเครื อข่าย
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

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-111 หลักการบัญชี 1 หรื อ 946-113 การบัญชีการเงิน
Prerequisites : 946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting
จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริ หารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความ
เสี่ ยง การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริ หารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของ
ตลาด การบริ หารลูกหนี้ การบริ หารสิ นค้า การจัดการเงิ นทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงิ นทุ น
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

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-212 การบัญชีต้นทุน
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริ มาณ และกาไร การบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ การ
บริ หารต้นทุนกิจกรรม การจัดทางบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการรายงานตามส่ วนงาน
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ การตั้งราคาขาย การคิ ดราคาโอน งบประมาณการลงทุน และการ
วัดผลการดาเนินงาน
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
5

946-311

การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
Tax Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 942-230 การภาษีอากร, 946-112 หลักการบัญชี 2
Prerequisite: 942-230 Taxation, 946-112 Principles of Accounting II
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบัญชี กบั ภาษีอากร ความแตกต่างระหว่างกาไร
สุ ทธิ ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปและตามหลักประมวลรัษฎากรรวมถึงการบันทึกบัญชี ผลแตกต่าง
ดังกล่ าว การบัญชี ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา การบัญชี ภาษี เงิ นได้นิติ บุคคล การบัญชี ภาษี มูลค่ าเพิ่ ม
วิธีการบัญชี เกี่ยวกับภาษีแต่ละประเภท ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง จริ ยธรรม
ของวิชาชีพการบัญชีในการจัดทาบัญชีเพื่อประโยชน์ในการเสี ยภาษี
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
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-112 หลักการบัญชี 2
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II
หลักการและวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิ ค การจัด ทาเอกสาร
แบบฟอร์ ม ทะเบี ย น และผัง บัญ ชี ข องธุ ร กิ จ ประเภทต่ า งๆ ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบทางการบัญชี วงจรรายการค้า และกระบวนการทางธุ รกิจ
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
Auditing
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1,
946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
Prerequisite: 946-210: Intermediate Accounting I,

3 (3-0-6)
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946-211: Intermediate Accounting II
วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชี กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พสอบบัญชี จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี การ
วางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบและการ
รวบรวมหลักฐาน การบันทึ กผลการตรวจสอบ การสรุ ปผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบัญชี
การสอบบัญชีดา้ นคอมพิวเตอร์
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

การบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมพิเศษ
3 (3-0-6)
Accounting for Special Industries
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-112 หลักการบัญชี 2
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II
ระบบและวิธีการทางบัญชี ของธุ รกิจโรงพยาบาล สถาบันการเงิน ประกันภัย เกษตรกรรม
สาธารณู ปโภค และธุรกิจอื่น 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
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1,
946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I
946-211 Intermediate Accounting II
การกากับดูแลกิ จการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรตามแนวคิดของ COSO การประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จริ ยธรรมและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิ จกรรมต่างๆ ขององค์กร หน้าที่ และความรั บผิดชอบของผูต้ รวจสอบ
ภายในต่อการทุจริ ตในองค์กร
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

การวางแผนและควบคุมกาไร
3 (3-0-6)
Profit Planning and Control
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-212 การบัญชีต้นทุน
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting
หลักการในการวางแผนและควบคุ มกาไร กระบวนการจัดทางบประมาณ งบประมาณ
ประเภทต่ างๆสาหรับการวางแผนและควบคุมกาไร การนาเสนอข้อมูลทางบัญชี แก่ ฝ่ายบริ หารเพื่ อ
ประโยชน์ในการวางแผนและควบคุม การประเมินผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ผลต่างงบประมาณ
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
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1,
946-211 การบัญชีข้ ันกลาง 2
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I,
946-211 Intermediate Accounting II
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีบญั ชี วิวฒั นาการ โครงสร้าง แนวคิด และข้อสมมติฐาน
ทางการบัญชี ระเบียบการสร้างทฤษฎีบญั ชี นโยบายการบัญชี มาตรฐานของสถาบันแห่งวิชาชีพและ
สังคม แนวคิดในการวัดผลการดาเนินงาน รายได้และค่าใช้จ่าย แนวคิดในการวัดฐานะทางการเงิน การ
วัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ และการนาเสนอรายงานทางการเงิน
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

การบัญชีข้ นั สู ง 1
3 (3-0-6)
Advanced Accounting I
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1
946-211 การบัญชีข้ ันกลาง2
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I,
946-211 Intermediate Accounting II
การบัญชีฝากขาย การบัญชีเช่าซื้ อและการขายผ่อนชาระ การบัญชีสญ
ั ญาก่อสร้าง การบัญชี
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ การบัญชีร่วมค้า การบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การบัญชีกิจการที่ไม่แสวงหา
กาไร การบัญชีกองทุน การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน
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

การฝึ กงานทางการบัญชี
ไม่ น้อยกว่ า 230 ชั่วโมง
Internship in Accounting
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
Condition: For third-year students
ฝึ กปฏิ บ ัติ งานในแหล่ งฝึ กงานตรงตามสาขาวิ ช าของนักศึ กษาเพื่ อให้เ รี ย นรู ้ ส ภาพการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
Internships in field-related organizations and companies for students to have work
experiences in real business settings
946-320

ฐานข้ อมูลทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Accounting Database
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Prerequisite: 946-140 Information Technology
หลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
รู ปแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มอลไลซ์ฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
วิธีการจัดโครงสร้างและการออกแบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับวิธีการทางด้านบัญชี
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

โปรแกรมสาเร็จรู ปเพื่องานบัญชี
3 (2-2-5)
Software Packages for Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-112 หลักการบัญชี 2
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็ จรู ปต่าง ๆ การฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาหรับงาน
ทัว่ ไป และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานบัญชี สาหรับวงจรธุ รกิ จทัว่ ไป การจัดทางบการเงิ นและ
รายงานสาหรับผูบ้ ริ หาร
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

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Information System Analysis and Design
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-320 ฐานข้ อมูลทางการบัญชี
Prerequisite: 946-320 Accounting Database
หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่ องมือและเทคนิ ค
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการโครงการ วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบัญชี และการควบคุมภายใน การออกแบบฐานข้อมูล การ
ออกแบบการส่ งออกข้อมูล การออกแบบการนาเข้าข้อมูล และการออกแบบส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
การนาไปใช้และการบารุ งรักษาระบบ
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

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3 (2-2-5)
Multimedia Technology
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับระบบมัลติ มีเดี ย องค์ประกอบของมัลติ มีเดี ย หลักการออกแบบ
มัลติมีเดีย ทฤษฎีพ้ืนฐานการสร้างงานแอนิ เมชัน การใช้ซอฟแวร์ ทางด้านมัลติมีเดีย ภาษาคอมพิวเตอร์
ในการพัฒนางานมัลติมีเดีย การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมลั ติมีเดียเพื่องานธุรกิจ
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 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
Condition: For fourth-year students
แนวคิ ด บทบาท และวิวฒั นาการของการจัดการกลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง การกาหนดทิ ศทางเชิ งกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ การตัดสิ นใจ
เลือกกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
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

การบัญชีข้ นั สู ง 2
3 (3-0-6)
Advanced Accounting II
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-210 การบัญชีข้ ันกลาง 1
946-211 การบัญชีข้ ันกลาง 2
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I
946-211 Intermediate Accounting II
การรวมธุรกิจ การบัญชี สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม งบการเงินรวม การ
บัญชีสาหรับการแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา
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

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Statement Preparation and Analysis
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1
946-211 การบัญชีข้ ันกลาง 2
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I,
946-211 Intermediate Accounting II
ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิชาชี พบัญชี ในการจัดทางบการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และ
การแก้ไขข้อผิดพลาด เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การรายงานแยกตามส่ วนงาน การจัดทา
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งบการเงินระหว่างกาล การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ประโยชน์และผลกระทบจากรายงานของผูส้ อบบัญชี
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

สั มมนาทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Seminar in Accounting
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ซึ่งต้ องสอบผ่ านวิชาชีพบังคับมาแล้ วไม่ ต่ากว่ า 18
หน่ วยกิต
Condition: For fourth-year students who have passed and collected at least 18
credits of compulsory accounting courses
วิ เ คราะห์ แ ละอภิ ปรายปั ญ หาและประเด็น ส าคัญ เกี่ ย วกับวิ ช าชี พ บัญชี จากกรณี ศึ กษา
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
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-112 หลักการบัญชี 2
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับธุ รกิจโรงแรม พระราชบัญญัติการโรงแรมและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
ระบบบัญชี การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย การควบคุมเงินสด ลูกหนี้ วัสดุ สิ นค้าคงเหลือ ที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม การชาระภาษี รายงานสาหรับฝ่ ายบริ หารและการ
จัดทางบการเงิน
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

การบัญชีหน่ วยงานภาครัฐ
Government Accounting

3 (3-0-6)
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รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-112 หลักการบัญชี 2
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชี รัฐบาล ความแตกต่างระหว่างบัญชี รัฐบาลกับบัญชี
องค์การธุ รกิ จ หลักการบัญชี รัฐบาล วิธีการงบประมาณ การบัญชี ราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
การปิ ดบัญชี การทารายงาน และการตรวจสอบบัญชีส่วนราชการ
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

การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Special Topics in Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-210 การบัญชีข้ ันกลาง 1
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I
การศึ กษาหัวข้อทางการบัญชี ที่มีความสาคัญและทันสมัยเป็ นปั จจุ บนั ตามที่ สาขาวิชา

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
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-320 ฐานข้ อมูลทางการบัญชี
Prerequisite: 946-320 Accounting Database
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสู ง ที่กาลังได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั การพัฒนาโปรแกรม
เพื่อระบบงานทางด้านบัญชี โดยประยุกต์เข้ากับระบบฐานข้อมูล
Current high-level programming languages; program development for accounting
systems applied in a database system
946-421

การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems Controls and Audit
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Prerequisite: 946-312 Accounting Information Systems

3 (3-0-6)

13

ผลกระทบต่อการควบคุมและการตรวจสอบอันเนื่องมาจากการนาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้
ในการประมวลผลระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี หลัก การควบคุ ม ทั่ว ไปและหลัก การควบคุ ม
ระบบงานที่ ใช้คอมพิวเตอร์ การประมวลผลและการจัดการข้อมูลรวมถึงระบบเครื อข่าย การประเมิน
ความเสี่ ยงผลการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความน่าเชื่ อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิ คการ
ตรวจสอบโดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยโดยการใช้โ ปรแกรมตรวจสอบส าเร็ จ รู ป การทุ จ ริ ต ทางด้า น
คอมพิวเตอร์และมาตรการปัองกันการทุจริ ต
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

สถิตธิ ุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Statistics I
การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การ
เก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็ น การ
แจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปร การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
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

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis
การโปรแกรมเชิ งเส้น การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่ นอนและภายใต้ค วามเสี่ ยง การ
วางแผนโครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ ง และการวิเคราะห์มาร์คอฟ
Linear programming; decision making under uncertainties and risks; project planning and
critical path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis
948-310

การบัญชีสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
Accounting for Financial Instruments
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-210 การบัญชีข้ ันกลาง 1
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I

3 (3-0-6)
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ความหมายและประเภทของเครื่ องมือทางการเงิน การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทาง
การเงิน การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน การบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง การป้ องกันความเสี่ ยงจากมูลค่า
ยุติธรรมการป้องกันความเสี่ ยงจากกระแสเงินสด การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงาน
ต่างประเทศ การด้อยค่า การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
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

สั มมนาการตรวจสอบภายใน
3 (2-2-5)
Seminar in Internal Auditing
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-315 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
Prerequisite: 946-315 Internal Auditing and Controls
ศึ กษาแนวความคิ ดใหม่ในการตรวจสอบภายใน วิเคราะห์และอภิ ปรายปั ญหาต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภายใน จากกรณี ศึกษา 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
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 942-230 การภาษีอากร
Prerequisite: 942-230 Taxation
หลักการและวิธีการเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร ปัญหาในการวางแผนภาษีอากร และ
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรที่ดีสาหรับผูป้ ระกอบการ แนวทางในการกาหนดนโยบายภาษี
และการวางแผนภาษีอากรให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการ
ภาษีอากรต่อการตัดสิ นใจในทางธุรกิจ
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

หลักการลงทุน
3 (3-0-6)
Principles of Investment
หลักเบื้ องต้นเกี่ยวกับการลงทุน เครื่ องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุน สมมติ ฐานประสิ ทธิ ภาพของตลาด ตลาดตรา
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สารทุน ตลาดตราสารหนี้ ข่าวสารข้อมูลเพื่ อการตัดสิ นใจในตลาดการเงิ น การวิเคราะห์หลักทรั พย์
เบื้องต้น และ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์สาหรับบุคคล
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

สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
Cooperative Education
เงื่อนไข สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
Condition : For fourth-year students
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-319 การฝึ กงานทางการบัญชี
Prerequisite : 946-319 Internship in Accounting
ปฏิ บตั ิ งานจริ งในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึ กษาโดยมี ข้ นั ตอนการ
สมัคร และ คัดเลื อกมี การมอบหมายภาระงานที่ ชัดเจนแน่ นอนและต้องปฏิ บ ัติตามกฎระเบี ยบของ
องค์กรเสมื อนเป็ นพนักงาน มี การนาความรู ้ ที่ได้ศึกษามาบู รณาการเพื่ อประยุกต์ใช้กบั งานที่ ได้รั บ
มอบหมาย มี การศึ กษาหาความรู ้ และวิทยาการที่ เ กี่ ยวข้องเพิ่ มเติ มภายใต้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่
รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 4 เดือน รวมทั้งต้องจัดทาและนาเสนอรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยประเมินผลร่ วมกับสถานประกอบการ
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

สั มมนาการสอบบัญชี
3 (2-2-5)
Seminar in Auditing
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-313 การสอบบัญชี
Prerequisite: 946-313 Auditing
ศึกษาแนวความคิดใหม่ในการสอบบัญชี วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบบัญชี จากกรณี ศึกษา 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

วิจยั ทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Accounting Research
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 947-118 สถิตธิ ุรกิจ 1,
946-210 การบัญชีข้ ันกลาง 1
Prerequisite: 947-118 Business Statistics I,
946-210 Intermediate Accounting I
แนวคิ ด หลักการ และความสาคัญของการวิจยั ทางการบัญชี ประเภทของการวิจยั การ
ออกแบบงานวิจยั การเลือกเครื่ องมือที่จะทาการวิเคราะห์ และการสร้างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตีความ การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิจยั
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

การบัญชีเพื่อการรายงานความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
Accounting for Sustainability Reporting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
Prerequisite: 946-211 Intermediate Accounting II
ความเป็ นมาของการจัดทาบัญชี เพื่อการรายงานความยัง่ ยืน กรอบแนวคิด ทฤษฎี รู ปแบบและ
แนวทางการรายงานตามมาตรฐานสากล การรายงานในประเทศไทย กรณี ศึกษา และการนาหลักการมา
ประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
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

การลงทุนและการวิเคราะห์ หลักทรัพย์
3 (3-0-6)
Portfolio Investment and Analysis
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 948-315 หลักการลงทุน
Prerequisite: 948-315 Principle of Investment
แนวคิดการลงทุนในหลักทรัพย์ หลักการลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ดว้ ยปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิ ค การวิเคราะห์หลักทรัพย์ราย
อุตสาหกรรม การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การวัดผลการบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ และการจัดทาแผนการ
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
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