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1. ชื่อหลกัสตูร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
(ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) 
ชื่อย่อ   บธ.บ. (การบัญชีบริหาร) 
ชื่อเต็ม   Bachelor of Business Administration (Managerial Accounting) 
ชื่อย่อ   B.B.A. (Managerial Accounting) 
 

3. วตัถปุระสงค์ของหลักสตูร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1)  มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
2) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับ สากล และ

ตรงตามความต้องการของธุรกิจ รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
3) มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชาและสาขา

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4) มีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
5) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) มีความเป็นผู้น า มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดในทางสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการความรู้

และประสบการณ์ในทางธุรกิจ มาประยุกต์กับการด ารงชีพ  
 
4. แนวทางการประกอบอาชพี 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหารได้ออกแบบไว้เพ่ือให้นิสิตที่จบการศึกษา
สามารถท างานในแขนงวิชาชีพบัญชีได้หลากหลาย เช่น ธุรกิจเอกชนต่างๆ ส านักงานบัญชีและกฎหมาย ส านัก
งานสอบบัญชี กรมสรรพากร ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน สถาบันการศึกษา รวมถึงการประกอบอาชีพส่วนตัว 
โดยต าแหน่งงานที่สามารถท าได้ ได้แก่ ผู้ท าบัญชี นักบัญชีต้นทุน นักบัญชีบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้วางระบบบัญชี 
ที่ปรึกษาทางการบัญชีและการเงินธุรกิจ การภาษีอากร และ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถ
ปฏิบัติงานในแขนงงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานบัญชี เช่น งานธนาคาร งานการเงิน งานธุรการ งานนโยบาย
และแผน เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น  



5. เนื้อหาหลกัสตูร 
 5.1 จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสตูร ไมน่้อยกวา่ 147 หนว่ยกติ 

5.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 
      (1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไมน่้อยกวา่  30  หนว่ยกติ 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  4  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา  2  หน่วยกิต 

     (2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมน่อ้ยกว่า 111  หนว่ยกติ 
- วิชาแกน  33  หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ  63  หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก  15  หน่วยกิต 

     (3) หมวดวชิาเลือกเสร ีไม่นอ้ยกวา่ 6  หนว่ยกติ 
     (4) การฝกึงาน ไมน่้อยกวา่   400  ชัว่โมง 
5.3 รายวชิา 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไมน่้อยกวา่     30  หนว่ยกติ 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์     6  หนว่ยกติ 
เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์       3  หนว่ยกติ 
เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์      4  หนว่ยกติ 
เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาภาษาศาสตร์       15  หนว่ยกติ 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ      12 ( - - ) 

(English)      
และให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษา(ภาษาไทย)     3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาพลศึกษา         2  หนว่ยกติ 
เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาพลศึกษา 
(2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมน่้อยกว่า     111  หนว่ยกติ 
- วชิาแกน        33  หนว่ยกติ 
03753111  เศรษฐศาสตร์จุลภาค     3 (3-0-6) 

     (Microeconomics) 
 



03753112  เศรษฐศาสตร์มหภาค     3 (3-0-6) 
     (Macroeconomics) 

03757111  ธุรกิจเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
     (Introduction to Business) 

03757112  องค์การและการจัดการ     3 (3-0-6) 
     (Organization and Management) 

03757122  สถิติธุรกิจ      3 (3-0-6) 
     (Business Statistics) 

03757222  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ    3 (3-0-6) 
     (Quantitative Analysis for Business) 

03757231  กฎหมายธุรกิจ      3 (3-0-6) 
     (Business Law) 

03758111  หลักการตลาด      3 (3-0-6) 
     (Principles of Marketing) 

03759211  การจัดการทางการเงิน     3 (3-0-6) 
     (Financial Management) 

03760111  หลักการบัญชีเบื้องต้น    3 (2-2-5) 
     (Fundamental Accounting Principles) 

03761111  หลักการผลิตและการด าเนินการ    3 (3-0-6) 
     (Principles of Production and Operations) 

- วชิาเฉพาะบังคบั       63 หนว่ยกิต 
03754371  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี I    3 (3-0-6) 

     (English for Accountant I) 
03754372  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี II    3 (3-0-6) 

     (English for Accountant II) 
03757361  การภาษีอากรธุรกิจ     3 (2-2-5) 

    (Business Taxation) 
03758341  การจัดการทางการตลาด     3 (3-0-6) 

    (Marketing Management) 
03759312  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  3 (2-2-5) 

     (Financial Report and Financial Statement Analysis) 
03760112  หลักการบัญชีชั้นกลาง I     3 (2-2-5) 

     (Principles of Intermediate Accounting I) 
 



03760211  หลักการบัญชีชั้นกลาง II     3 (2-2-5) 
     (Principles of Intermediate Accounting II) 

03760221  หลักการบัญชีชั้นสูง I    3 (2-2-5) 
           (Principles of Advanced Accounting I) 

03760231  หลักการบัญชีต้นทุน I     3 (2-2-5) 
     (Principles of Cost Accounting I) 

03760321  หลักการบัญชีชั้นสูง II     3 (3-0-6) 
     (Principles of Advanced Accounting II) 

03760331  หลักการบัญชีต้นทุน II     3 (2-2-5) 
     (Principles of Cost Accounting II) 

03760332  การบริหารต้นทุน     3 (3-0-6) 
     (Cost Management) 

03760341  หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน   3 (3-0-6) 
     (Principles of Internal Auditing and Controlling) 

03760342  การสอบบัญชี      3 (3-0-6) 
     (Auditing) 

03760351  หลักการบัญชีภาษีอากร     3 (3-0-6) 
     (Principles of Tax Accounting) 

03760361  หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3 (2-2-5) 
     (Principles of Accounting Information Systems) 

03760431  การวางแผนก าไรและควบคุม   3 (3-0-6) 
     (Profit Planning and Control) 

03760433  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม   3 (2-2-5) 
     (Environmental Management Accounting) 

03760434  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์    3 (2-2-5) 
     (Strategic Managerial Accounting) 

03760491  ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี    3 (3-0-6) 
     (Research Methods in Accounting) 

03760497  สัมมนา      3 
     (Seminar) 

- วชิาเฉพาะเลือก ไมน่้อยกวา่      15 หนว่ยกิต 
ให้เลอืกเรยีนอย่างน้อย 12 หนว่ยกติ จากรายวชิาต่อไปนี้ 
03757335  ธรรมาภิบาลในองค์การ    3 (3-0-6) 

     (Corporate Governance) 



03760322  การบัญชีเพื่อการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
     (Fundamental of Risk Management Accounting) 

03760323  การบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-6) 
     (Human Resources Management Accounting) 

03760324  ระบบบัญชีระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
     (International Accounting Systems) 

03760362  โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี    3 (2-2-5) 
    (Application in Accounting) 

03760421  นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี   3 (3-0-6) 
       (Accounting Policy and Standards) 
03760422  การบัญชีกิจการเฉพาะ     3 (2-2-5) 

     (Accounting for Specific Enterprises) 
03760432  การจัดการการควบคุม     3 (2-2-5) 

     (Control Management) 
03760441  การให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ  3 (3-0-6) 

     (Professional Assurance Services) 
03760442  การบัญชีสืบสวนเบื้องต้น     3 (3-0-6) 

     (Fundamentals of Forensic Accounting) 
03760461  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  และการควบคุม 

     (Information System Security and Control) 
03760490  สหกิจศึกษา      6 

     (Cooperative Education) 
03760492  สัมมนาการบัญชีการเงิน    3 (3-0-6) 

     (Seminar in Financial Accounting) 
03760493  สัมมนาการภาษีอากร     3 (3-0-6) 

    (Seminar in Taxation) 
03760494  สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 3 (3-0-6) 

     (Seminar in External and Internal Auditing) 
03760495  สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทาง  3 (3-0-6) 
  การบัญชี 

     (Seminar in Accounting Information Systems and Technology) 
03760496  เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหาร    3 (3-0-6) 
 



03760498  ปัญหาพิเศษ      3 
     (Special Problems) 

และ/หรือ เลือกเรยีนจากรายวชิา ดงัตอ่ไปนี ้3 หนว่ยกิต 
01131313  การเงินบุคคล      3 (3-0-6) 

     (Personal Finance) 
01131315  สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน    3 (3-0-6) 

     (Credit and Collection) 
01131332  หลักการประกันภัย      3 (3-0-6) 

     (Principles of Insurance) 
01131414  ตราสารอนุพันธ์     3 (3-0-6) 

     (Derivatives Securities) 
01132211  พฤติกรรมองค์การ     3 (3-0-6) 

     (Organization Behavior) 
01132337  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ    3 (3-0-6) 

    (Business Negotiation) 
03757221  การพยากรณ์ธุรกิจ     3 (3-0-6) 

     (Business Forecasting) 
03757321  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    3 (3-0-6) 

     (Management Information System) 
03757322  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6) 

     (Electronic Commerce) 
03757331  จริยศาสตร์ทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

   (Business and Social Responsibilities) 
03757341  การจัดการการเปลี่ยนแปลง    3 (3-0-6) 

    (Change Management) 
03757342  ภาวะผู้น าในองค์กร     3 (3-0-6) 

     (Leadership in Organization) 
03757343  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   3 (3-0-6) 

     (Strategic Human Resource Development) 
03757344  การจัดการค่าตอบแทน     3 (3-0-6) 

     (Remuneration Management) 
03757345  การพัฒนาองค์การ    3 (3-0-6) 

     (Organization Development) 
 



03757442  การจัดการเชิงกลยุทธ์     3 (3-0-6) 
     (Strategic Management) 

03758212  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   3 (3-0-6) 
     (Integrated Marketing Communication) 

03758213  การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ     3 (3-0-6) 
     (Public Relations for Business) 

03758214  การตลาดระหว่างธุรกิจและธุรกิจ    3 (3-0-6) 
     (Business to Business Marketing) 

03758316  การจัดการตลาดธุรกิจ     3 (3-0-6) 
     (Business Market Management) 

03758343  การจัดการการค้าปลีก     3 (3-0-6) 
     (Retailing Management) 

03758444  การตลาดทางอินเทอร์เน็ต    3 (3-0-6) 
     (Internet Marketing) 

03758445  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์     3 (3-0-6) 
     (Customer Relation Management) 

03759425  รูปแบบจ าลองทางการเงิน    3 (3-0-6) 
     (Financial Modeling) 

03762341  การจัดการส่งออกและน าเข้า    3 (3-0-6) 
     (Export and Import Management) 

03764221  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน   3 (3-0-6) 
     (Logistics and Supply Chain Management) 

03764321  การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า  3 (3-0-6) 
     (Inventory and Distribution Management) 

03764331  การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน   3 (3-0-6) 
     (Procurement and Purchasing in Supply Chain) 

(3) หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่     6  หนว่ยกติ 
(4) การฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่      400  ชัว่โมง 

 



6. แผนการศึกษา 
6.1 แผนการเรยีนแบบไม่มสีหกจิศึกษา 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1           

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03753111  เศรษฐศาสตร์จุลภาค      3 (3-0-6) 
03757111  ธุรกิจเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
03760111  หลักการบัญชีเบื้องต้น     3 (2-2-5) 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 ( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2                  

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03753112  เศรษฐศาสตร์มหภาค     3 (3-0-6) 
03757112  องค์การและการจัดการ      3 (3-0-6) 
03758111  หลักการตลาด       3 (3-0-6) 
03760112  หลักการบัญชีชั้นกลาง I      3 (2-2-5) 
03761111  หลักการผลิตและการด าเนินการ     3 (3-0-6) 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาพลศึกษา    1 ( - - ) 
รวม      19 ( - - ) 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1                      
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03757122  สถิติธุรกิจ       3 (3-0-6) 
03757231  กฎหมายธุรกิจ       3 (3-0-6) 
03759211  การจัดการทางการเงิน      3 (3-0-6) 
03760211  หลักการบัญชีชั้นกลาง II      3 (2-2-5) 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    1 ( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาภาษา     3 ( - - ) 

รวม      19 ( - - ) 
 



ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2            
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03757222  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
03757361  การภาษีอากรธุรกิจ      3 (2-2-5) 
03760221  หลักการบัญชีชั้นสูง I      3 (2-2-5) 
03760231  หลักการบัญชีต้นทุน I      3 (2-2-5) 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 ( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาพลศึกษา    1 ( - - ) 

รวม      19 ( - - ) 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1                      
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03760321  หลักการบัญชีชั้นสูง II      3 (3-0-6) 
03760331  หลักการบัญชีต้นทุน II      3 (2-2-5) 
03760361  หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3 (2-2-5) 
03758341  การจัดการทางการตลาด       3 (3-0-6) 
03760341  หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน    3 (3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี       3 ( - - ) 
รวม      18 ( - - ) 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2            
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03754371  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี I    3 (3-0-6) 
03760342  การสอบบัญชี       3 (3-0-6) 
03760332  การบริหารต้นทุน      3 (3-0-6) 
03760351  หลักการบัญชีภาษีอากร       3 (3-0-6) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 ( - - ) 
วิชาเฉพาะเลือก       6 ( - - ) 

รวม      21 ( - - ) 
 



ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03754372  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี II     3 (3-0-6) 
03759312  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน   3 (2-2-5) 
03760431  การวางแผนก าไรและควบคุม     3 (3-0-6) 
03760433  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม    3 (2-2-5) 
03760491  ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี     3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 
รวม      18 ( - - ) 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2                      

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03760434  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์     3 (2-2-5) 
03760497  สัมมนา           3 

วิชาเฉพาะเลือก       6 ( - - ) 
วิชาเลือกเสรี       3 ( - - ) 

รวม      15 ( - - ) 
 



6.2 แผนการเรยีนแบบมสีหกจิศกึษา 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1           
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03753111  เศรษฐศาสตร์จุลภาค      3 (3-0-6) 
03757111  ธุรกิจเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
03760111  หลักการบัญชีเบื้องต้น     3 (2-2-5) 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 ( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2                  

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03753112  เศรษฐศาสตร์มหภาค     3 (3-0-6) 
03757112  องค์การและการจัดการ      3 (3-0-6) 
03758111  หลักการตลาด       3 (3-0-6) 
03760112  หลักการบัญชีชั้นกลาง I      3 (2-2-5) 
03761111  หลักการผลิตและการด าเนินการ     3 (3-0-6) 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    1 ( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาพลศึกษา    1 ( - - ) 

รวม      20 ( - - ) 
 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1                      

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03757122  สถิติธุรกิจ       3 (3-0-6) 
03757231  กฎหมายธุรกิจ       3 (3-0-6) 
03759211  การจัดการทางการเงิน      3 (3-0-6) 
03760211  หลักการบัญชีชั้นกลาง II      3 (2-2-5) 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาภาษา     3 ( - - ) 
วิชาเลือกเสรี      3 ( - - ) 

รวม      21 ( - - ) 



ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2            
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03757222  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
03757361  การภาษีอากรธุรกิจ      3 (2-2-5) 
03760221  หลักการบัญชีชั้นสูง I      3 (2-2-5) 
03760231  หลักการบัญชีต้นทุน I      3 (2-2-5) 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 ( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาพลศึกษา    1 ( - - ) 
วิชาเลือกเสรี      3 ( - - ) 

รวม      22 ( - - ) 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1                      
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03760321  หลักการบัญชีชั้นสูง II      3 (3-0-6) 
03760331  หลักการบัญชีต้นทุน II      3 (2-2-5) 
03760361  หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3 (2-2-5) 
03758341  การจัดการทางการตลาด       3 (3-0-6) 
03760341  หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน    3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก      6 ( - - ) 
รวม      21 ( - - ) 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2            
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03754371  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี I    3 (3-0-6) 
03760342  การสอบบัญชี       3 (3-0-6) 
03760332  การบริหารต้นทุน      3 (3-0-6) 
03760351  หลักการบัญชีภาษีอากร       3 (3-0-6) 
03760431  การวางแผนก าไรและควบคุม     3 (3-0-6) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 ( - - ) 
วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 

รวม      21 ( - - ) 
 



ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03754372  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี II     3 (3-0-6) 
03759312  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน   3 (2-2-5) 
03760434  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์     3 (2-2-5) 
03760433  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม    3 (2-2-5) 
03760491  ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี     3 (3-0-6) 
03760497  สัมมนา           3 ( - - ) 
   รวม      18 ( - - ) 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2                      

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03760490  สหกิจศึกษา       6 ( - - ) 
   รวม      6 ( - - ) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธบิายรายวชิา 

03760111*   หลักการบญัชเีบื้องตน้ 3(2-2-5) 
(Fundamental Accounting Principles) 
ความหมาย วัตถุประสงค์และบทบาทของการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี       แม่บท

การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ วงจรบัญชี งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและ
กิจการซื้อมาขายไป ภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ การควบคุมเงินสดและระบบเงินสดย่อย ระบบใบส าคัญ 
กรณีศึกษาการจัดท าบัญชีเสมือนจริง 

Meanings, objectives and roles of accounting. Ethics in Accounting Profession. 
Accounting framework. Principle and procedure of accounting recording along the double 
entry. Accounting cycle. Financial statement for servicing business and merchandising 
business. Value Added Tax (VAT). Special journal. Cash controlling and petty cash system. 
Voucher system. Case study of virtual book keeping. 
 
03760112*    หลกัการบญัชชีัน้กลาง I 3(2-2-5) 

(Principles of Intermediate Accounting I) 
วชิาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น : 03760111 
ความหมาย แนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภท

สินทรัพย์ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ในงบการเงิน 

Meaning, concepts, and principles of accounting for assets. Assets 
classification. Recognition, measurement, valuation, and impairment of assets. Presentation 

and disclosure of assets and related items included in financial statements.. 
 
03760171*    หลักการบญัช ี  3(3-0-6) 

(Principles of Accounting) 
ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี วงจรบัญชี 

หลักการวัดผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของธุรกิจ
บริการและธุรกิจซื้อมาขายไป การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 

Definitions, concepts and significance of accounting; accounting principles and 
recording; accounting cycle; principles of financial performance and position evaluation; 
accounting and financial report of service and merchandise firms; accounting for assets, 
liabilities, and owner’s equities.    



03760211*    หลักการบญัชชีัน้กลาง ll         3(2-2-5) 
(Principles of Intermediate Accounting II) 
วชิาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น: 03760111 

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจ าแนกประเภท การรับรู้
รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลหนี้สิน การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กิจการ การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการ
ช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการ
ส่วนของเจ้าของ และ การเปิดเผยข้อมูล ในงบการเงิน 

Principles and accounting practices of owner’s liabilities and equities. Liability 
classification, recognition, measurement, presentation in financial statement and disclosure. 
Accounting for establishing new firm, operation, profit and loss sharing,changes in owner’s 
equities, termination and liquidation of partnership. Accounting for limited company, and 
public company limited. The presentation of equities and disclosure in financial statement. 
 
03760221*        หลกัการบญัชชีัน้สงู I  3(2-2-5) 

  (Principles of Advanced Accounting I) 
  วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760112 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาดงบการเงิน

ระหว่างกาล การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราระหว่างประเทศและการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน การแปลงค่างบการเงิน การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง 
ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้าง
หนี้ 

Accounting policies. Accounting changes in estimation and errors. Interim 
financial statement. Accounting for foreign currency transaction and hedging foreign 
exchange rate. Translation of foreign financial statement. Accounting for head office, local 
and international branches. Accounting for construction contract, consignment business, 
installment sale business, leasing business, and real estate business. Accounting for debt 
restructuring. 
 



03760222**         การบญัชกีารเงนิ  3(3-0-6) 
(Financial Accounting) 
วชิาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น: 03760111 

พระราชบัญญัติการบัญชี แนวคิดการวัดผลการด าเนินงานทางการเงิน การบัญชีส าหรับกิจกรรมการ
ด าเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน เทคนิคการน าเสนอและการท าความเข้าใจงบการเงิน และ การ
ควบคุมภายในเบื้องต้น 

Accounting act. Financial performance concept. Accounting for operating,investing 
and financing activities. Techniques for presentation and comprehension onfinancial 
statement. Basic of internal control. 
 
03760231*       หลกัการบญัชตี้นทนุ I  3(2-2-5) 

(Principles of Cost Accounting I) 
วชิาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น: 03760112 
ความส าคัญและบทบาทของบัญชีต้นทุนในองค์การ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการและ

วิธีการบัญชีส าหรับ วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายการผลิต ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซาก ของเสีย 
งานต้องแก้ไข หน่วยเพิ่ม หน่วยยุบ พฤติกรรมและการประมาณการต้นทุน การปันส่วนต้นทุนในลักษณะต่างๆ 
บัญชีต้นทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ต้นทุนจริง ต้นทุนปกต ิต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนฐานกิจกรรม 

Importance and roles of cost accounting for organizations, related law, 
management and accounting methods for raw material, pay roll, manufacturing overhead, 
joint products and by-products, scrap, waste, rework, increase and lost units, cost behaviors 
and cost estimations; cost allocation methods; cost accounting in various types of industry; 
actual costing; normal costing; standard costing; activity-based costing. 

 
03760271**     การบญัชเีพือ่การจดัการธรุกิจ  3(3-0-6) 

(Accounting for Business Management) 
วชิาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น: 03760171 
ความหมายและความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ เพ่ือกระบวนการการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ ปัญหาและการประยุกต์การบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนกิจกรรม และการบัญชีการเงินเพ่ือการ วางแผน 
ตัดสินใจ และควบคุมทางธุรกิจ การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์เพ่ือเลือกโครงการลงทุน และการวัดผล
การด าเนินงาน 

Definitions and significance of accounting for management for processing 
strategic management, financial problem and applications, cost accounting, Activities Based 
Costing (ABC) and financial accounting for planning, decision-making and business control, 
budgeting, analysis for investment project and performance evaluation. 



03760272*    การบญัชเีพื่อการจัดการธรุกจิโรงแรมและทอ่งเที่ยว  3(2-2-5) 
(Accounting for Hospitality and Tourism Business Management) 
วชิาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น: 03760171 
เครื่องมือทางการบัญชีบริหารประยุกต์ใช้ส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้น

ระบบรูปแบบทางการบัญชีส าหรับการด าเนินงานทางด้านโรงแรมและท่องเที่ยว การวางแผนต้นทุนผลิตภัณฑ์
และราคาขาย บัญชีตามความรับผิดชอบ การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือ การวางแผน การควบคุม การประเมินผล
การด าเนินงาน การตัดสินใจ การวิเคราะห์โครงการลงทุน 

Instrument of applied management accounting for hospitality business 
management, emphasizing on accounting system used for hospitality and tourism operation, 
cost and price planning, responsibility accounting, the use of management accounting for 
planning, controlling, performance evaluating, decision-marking, and analysis of investment 
project. 
 

03760273*      การบญัชเีพือ่การจดัการโลจสิติกส์  3(3-0-6) 
(Accounting for Logistics Management) 
วชิาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น: 03760171 
ความหมายและความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์  การประยุกต์การบัญชี

ต้นทุน การบัญชีต้นทุนกิจกรรม และบัญชีการเงิน ในการด าเนินกิจการธุรกิจโลจิสติกส์ เพ่ือการวางแผน การ
ตัดสินใจและควบคุมทางธุรกิจ การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์เพ่ือเลือกโครงการลงทุน และการวัดผลการ
ด าเนินงาน 

Meaning and importance for logistics management. Applying cost accounting, 
Activity-Based Costing (ABC) and financial accounting for planning and decision making, 
budgeting. Analytical and evaluation in projects investment. 
 

03760321*      หลกัการบัญชชีัน้สงู II  3(3-0-6) 
          (Principles of Advanced Accounting II) 

วชิาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น: 03760112 
แนวคิดการรวมธุรกิจและการท าธุรกิจแบบโลกาภิวัตน์ การร่วมค้า การควบรวมกิจการ การ

ซื้อกิจการ การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย งบการเงินรวม รายการระหว่างกัน การลงทุนทางอ้อมและ
การถือหุ้นระหว่างกัน การบัญชีส าหรับกองทุน การบัญชีส าหรับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 

Business combinations concepts and running business in globalization. Joint 
venture, mergers, and business acquisition. Business investment in associated and subsidiary 
companies. Consolidation financial statement. Inter-company transactions. Indirect 
investment and interrelation investment. Accounting for government funds. Accounting for 
non-profit organizations. 



03760322*    การบัญชเีพื่อการบรหิารความเสีย่งเบือ้งตน้  3(3-0-6) 
                   (Fundamental of Risk Management Accounting) 
                   วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760112 และ 03760211 และ 03759211 

ความหมาย โครงสร้าง ประเภทของความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง แนวคิด การวัด
มูลค่า และการรับรู้รายการ เครื่องมือส าหรับป้องกันความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความเสี่ยง 
และการบริหารความเสี่ยง 

Meaning, structures, types of risk, and risk management. Concepts and 
recognition of transaction. Instrument for preventing risk. Presentation measurement and 
disclosure of risks, and risk management. 
 

03760323*      การบญัชเีพือ่การบรหิารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
                    (Human Resource Management Accounting) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760331 และ 03757112 
     ความส าคัญและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการการบัญชีความรับผิดชอบ สังคม
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ตัวแบบการวัดต้นทุนและคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบและ ประยุกต์ระบบบัญชี
ทรัพยากรมนุษย์ มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน การตัดสินใจที่อิงกับสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย ์การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน ทรัพยากรมนุษย ์

Importance and planning of human resource, revolution of accounting social 
responsibility on human resources, models for measurement of human resource costs and 
value, designing and implementing human resource accounting systems. Accounting 
standard concerning employee benefits. Decision making with human resource accounting 
information-base, accounting reporting on society. 
 

03760324**     ระบบบญัชรีะหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 
                     (International Accounting Systems) 
                     วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760171 หรือ 03760112 และ 03760211 
    ความรู้ทั่วไป ความหลากหลาย ความแตกต่าง และความสอดคล้องกันของการบัญชี ระหว่าง
ประเทศ การจัดกลุ่มทางการบัญชี หลักการบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ของรายงาน
ทางการเงินในแต่ละประเทศ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ การบัญชีส าหรับราคาที่เปลี่ยนแปลง การ
วิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ การภาษีอากรส าหรับบริษัทข้ามชาติ การสอบบัญชี และการประเมินผล
การด าเนินงาน รวมทั้งกรณีศึกษาและปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Introduction, diversity, differences, and harmonization of international 
accounting. Accounting classification, Principle accounting, presentation and disclosure 
information of financial reporting in each country. Foreign currency transactions, Accounting 
for changing prices, analysis of international financial statements, taxation for multinational 
corporate, auditing and performance evaluation, including case studies and related 
problems. 



03760331*      หลกัการบัญชตีน้ทนุ II  3(2-2-5) 
                    (Principles of Cost Accounting II) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760231 
   การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจในสภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การวางแผน 
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาผลิตภัณฑ์และราคาโอน การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล การ
ด าเนินงาน ต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร  

Utilization of cost information for making decision under certain and uncertain 
situations. Product cost planning. Product pricing and transferred price. Operation planning, 
controlling, and evaluation. Absorption costing and variable costing. The relationship 
between cost, volume, and profits. 
 

03760332**     การบรหิารตน้ทนุ  3(3-0-6) 
                   (Cost Management) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760331 

กรอบแนวคิดการบัญชีบริหารและการควบคุม การจัดการทางด้านต้นทุน กลยุทธ์ การจัดการ
ต้นทุนต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลต่าง ระบบการจัดการต้นทุนร่วมสมัย การบริหารงาน แบบกระจายอ านาจและ
การประเมินผลหน่วยธุรกิจ การก าหนดราคาโอน ระบบ การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน และการ
วิเคราะห์ต้นทุนภายใต้ความไม่แน่นอน.  

Framework of managerial accounting and control, cost management, 
managerial strategies of various costs, variance analysis, contemporary cost management 
systems, decentralization management and evaluation of business units, transfer pricing, 
performance evaluation, compensation systems, and cost analysis under uncertain 
circumstances. 
 

03760341*      หลกัการตรวจสอบและการควบคุมภายใน  3(3-0-6) 
                   (Principles of Internal Auditing and Controlling) 
                   วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760112 และ 03760211 

แนวคิดเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการประเมินตนเอง การจัดการ
ความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน มาตรฐานการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
จริยธรรมของผ ู  ้ตรวจสอบภายใน การบริหารงานตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรายงานและติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการสืบสวนการทุจริต 

Concepts of corporate governance, internal control, and self assessment. Risk 
management. Evaluation of internal control efficiency. Standards for professional practice of 
internal auditing. Code of ethics for internal auditor. Managing the internal audit department. 
Internal auditing procedures. Internal control and auditing functions in various aspects, 
including information technation. 



03760342*      การสอบบญัช ี 3(3-0-6) 
                    (Auditing) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760112 และ 03760211 

หลักการพ้ืนฐานของการสอบบัญชี แม่บทการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและ
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี หลักการควบคุมภายใน ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี การ
วางแผนการสอบบัญชี วิธีการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและประเมินหลักฐาน การสอบบัญชี การจัดท ากระดาษ
ท าการสอบบัญชี การสอบบัญชีในกิจการที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การรายงานการสอบบัญชี การ
ตรวจสอบบัญชีภายใต้ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับและดูแล การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

Principles of auditing, auditing framework, relevant auditing laws and code of 
ethics of auditor. Principles of internal control. Risks related to auditing. Audit planning. 
Sampling, collection and evaluation of auditing evidence, auditing and preparation of 
working paper. Auditing in computer-aid processing. The auditing reports. Auditing under the 
regulations of supervision unit. Quality control in auditing. 
 
03760351*     หลกัการบญัชภีาษอีากร  3(3-0-6) 
                   (Principles of Tax Accounting) 
                   วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760112 และ 03760211 และ 03757361 

หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร แนวคิดและความ แตกต่าง
ระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร  วิธีการบันทึกบัญชี การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การจัดท ากระดาษท าการเพ่ือค านวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธิทางบัญชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งจัดท ารายการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร และการบัญชีภาษีเงินได้ตามมาตรฐานการ
บัญชี 

Contents of accounting act and revenue code of Thailand. Conceptualization 
and the differences between revenues and expenses recognition according to accounting 
principles and prescribed revenue codes. Recording method, measurement, presentation 
and disclosure in financial statement. Preparing working paper on the amount of tax based 
on tax regulations and applicable rules. Adjustment of accounting income into taxable 
income, tax-related provisions, tax payment and accounting standard for income taxes. 



03760361*     หลกัเบื้องตน้ของระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(2-2-5) 
                   (Principles of Accounting Information Systems) 
                   วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760231 

ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดท าเอกสาร
ทางธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย การผลิต การบริหาร
การเงิน และรายงานการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน 
ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เก่ียวข้อง 

Characteristics, components, and procedures of accounting information 
systems. Principles of preparing business documentation. Principles of analysis and design of 
accounting information systems. Data base design. Preliminary business information systems. 
Subsystems of accounting information system in terms of revenues, expenses, manufacturing 
and financial management. Types of documents and relevant information in each cycle. 
Internal control, document flow, and related accounting information. 
03760362**      โปรแกรมประยุกตใ์นการบัญชี  3(2-2-5) 

          (Applications in Accounting) 
วชิาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น: 03760112 และ 03760211 
การปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท าบัญชีต่างๆ รวมทั้งการควบคุมภายในเฉพา

และท่ัวไปทางคอมพิวเตอร์ 
Applications for preparation of various accountings, including specific and 

general internal computer controls. 
03760371**    การบัญชแีละการเงนิในธรุกจิโรงแรมและท่องเทีย่ว  3(3-0-6) 

(Accounting and Finance in hospitality and Tourism Business) 
                     วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03759211 และ 03760171 

ความรู้ทางการบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว การควบคุมภายใน นโยบาย
ราคาและการก าหนดอัตราค่าห้อง การควบคุมรายได้ค่าห้องพักและ รายได้อ่ืน ๆ การควบคุมลูกหนี้และ
สินเชื่อ การควบคุมการจัดซื้อ การควบคุมด้านบุคลากร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนระยะยาวและ
การตัดสินใจ การวิเคราะห์งบการเงิน ระบบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ และกรณีศึกษา 

Accounting and finance knowledge in the context of hospitality and tourism 
business, internal control, room rate setting and pricing policy, room revenue and other 
revenue control, account receivable and credit control, purchasing control, labor control, 
cost management, short-term working capital management, long-term investment and 
decision making, financial statement analysis, accounting systems by computer and case 
studies. 



03760421*      นโยบายการบัญชแีละมาตรฐานการบญัชี  3(3-0-6) 
                    (Accounting Policy and Standards) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760221 และ 03760321 

ประวัติและกระบวนการพัฒนา องค์ประกอบ และโครงสร้างของมาตรฐานการบัญชี แม่บท
การบัญชี นโยบายบัญชี วัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักการ การรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการในงบการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูลภายใต้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งกรณีศึกษาและปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

History and development processes, elements and structure of accounting 
standards. Accounting framework, accounting policies, objectives, scopes, principles, 
recognitions, measurement, presentation of transaction in financial statement, and disclosure 
under accounting standards about assets, liabilities, owner’s equity,revenues and expenses. 
Case studies and related problems. 
03760422*       การบญัชีกจิการเฉพาะ  3(2-2-5) 
                      (Accounting for Specific Enterprises) 
                      วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760112 และ 03760211 

ลักษณะการด าเนินงานของกิจการเฉพาะ หลักและวิธีการทางการบัญชีการเงิน การบัญชี
ภาษีอากร ระบบบัญชี และการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย 
รายงานผลการด าเนินงาน การแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของ ธุรกิจเกษตร ธุรกิจโลจิสติกส์ 
และธุรกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

Characteristics of a specific enterprise. Principles and financial accounting 
practices, tax accounting, accounting systems, and internal control systems for assets, 
liabilities, owner’s equities, and expenses. Performance reporting, presentation of financial 
position and disclosure for agriculture business, logistics business and otherinterested 
business. 
03760431*      การวางแผนก าไรและควบคมุ  3(3-0-6) 
                    (Profit Planning and Control) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760331 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนก าไรและควบคุม รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การประเภทต่างๆ โดยเน้นการควบคุมด้านงบประมาณ การควบคุมทางการ
บริหารสมัยใหม่โดยเน้นกระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลด าเนินงาน รายงานเพ่ือการบริหาร การควบคุมและ
ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมองค์การ 

Strategic planning, roles of profit planning and control including performance 
measurement and evaluation for various type of enterprises, emphasizing budgetary control. 
Modern management control by emphasizing of key performance indicator development 
process. Managerial reports, controlling and its effect on organizational behaviors. 



03760432**     การจดัการการควบคมุ  3(2-2-5) 
                     (Control Management) 
                     วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760332 

แนวคิดบัญชีบริหารทางด้านการควบคุม การจ าแนกความแตกต่างระหว่างการป้องกัน การ
ตรวจสอบและการแก้ไข สภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการประเมินความเสี่ยง 

Concepts of managerial accounting in controlling; differentiation between 
prevention, evaluation and correction; environment of organization with internal control, 
internal control system, internal audit, control systems and risk evaluation. 
 
03760433*        การบญัชเีพือ่การจดัการสิง่แวดลอ้ม  3(2-2-5) 
                    (Environmental Management Accounting) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760331 
   แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินโครงการลงทุนทางสิ่งแวดล้อม การจ าแนกต้นทุนสิ่งแวดล้อม การจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์การ  การลดต้นทุนทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด าเนินงานและการพัฒนาการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน 

Concepts of corporate social responsibility, environmental regulations, the 
environmental management system, evaluation of environmental investments project, 
classification of environmental costs, producing environmental performance report for both 
internal and external organization users, environmental cost cut down to increase efficient 
business performance and for sustainable development. 
 
03760434**     การบัญชบีรหิารเชงิกลยุทธ์  3(2-2-5) 
                    (Strategic Managerial Accounting) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760331 
      หลักการการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ และเครื่องมือชนิดต่างๆ กลยุทธ์องค์กร การออกแบบ
กลยุทธ์ทางด้านการบัญชีบริหาร และประเด็นต่างๆ ทางด้านการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 

Principles of strategic managerial accounting and instruments, corporate 
strategies, design of managerial accounting strategies. Issues in strategic managerial 
accounting. 



03760441*    การใหบ้รกิารความเชื่อมัน่เชงิวชิาชพี  3(3-0-6) 
                  (Professional Assurance Services) 
                  วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760342 

ตัวแปรทางการสอบบัญชีที่มีความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การทดสอบการ
ควบคุม การทดสอบเนื้อหาสาระ เทคนิคการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เทคนิคทางสถิติขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมพูน
คุณภาพการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ภาระความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้บริการความ
เชื่อมั่นสารสนเทศด้านบัญชี และการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

Interrelated auditing variables, analysis of risk, test of controlling, substantive 
test, evaluation of auditing evidence techniques. Advanced statistical techniques for 
enhancement audit quality, audit findings, legal liability, accounting information systems 
assurance, and applying of applications for advanced data analysis. 
03760442*      การบญัชสีบืสวนเบื้องตน้  3(3-0-6) 
                   (Fundamental of Forensic Accounting) 
                   วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760342 

ความหมาย แรงจูงใจ และข้อบ่งชี้ของงบการเงินที่มีการทุจริต ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตทางงบการเงินและอ่ืนๆ การป้องกันและการควบคุมการ
ทุจริตทางงบการเงิน เทคนิคและวิธีการสืบสวนทางการบัญชี การประสานความร่วมมือและการรายงานผล 
มาตรฐานระหว่างประเทศในการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
    Meaning, motivation and indicator of financial statements fraud. 
Responsibilities of the executive committee and related party for financial statement fraud 
and other frauds. Prevention and controlling of financial statement frauds. Techniques and 
methodology in forensic accounting. Collaboration and reporting. International Standard on 
Quality Control 1 (ISQC1). 
03760462*     การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการควบคุม  3(3-0-6) 
                    (Information System Security and Control) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760361 

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึง การรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรม โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือความ
ปลอดภัย การเข้าและถอดรหัสข้อมูล ความปลอดภัยทางกายภาพ การประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ และ
แผนฉุกเฉิน 

Concepts of access control. Securities for communication. Risk management. 
Policy and security standards, Laws and ethics. Application program for security. 
Cryptography. Physical security, quality assurance in information system, and emergency 
plans. 



03760490*      สหกจิศึกษา   6 
                    (Cooperative Education) 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจน จัดท า
รายงานและการน าเสนอ 

Job training as a temporary employee according to the assigned project, 
including report writing and doing presentation. 

 
03760491*     ระเบยีบวิธวีจิยัทางการบัญชบีรหิาร  3(3-0-6) 
                    (Research Methods in Managerial Accounting) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03757122 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงาน 
และ การน าเสนอผลการวิจัย 

Principles and methods in managerial accounting research, research problem, 
research conceptual framework, research objectives and hypothesis, data collection and 
analysis, statistic for research, report writing, and research presentation. 

 
03760492*         สัมมนาการบญัชีการเงนิ  3(3-0-6) 
                   (Seminar in Financial Accounting) 
                   วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760112 และ 03760211 

การอภิปรายและวิเคราะห์ แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินส าหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ หัวข้อที่น่าสนใจ รวมถึงปัญหาด้านการบัญชีการเงินและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Discussion and analysis of accounting framework and accounting standard for 
application to operate the financial accounting tasks for different organization types, using 
case studies, articles, related papers in Thailand and other countries, interesting topics, 
including financial accounting problems and professional ethics. 
 
 



03760493*      สมัมนาการภาษอีากร  3(3-0-6) 
                     (Seminar in Taxation) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03757361 

         อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางการภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนค าวินิจฉัยด้านภาษีอากร และ ค า
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลางประเทศไทย 

Discussion and analysis of interesting taxation topics based-on case studies, 
articles, and other related papers in Thailand and other countries, including a set of final 
taxation verdicts and widespread condemnation introduced by Central Tax Court of 
Thailand. 
 
03760494**     สัมมนาการสอบบญัชีและการตรวจสอบภายใน  3(3-0-6) 
                    (Seminar in External and Internal Auditing) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760342 

วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูงอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ
ตามหลักสากล และสามารถเสนอแนะทางออกท่ีเหมาะสมเมื่อเผชิญกับ ประเด็นด้านจริยธรรมที่ซับซ้อน 

Creative and systematic analysis of different kinds of advanced internal and 
external auditing topics, the synthesis of empirical findings relevant to audit quality and in 
accordance with international disciplines, and able to provide appropriate suggestions when 
confronting with complicated ethical issues. 
 
03760495*     สมัมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3(3-0-6) 
                    (Seminar in Accounting Information Systems and Technology) 
                    วชิาทีต่้องเรยีนมากอ่น: 03760361 

อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้กับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนๆ ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Discussion, analysis of problems and current topics relevant to technology 
applications in accounting information systems based on case studies, articles, and different 
types of documents in Thailand and other countries, Special problems in technology and 
accounting information systems, including professional ethics. 



03760496*     เรื่องเฉพาะทางการบญัชบีรหิาร  3(3-0-6) 
                   (Selected Topics in Managerial Accounting) 
                   วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760331 

เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา 

Selected topics in managerial accounting at the bachelor’s degree level. 
Topics are subject to change each semester. 
 
03760497**     สมัมนา                                                                                 3 
                   (Seminar) 
                   วชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน: 03760331 
              การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting in managerial accounting at 
the bachelor’s degree level. 
 
03760498     ปญัหาพเิศษ   3 
                   (Special Problems) 
   การศึกษาค้นคว้าทางการบัญชีบริหาร ระดับปริญญาตรีและเรยีบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

Study and research in managerial accounting at the bachelor’s degree level 
and compile into a written report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


